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Wstęp 
 

Nie bez znaczenia dziś wielu bije na alarm z powodu działań 
osłabiających czy pomijających rolę ojca. Ojciec w świadomości, ale 
też i wielu dyskusjach zostaje często dzisiaj pomijany a w to miejsce 
pojawia się zupełnie inna wartość. Z drugiej strony bijemy na 
alarm, że znika rola i autorytet ojca. Matkom i macierzyństwu po-
święcono wiele tomów wierszy, artykułów i rozpraw naukowych, 
a gdzie jest miejsce dla ojca? Zostało zagubione tak, jak zagubieni 
są współcześni mężczyźni w swoim ojcostwie. Być ojcem nie spro-
wadza się tylko do biologii. To olbrzymia, delikatna sfera kontak-
tów międzyludzkich, uczuć, przeżyć, dążeń i działań. A jak ważne 
jest ojcostwo nie tylko dla dziecka, dla rodziny, ale także w wymia-
rze narodowym, duchowym, w wymiarze intelektualnym, spo-
łecznym, nie trzeba pewno nikogo przekonywać. Zapewne każdy z 
nas doświadczył tego co znaczy ojciec w naszym życiu. Wielu z nas 
doskonale rozumie pojęcie: "ojciec", czy to w wymiarze pedago-
gicznym, czy pewnej troski o byt materialny, czy ojciec w wymia-
rze duchowym czy jako wzór patrioty bądź bohatera narodu. Jest 
rzeczą pewną, że nie ma pełnego i prawdziwego życia bez ojca. 
Czym jest ojciec, wiedzą ci, którzy domieli, a może bardziej ci, któ-
rzy go nie mieli, bądź wcześnie pożegnali do wieczności. 

Każdy człowiek przejawia skłonność do powielania zacho-
wań, sposobów reagowania swoich rodziców, co szczególnie wy-
raźnie widać w różnych sytuacjach wychowawczych. Dotyczy to 
zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów postaw rodzi-
cielskich. Mężczyzna oczekujący narodzin swojego dziecka, czy też 
już pełniący funkcję ojca, nie ucieknie przed tą rzeczywistością. 
Dlatego powinien zadać sobie pytania: "Kim był (jest) mój tata?" , 
"Jak traktował mnie, gdy byłem małym chłopcem?", "Jakie były jego 
relacje z mamą?". Odpowiedzi na te pytania pozwolą nakreślić ob-
raz - wzorzec ojca, wyniesiony z domu rodzinnego. Jaki wpływ na 
ojcostwo wywiera ten wzór, mogli przekonać się mężczyźni, którzy 
doświadczyli już porażek wychowawczych. Niejeden z niech szu-
kając pomocy u psychologa i analizując swoje relacje z własnym 
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dzieckiem, stwierdził: "Nie potrafię postąpić inaczej, mój ojciec też 
tak robił".  

Bardzo trudno jest pokonać w sobie ten schemat zachowań 
utrwalonych przez lata, nawet gdy przynosi ból, problemy i niepo-
rozumienia. Jeśli np. ojciec takiego mężczyzny był zamkniętym w 
sobie mrukiem, który nigdy nie miał czasu dla syna i wcale z nim 
nie rozmawiał - podobną postawę może przyjąć ów syn wobec 
własnego dziecka (stwierdzi, że dzieckiem powinna zająć się żona, 
bo on ma ważniejsze sprawy do załatwienia). Skutkiem takiego 
postępowania będzie brak autentycznego kontaktu z dzieckiem. 
Gdy pojawią się problemy związane z wiekiem dojrzewania, syn 
czy córka nie przyjdą z nimi do ojca. Poszukają pomocy u obcych 
ludzi - kolegów, szefów nieformalnych grup lub uciekną w świat 
ułudy (narkotyki, alkohol). Może dojść do kolizji z prawem.  

Fundamentalna potrzeba człowieka - poczucie bezpieczeń-
stwa - znajduje swoje spełnienie w osobie ojca. Implikuje to szereg 
szczegółowych cech ojcostwa, bez których zapewnienie bezpie-
czeństwa zarówno w sensie fizycznym jak i psychicznym nie było-
by możliwe. Przede wszystkim ojciec to człowiek, któremu można 
zaufać, a zaufanie buduje się przez wspólne przebywanie z dziec-
kiem od najwcześniejszych lat jego życia. Ojciec uczący córkę czy 
syna jazdy na rowerze nie wypuści z rąk siodełka dopóty, dopóki 
nie stwierdzi, że maluch poradzi sobie z jazdą. A dziecko bezgra-
niczne mu ufa i buduje w sobie to zaufanie na przyszłość. Jak łatwo 
można je stracić przez niedotrzymywanie obietnic! Syn, któremu 
ojciec obiecał wyjście na mecz i - wskutek przedłużonego czasu 
pracy - nie zdążył zrealizować obietnicy, będzie zawiedziony i na-
stępnym razem podda w wątpliwość inne zapewnienia i deklaracje 
ojca. Będzie on (w jego oczach) niepewnym, niestabilnym człowie-
kiem, a takiemu nie można zaufać. 

Zapewne ojciec kimś innym będzie dla dziecka, innym dla 
młodzieńca, jeszcze kimś innym dla osobu dorosłe, będącej niekie-
dy sam już ojcem. Wektory zależności kursują w obie strony. To 
jest tylko spojrzenie czysto naturalne. Jeszcze inaczej wyglądają 
realacje na poziomie duchowym, zawodowym, kulturalnym, pa-
triotycznym itp.  
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Oprócz tego rodzaju pytań przy wielu okazjach stawiamy so-
bie pytanie także w relacji do Ojca Niebieskiego. Pytamy wówczas: 
kim jest Ojciec Niebieski, Bój Ojciec? I pewno z ust niejednego z nas 
a jeszcze bardziej z serca cisną się różne określenia, różne odpo-
wiedzi. Bóg jest to ktoś, kogo wołam na pomoc, kiedy ja czuję się 
wściekły albo znużony. To ktoś, kto może być tam, gdzie ja Go po-
trzebuję. Bóg jest dla mnie kimś, komu mogę zaufać i mogę z Nim 
porozmawiać, jak o coś się boję albo jak mam jakiś problem, jak 
jestem. Bóg jest moim najlepszym przyjacielem. Dla mnie Bóg jest 
miłością, która pochodzi z kolegów, rodziców i wszystkich ludzi. 
Bóg dla mnie jest przyjacielem, który zawsze jest przy mnie. Jest 
On jak rodzice, który podniesie mnie, kiedy spadam. Jest jak po-
wietrze, które pozwala mi oddychać. I miłość, która pozwala mi 
żyć. Dla mnie Bóg jest wszystkim. Bóg dla mnie jest życiem. Bóg 
jest moim zaufaniem, jest jakby drugim ojcem, mamą, siostrą, bra-
tem, jakby wszystkie moje koleżanki i koledzy. 

Szkoda tylko, że w ostatnich latach obraz ojcostwa zniknął ja-
koś ze szpalt wielu mediów, brak dyskusji, a jeśli ona się pojawia, 
to zwykle tylko w kontekście różnych patologii, przestępstw, po-
zbawianych ojca praw rodzicielskich. Można i należy wręcz posta-
wić pytanie: gdzie jest prawdziwy obraz ojca, ojcostwa? Czy komuś 
zależy, by ta kwestia zniknęła z rzeczywistości życia, dyskusji, tro-
ski, szacunku, jego zasług? 

Władza ojcowska wraz z Dekalogiem była postrzegana przez 
wielu teologów, filozofów, twórców kultury, polityki, życia spo-
łecznego. Czytając kiedyś rozważanie o działach społecznych napo-
tkałem na tekst mówićy między innymi o przedstawicielach nauki 
społecznej. Wśród nich przywołany został Frédéric Le Play – twór-
ca Szkoły Reformy Społecznej, który mówiąc o ojcu powiedział, że 
ojciec to jest jak fundament gmachu szczęścia społecznego.  

Sparafrazować można te słowa i dodać, że dla wielu ojciec 
był, jest i pozostanie fundamentem szczęścia osobistego, rodzinne-
go, szczęścia, które stanowi mocny fundament. A gdy go zabraknie 
często ten „dom” zostaje powalony na ziemię, zagubiony, znisz-
czony nie mający iskry nadziei.  

Przed laty Abraham był ojcem nadziei dla Ludu Wybranego. 
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wie-
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lu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie 
twoje potomstwo. Nadzieja wspierana przez wiarę jest elementem 
fundamentalnym w życiu człowieka – najpierw spełniana w drob-
nych, codziennych czynach, które jednak często w naszym życiu 
mają znacznie podstawowe. Zaś nadzieja życia wiecznego jest mo-
torem postępowania człowieka wierzącego. Idziemy bowiem przez 
życie, znosząc ból i cierpienie, bo taka jest nasza condition humaine. 

Dziś nam nowo trzeba „Abrahamów” obecnych w ojcach 
ziemskich i w nas samych a jeszcze bardziej obecnego w samym 
Bogu, by nie pozostać bez nadziei. Jest to także wyzwanie dla 
obecnych i przyszłych ojców, którzy mają stać się pedagogami, 
drogą kreowania młodych - własnych synów - na ojców nadziei.  

Warto nam pamiętać, że jeden ojciec znaczy więcej niż stu 
nauczycieli. Niezależnie od tego, czy wytoczymy mu proces, czy 
będziemy opłakiwać ojca zagubionego i zranionego, faktem jest, że 
w społeczeństwie przemysłowym wielu chłopców nie identyfikuje 
się z nim. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i przede wszyst-
kim filmowej. Zastępczymi ojcami naszych synów zostali legen-
darni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. 
Bardziej jeszcze niż z nierealnymi nadmęskimi bohaterami identy-
fikują się oni ze swoimi kolegami. 

Nieobecność fizyczna i psychiczna ojca powoduje ogromne 
spustoszenie w życiu dziecka. Dzieci pozbawione kontaktu z ojcem 
doświadczają głębokiego poczucia osamotnienia z powodu ko-
nieczności wzrastania bez wzorca męskiego. Są zdane na samotną 
wędrówkę w poszukiwaniu własnej tożsamości. Badania potwier-
dzają, że matka choćby wzorowo wypełniała obowiązki wycho-
wawcze, nie jest w stanie zrekompensować braku ojca. Naukowcy 
są zgodni co do tego, że rozwój dzieci, których ojcowie byli fizycz-
nie nieobecni bądź wychowawczo niewydolni, zostaje zaburzony 
we wszystkich etapach i sferach: intelektualnej, społecznej, emocjo-
nalnej, moralnej, religijnej. Dotyczy to zarówno synów, jak i córek. 
To brak ojca w pierwszych pięciu latach życia dziecka jest powo-
dem skłonności do depresji w późniejszym życiu. Badania nauko-
we dowiodły, że umysły dzieci wychowywanych bez ojca pracują 
inaczej niż mózgi rówieśników, którzy mają stały kontakt z oboj-
giem rodziców. 
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Niniejsza publikacja jest wielorakim spojrzeniem na zagad-
nienie ojcostwa. Autorzy tekstów w interesujący sposób próbują 
wniknąć w istotę ojcostwa, i tej szeroko rozumianej, i w ujęciu 
zwyczajnym, ludzkim ziemskim, praktycznym, prawniczym, hu-
manistycznym, społecznym czy pedagogicznym. Oddając się lektu-
rze niniejszej monografii zapewne wzbogacimy nie tylko nasz 
umysł czym jest ojcostwo, kim jest ojciec, jaką rolę spełnia w na-
szym życiu, ale być może jeszcze bardziej zrozumiemy ojcostwo w 
odniesieniu do naszego ojca, i tego żyjącego, a może tego, którego 
już na wieczność pożegnaliśmy, a może tego Oca, od którego bierze 
początek wszelkie istnienie. Być może dla niejednego czytelnika, 
treśćzawarta w tej publikacji stanie się drogą noworocznej wę-
drówki po drogach odkrywania miłości do naszego ojca.  

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom - i młodym, i sta-
rym. Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje 
dziecko w ramionach. Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby 
dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypeł-
nić głodne jego serce. Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem 
swojego dziecka. Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w 
wychowywaniu. Uczyń go bohaterem w oczach dziecka. W ten 
sposób słowo "ojciec" będzie zawsze dla niego symbolizowało 
człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.  

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które - według 
nich - nie spełniły ich nadziei. Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla 
swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, 
krytyczne, buntownicze. Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.  

Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas po-
żegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzin-
ny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi oso-
bami, które płaczą). Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywi-
ście doskonale rozumiesz ojców. W Twej niewyczerpanej miłości (i 
niewyczerpanym doświadczeniu!) błogosław ojcom, wszystkim 
ojcom - i młodym, i starym.  

Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, 
dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej 
mocy, tak wspieraj mnie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpo-
wiedzialności wypełniał zadania stróża życia. Naucz mnie dobrze 
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wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodziną według 
Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i 
zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zba-
wienie. Wiem, Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i 
prosić będę o światło i moc Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi 
dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem własnego życia według 
świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest naszą drogą, prawdą i 
życiem. Amen. 

Życzę Czytelnikom ubogacenia zarówno treścią, zawartą in-
tencją w tekstach, a przede wszystkim pozytywnym przeżyciem 
obecności Boga i drugiego człowieka.  

 
Ks. Jan Zimny 
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Beata Fijołek (UMCS) 
 

Biblijne oblicze Boga Ojca 
 

Wstp 
Jednym z filarów wspólnego świata religii, jak pisze Stanisław 

Rosik, jest przekonanie o istnieniu będącego w niebie boskiego Oj-
ca1. Chrześcijańskie wyznanie wiary – Credo– jest potwierdzeniem 
ojcostwa Boga, a także w Jezusowej modlitwie „Ojcze nasz”. Jed-
nakże nie tylko w słowach modlitwy odnaleźć można odwołania 
do postaci Boga jako ojca. Na kartach Pisma Świętego dosłownie 
oraz w sposób dorozumiany pojawiają się opisy Boga jako ojca.  

 
1. Bóg Ojciec w Starym Testamencie. 
Starotestamentowe zapisy dotyczące ojcostwa Boga nie two-

rzą Jego jednolitego obrazu. Cytując Jana Szczurka: „ojcostwo Boga 
nie jest wiodącym tematem Starego Testamentu i dlatego do nie-
dawna nie było przedmiotem uwagi teologów”2. Powołując się za 
Szczurkiem na spostrzeżenia Salezjanina Jean Galota można uznać, 
iż: „powściągliwość Starego Testamentu w przypisywaniu Bogu 
ojcostwa wynika najprawdopodobniej z obawy przed zafałszowa-
niem objawionego obrazu Boga przez ideę fizycznego ojcostwa 
obecną w kulcie pogańskim”3. Opisywany w Starym Testamencie 
Bóg ojciec pojawia się w wyniku życiowych doświadczeń dotyczą-
cych Bożej opieki, władania oraz samej mocy stwórczej. Wielce 
prawdopodobny jest również wpływ religii ludów pogańskich po-
strzegających bogów jako ojców w rozumieniu fizycznym jako ojca 
bogów, oraz jako oblubieńców bogiń. Jednak Paul Ternant podkre-
śla, że Starotestamentowy Bóg jest dla swojego ludu równocześnie 
Ojcem i Oblubieńcem4. Relacja Boga do Izraela przedstawiona w 

                                                 
1 S. Rosik, Wprowadzenie, [w:] Ojciec – Bóg… Materiały z IV Forum popularyzacji teologii 

i kultury chrześcijańskiej (Wrocław-Kieczów, 11 grudnia 1999 r.), Wrocław, s. 7. 
2 J. Szczurek, Bóg Ojciec w źródłach teologii, Kraków 2000, s. 51. 
3 Tamże. 
4 P. Ternant, Ojcowie-Ojciec, [w:] X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, Po-

znań-Warszawa 1973, s.623. 



14 
 

postaci analogii ojca i syna nie ma na celu ukazania pokrewień-
stwa, a jedynie relacje posłuszeństwa, oddania i miłości. Szczurek 
wyróżnia trzy etapy rozwoju pojęcia Starotestamentowego ojco-
stwa Boga: ojcostwo Boga wobec swojego ludu, indywidualne ojco-
stwo Boga oraz Boga jako ojca Mesjasza. 

 
1.1. „Synem moim pierworodnym jest Izrael“5  
Objawienie ojcostwa Boga na kartach Starego Testamentu naj-

pierw jest przedstawiane jako ojcostwo wobec ludu wybranego. 
Wielokrotnie pojawiają się określenia Izraelitów jako synów: „Nie-
biosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: »Wy-
karmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw 
Mnie6«” oraz córki: „Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na 
własnych synów i córki”7. W Księdze Mądrości odnaleźć można 
zapis, iż: ”Ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, po zagła-
dzie pierworodnych uznali, że lud jest synem Bożym”8, zatem ojco-
stwo Boga nad narodem wybranym uznawane również jest przez 
wrogów Izraela. Jak już wcześniej było wspominane, ojcostwo Boga 
jest pojmowane w kontekście Boga – Stworzyciela świata, a nie Bo-
ga-Ojca w znaczeniu fizycznym: „Zapomniał Izrael o swym Stwo-
rzycielu i pobudował pałace; twierdz warownych wiele wzniósł 
Juda - lecz ześlę ogień na jego miasta i pochłonie wszystkie ich 
zamki”9.  

Relacja jaka łączy Boga z ludem wybranym przypomina rela-
cję zachodzącą pomiędzy ojcem a synem pierworodnym; zgodnie z 
zapisami prawa żydowskiego pierworództwo związane jest z 
przywilejami, takimi jak: dziedziczenie podwójne części majątku, 
po śmierci fizycznego ojca zasiadanie jako głowa rodziny, otrzy-
manie szczególnego błogosławieństwa10. Charakter więzi między 
Bogiem-Ojcem a pierworództwem Izraela jest podkreślony posta-
wieniem na równi Izraela oraz pierworodnego syna faraona w 
                                                 

5 Wj 4,22 (cytaty z Pisma Świętego pochodzą z http://biblia.deon.pl/ ) 
6 Iz 1,2 
7 Pwt 32, 19 
8 Mdr 18,13 
9 Oz 8,14 
10 Szczurek, jw. s. 53. 
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Księdze Wyjścia: „A ty wtedy powiesz do faraona: »To mówi Pan: 
Synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci: Wypuść mojego 
syna, aby mi cześć oddawał; bo jeśli zwlekać będziesz z wypusz-
czeniem go, to Ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego«”11. 
Kolejnym potwierdzeniem tej szczególnej relacji jest przedstawiana 
w Księdze Liczb skarga Mojżesza: „Czy to ja począłem ten lud w 
łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: »Noś go na łonie 
swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą po-
przysiągłem dać ich przodkom?«”12.  

Ojcowska troska Boga wobec narodu wybranego objawia się 
również w postaci prowadzenia przez pustynię oraz karmienie na 
pustyni: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna 
swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej 
odchodzili ode Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili ka-
dzidła. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich 
brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągną-
łem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich 
jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku 
niemu i nakarmiłem go”13. Wędrówkę Izraelitów przez pustynię 
należy traktować jako formę wychowania oraz upominania za nie-
posłuszeństwo: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego 
syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie”14.  

Starotestamentowy Bóg to nie tylko władca oczekujący sza-
cunku, ale też czuły i wzruszający ojciec: „Czy Efraim nie jest dla 
Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? Ilekroć bowiem się 
zwracam przeciw niemu, nieustannie go wspominam. Dlatego się 
skłaniają ku niemu moje wnętrzności; muszę mu okazać miłosier-
dzie! - wyrocznia Pana”15, który również objawia się jako zbawiają-
cy: „Boś Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael 

nas nie uznaje; Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to 
Twoje imię odwieczne”16. W tekstach Starego Testamentu opisy-
                                                 

11 Wj 4, 22-23 
12 Lb 11, 12 
13 Oz 11, 1-4 
14 Pwt 8,5 
15 Jr 31,20 
16 Iz 63,16 
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wany jest wobec narodu Izraela jako Stwórca oraz Ojciec, który 
„chce mieć ten lud dla siebie i dlatego jakby nie interesuje się in-
nymi narodami, wskutek czego w Starym Testamencie nie rozwija 
się myśl o ojcostwie Boga wobec innych narodów”17. 

 
1.2. „Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w 

swym świętym mieszkaniu”18 
Szczurek odwołując się do Galota wspomina, iż spośród wszel-

kich przejawów wiary Izraela, najbardziej pierwotnym, dotyczącym 
indywidualnego ojcostwa Boga są imiona teoforyczne, takie jak: Abi-
melek (Król jest moim ojcem), Abiezer (Mój Ojciec mnie wspomaga), 
Abijah/Joab (Jahwe jest moim ojcem), Abraim (Mój Ojciec jest wy-
wyższony)19. W Starym Testamencie można również odnaleźć teksty 
dotyczące wyjątkowej troski Boga jako Ojca, którą przewyższa tro-
skliwość ziemskich rodziców: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i 
matka, to jednak Pan mnie przygarnie”20. Bóg nie tylko karci naród 
jako zbiorowość, ale również objawia się w formie Bożej miłości wo-
bec pojedynczych wyznawców: „Upomnieniem Pańskim nie gardź, 
mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań. Bowiem karci Pan, 
kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi”21.  

Księga Mądrości przedstawia sprawiedliwego człowieka jako 
syna Bożego: „Chełpi się, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pań-
skim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla 
nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego od-
mienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak 
od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi 
się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, 
wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest 
synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwni-
ków”22. 

                                                 
17 Szczurek, jw. s. 58. 
18 Ps 68,6 
19 Szczurek, jw. s. 58-59. 
20 Ps 27, 10 
21 Prz 3, 11-12 
22 Mdr 2, 13-18 
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Bóg swą ojcowską opiekę roztacza na wszystkich ludzi: 
„Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał 
na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo 
o wszystkich się troszczy”23. W Księdze Mądrości można znaleźć 
piękne porównanie ludzkiego życia do podróży po zburzonym 
morzu, gdzie opatrzność Boga – Ojca służy za przewodnika: „Inny 
znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc 
drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. Ten bowiem wy-
myśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła, 
ale steruje nim Opatrzność Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytyczyłeś 
drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną, wskazując, że ze-
wsząd możesz wybawić, by i niedoświadczony mógł wsiąść na 
okręt”24. 

 
1.3. „Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: 

„Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”25 
Szczurek opisując rozwój postrzegania ojcostwa Boga w 

Starym Testamencie przedstawia jako trzeci – końcowy etap – 
postać ojcostwa Boga w stosunku do Mesjasza, który jest pokornym 
sługą Pana26. „On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron 
jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a 
jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. 
Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, 
twego poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i 
twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie 
utwierdzony na wieki”27. Cytowane proroctwo określane jest 
mianem proroctwa fundamentalnego, nie tylko dla narodu Izraela, 
ale również dla Żydów i Chrześcijan. Podkreślany jest fakt 
synostwa opartego nie na cielesnych wierzeniach lecz na pojęciach: 
adopcji, przymierza oraz królewskiego daru28.  

                                                 
23 Mdr 6,7 
24 Mdr 14, 1-4 
25 Ps 2,7 
26 Szczurek, jw. s. 58. 
27 2 Sm 7, 13-16 
28 Szczurek, jw., s. 63. 
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W procesie objawienia Boga jako Ojca Mesjasza, wśród ko-
mentatorów Starego Testamentu odnaleźć można wskazania na 
dwie przeciwstawne do siebie tendencje. Pierwsza z nich, określana 
przez Szczurka jako demitologizująca, ma na celu pozbawienie 
elementów fizycznego rodzicielstwa z pojęcia Boga jako Ojca. Ce-
lem drugiej jest natomiast ukazanie „tajemniczego rodzenia doko-
nującego się na świętych górach ,które dla starożytnych komentato-
rów i kopistów było niewątpliwie dziwne i niezrozumiałe”29. 

 
1.4. „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu 

tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!”30 

Warto zwrócić uwagę, iż w żydowskiej tradycji biblijnej ter-
min „Ojciec” określający Boga jest tworzony językiem wiary i wy-
maga odpowiedniej interpretacji Kościoła Katolickiego. Cytując: 
„Bóg jest pierwszą przyczyną wszystkiego i transcendentnym auto-
rytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obej-
mującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może 
być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej 
uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość Boga i stworzenia. Ję-
zyk wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, któ-
rzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicie-
lami Boga”31.  

 
2. Bóg Ojciec w Nowym Testamencie 
Nowotestamentowy sens ojcostwa jest rozwijany i pogłębiany 

wokół biegunów: Bóg-Ojciec wszystkich ludzi oraz Bóg-Ojciec 
Chrystusa32. Cytując za Katechizmem Kościoła Katolickiego: Bóg 
„jest wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który 
wzajemnie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca: »Nikt nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu Syn 
                                                 

29 Szczurek, jw., s. 69. 
30 Wj 20,4 
31 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 239 
32 Religie świata o Bogu Ojcu dossier Boga Ojca. Dokument Komisji ds. Dialogu Mię-

dzyreligijnego Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kato-
wice 2000, s. 9. 
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zechce objawić«”3334. Warto przytoczyć słowa Jana Pawła II z listu 
do Papieskiej Komisji Biblijnej z 12 kwietnia 1997 r.: „tożsamość 
ludzka Jezusa definiuje się począwszy od jego związku z narodem 
Izraelskim… I nie chodzi tylko o przynależność fizyczną. Uczestni-
cząc w uroczystościach synagogi, gdzie były czytane i komentowa-
ne teksty Starego Testamentu, Jezus nabierał również po ludzku 
świadomości tych tekstów… W ten sposób stał się On autentycz-
nym synem Izraela”35. 

Wiedza dostępna chrześcijanom na temat Boga-Ojca oparta 
jest na nauce Syna Bożego – Jezusa Chrystusa: Jezus objawiając 
Ojca per analogiam jest świadomy tego, że jest Synem Boga i objawia 
Go faktycznie. Synowska świadomość Jezusa ujawnia się w sposób 
szczególny podczas odnalezienia przez Marię Chrystusa w 
świątyni jerozolimskiej, gdy po raz pierwszy pojawia się określenie 
Boga jako Ojca Jezusa: „Lecz On im odpowiedział: »Czemuście 
Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co 
należy do mego Ojca?«”36. Świadomość ta jest również objawiana 
nieustannie w czasie nauczycielskiej działalności Chrystusa, gdzie 
dostrzec można liczne określenia Boga jako „mojego (Jezusa) Ojca”.  

Postawą objawienia Ojca przez Jezusa jest także zwrot „Ab-
ba”. Określenie to ukazuje jego ludzkie doświadczenia, a także za-
ufanie, jakim obdarza Boga. Jest Mu posłuszny oraz przedstawia 
relację jaka Ich łączy. „Abba” użyte w modlitwie Chrystusa, jak 
zauważa Szczurek, jest nie tylko formą posłusznego zaufania ale 
również otrzymanego pełnomocnictwa. Zwłaszcza, iż w czasach 
Chrystusa poszczególne grupy religijne traktowały sposób modli-
twy jako formę znaku rozpoznawczego37. Zwrot „Abba” w ustach 
Chrystusa jest używany celem podkreślenia osobowej i jedynej re-
lacji z Bogiem jako Ojcem. 

 

                                                 
33 Mt 11,27 
34 KKK nr 240. 
35 Religie świata o Bogu Ojcu dossier Boga Ojca. Dokument Komisji ds. Dialogu Mię-

dzyreligijnego Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Kato-
wice 2000, s. 10. 

36 Łk 2, 49 
37 Szczurek, jw. s. 87. 
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3. Konkluzja 
Szczurek zaznacza, iż poszukując danych na temat objawienia 

Boga Ojca w Piśmie Świętym należy uwzględnić także teksty, w 
których użyte są inne tytuły na określenie osoby Boga, takie jak: 
„Pan” oraz „Najwyższy”38. Remigiusz Popowski wskazuje iż miejsc 
w Piśmie Świętym, gdzie „Pan” odnosi się do Boga-Ojca jest sporo, 
jednak nie wszystkie są jasne w sposób możliwy do określenia, czy 
dotyczą Boga-Ojca, czy Chrystusa39. Popowski wyróżnia dodatko-
wo dziewięć miejsc w których zwrot „Najwyższy” dotyczy Boga-
Ojca40 oraz siedem, w których tak należy odczytywać tytuł 
„Błogosławiony”41.  

Biblijny obraz Boga Ojca przedstawia Go jako ojca Izraela, ojca 
króla, ojca pobożnych, ojca ubogich, którymi się szczególnie 
opiekuje, ale też i Ojca Chrystusa, a także Ojca każdego człowieka, 
który czuje się związany z Chrystusem. Ewangelie jednak częściej 
podkreślają ojcostwo Boga jako ojca całej społeczności chrześcijan 
niż indywidualnych jednostek42. 

 
Streszczenie: 
W artykule zostało ukazane oblicze Boga jako Ojca w Starym i 

Nowym Testamencie. Wyszczególnione za Szczurkiem zostały trzy 
aspekty postrzegania ojcostwa Starotestamentowego Boga: 
ojcostwo Boga Narodu Wybranego, indywidualne ojcostwo Boga 
oraz Boga jako ojca Mesjasza. Nowotestamentowe ojcostwo zostało 
natomiast przedstawione w dwóch aspektach: Bóg-Ojciec wszyst-
kich ludzi oraz Bóg-Ojciec Chrystusa. 

 
Summary: 
The article shows the face of God as Father in the Old and 

New Testament. According to Szczurek’s opinion, we should con-

                                                 
38 Tamże, s. 26. 
39 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną 

lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, 
Warszawa 1995, s. 352. 

40 Tamże, s. 632. 
41 Tamże, s. 243. 
42 H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1990, s. 117. 
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sider three aspects of the perception of fatherhood of God in the 
Old Testament: the fatherhood of God of the Chosen Nation, indi-
vidual fatherhood of God and God as the father of the Messiah. 
God’s paternity in the New Testament was shown in two aspects: 
God the Father of all men and God the Father of Christ. 

 
Bibliografia: 
1.  http://biblia.deon.pl/ 
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biblijnej, Poznań-Warszawa 1973, s.623.  
 



22 
 



23 
 

 
Ks. Władysław Kądziołka 

 
Wartość ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II 

 
W małżeństwie i w rodzinie wytwarza się cały zespół międzyosobowych 
odniesień: oblubieńczość, ojcostwo-macierzyństwo, synostwo, 
braterstwo, poprzez które każda osoba wchodzi do «rodziny ludzkiej» i 
do «rodziny Bożej», którą jest Kościół. Małżeństwo i rodzina 
chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie 
tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we 
wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie 
w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół1. 

 
Wstęp 
Rodzina w dzisiejszych czasach znajduje się pod wpływem 

głębokich oraz szybkich przemian społecznych i kulturowych. 
Część rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując jednak wier-
ności tym wartościom, które stanowią i od wieków stanowiły fun-
dament instytucji rodziny. Inne, stojąc niepewne i zagubione wobec 
swych zadań, niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość 
ostatecznego znaczenia prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Jeszcze inne, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napoty-
kają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw2. 

Od dawna ojcowie stanowili fundament życia rodzinnego, 
głowę rodziny. Współcześnie jest wielu ojców, którzy nigdy nie 
doświadczają poczucia własnej wartości, satysfakcji z siebie i wielu 
kwestiach braku dumy. Brak prawdziwej pokory doprowadza do 
porzucenia wszystkiego i odejścia w dalekie krainy, tracąc poczucie 
swojej godności. Podważanie roli ojca i ośmieszanie wartości3 pro-

                                                 
1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w 

świecie współczesnym Familiaris Consortio, 15, dalej FC. 
2 FC 1. 
3 Precyzyjne określenie wartości jest sprawą dość złożoną i nie ma w tym 

względzie całkowitej zgodności wśród wielu autorów. Dla przykładu według 
Kluckhohna „wartość to wyobrażenie jawne lub ukryte tego, co powinno być 
preferowane, to wyobrażenie, które wywiera wpływ na wybór spośród możli-
wych sposobów postępowania czy środków w celu działania” (M. Marody, Sens 



24 
 

wadzi do zachwiania równowagi w rodzinie. Tracony autorytet 
podsycany medialnymi wzorcami na wzór seriali telewizyjnych 
doprowadza do sytuacji, w której „lepiej” jak ojca nie ma, ponie-
waż to kobieta „stanie na straży” rodziny i dzieci. Odcięcie się ojca 
od żony, dzieci, od wiary i tradycji narodu, od Bożego błogosła-
wieństwa ściąga przekleństwo w postaci drastycznych skutków 
egzystencjalnych, moralnych i duchowych4. Jan Paweł II podsu-
mował to tak: „Miejsce i zadanie ojca w rodzinie i dla rodziny mają 
wagę jedyną i niezastąpioną. Jak uczy doświadczenie, nieobecność 
ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz 
znaczne trudności w stosunkach rodzinnych”5. W związku z tą 
myślą, celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie wartości 
ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II, refleksja nad współczesnym 
rozumieniem ojcostwa oraz zadaniami mężczyzny. 

 
1. Przymioty ojcostwa 
Na przestrzeni ostatnich wieków naszej historii wiele zmieniło 

się w Kościele. Mężczyźni porzucają coraz częściej rolę duchowych 
liderów w rodzinie przenosząc odpowiedzialność za rozwój du-
chowy swoich dzieci na innych. W konsekwencji tego, kryzys mę-
skości prowadzi do bierności. Mężczyźni potrzebują wzmocnienia 
przestrzeni wokół siebie poprzez odnowę duchową. Silny ojciec 
potrzebuje zakorzenienia w Jezusie Chrystusie, aby odbudować na 
nowo ojcostwo. W poszukiwaniu cech dobrego ojca, należy przy-

                                                                                                                         
teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa 1976, s. 178). Według W. 
Tatarkiewicza „zdefiniowanie wartości jest trudne, jeśli w ogóle możliwe (...). To, 
co wygląda na definicję wartości, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny 
wyraz mniej więcej to samo znaczący albo jest jego omówieniem” (W. Tatarkie-
wicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 61). A. Szołtysek przekazuje, iż „wartość to 
wzorzec domagający się urzeczywistnienia w ludzkim czynie”, (A. Szołtysek, 
Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria - metodyka - praktyka, Katowice 2003, s. 
285). M. Rokeach, określa wartość jako trwałe przekonanie, że dany sposób po-
stępowania lub ostateczny cel życia jest jednostkowo i społecznie bardziej atrak-
cyjny niż inne sposoby zachowania się i niż inne cele życiowe (M. Rokeach, The 
Nature Of Human Values, New York 1973, s. 5). 

4 M. Guzewicz, Jak być dobrym ojcem, Poznań 2011, s. 36-37. 
5 FC 5. 
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glądać się wzorcom ludzkim6. Nasuwa się w tym miejscu obraz i 
świadectwo św. Józefa, którego wiara rodziła się, wzmacniała, uka-
zując jak należy słowa wprowadzać w czyn7. Postać św. Józefa po-
winna inspirować do całkowitego zawierzenia Bogu Ojcu i poddać 
się łasce, gdyż łaska bazuje na naturze, a do wzrostu wiary przy-
czynia się każde działanie człowieka, który chce się rozwijać. Oj-
ciec, który przeżywa swoją codzienność, uczy się stawać mądrym, 
kulturalnym, szczęśliwym, uczciwym, szlachetnym, statecznym i 
pracowitym8. 

Idąc dalej w rozważaniach pragnę przypomnieć słowa Św. 
Pawła, który wyznaje: „Zginam kolana moje przed Ojcem, od któ-
rego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3,14-15). W 
tym samym duchu zachwytu stworzeniem Papież Jan Paweł II 
stwierdza, że „nasz wielki i zróżnicowany kosmos – świat istot ży-
jących – wpisany jest w ojcostwo samego Boga jako w swój odwieczny 
pierwowzór (Ef 3,14-16)”9. Trzeba sprecyzować, że „wpisany jest (...) 
na zasadzie rozległej analogii”10. Zdaniem Ojca Świętego właśnie 
dzięki niej „dochodzimy do wyodrębnienia ludzkiego rodziciel-
stwa, a więc także ludzkiej rodziny”11. Zaś „kluczem do tego jest 
bardzo mocno uwydatniona (...) zasada ‘obrazu’ i ‘podobieństwa’ 
Boga samego (Rdz 1,26)”12. Bowiem „stworzył (...) Bóg człowieka 

                                                 
6 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 2010, s. 217. 
7 J. Przybyłowski, Św. Józef - milczący świadek nowej ewangelizacji, 

http://www.jozefologia.pl/starastrona/39Sympozjum/Ks.-Jan-Przybylowski-
Warszawa.htm, (stan z dnia: 02.12.2014). 

8 Tamże. 
9 Jan Paweł II, List do Rodzin „Gratissimam sane”, 6. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Jan Paweł II, List do Rodzin, 6. „Myśl, że Bóg stworzył każdego człowieka, 

wiąże się ściśle z biblijną ideą człowieka jako Jego obrazu. Bóg chce każdego 
człowieka jako takiego – konkretnie tego właśnie. Każdego zna. W tym znacze-
niu, już z samego tytułu stworzenia, człowiek jest w szczególny sposób ‘dziec-
kiem’ Boga, a Bóg jego prawdziwym Ojcem. Mówiąc, że człowiek jest obrazem 
Boga, wyrażamy tę samą myśl w inny sposób”. Zob. J. Ratzinger - Benedykt XVI, 
Jezus z Nazaretu, Cz. 1, Kraków 2007, s. 122-123. 
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na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę (Rdz 1,27)”13. 

Zatem źródłem wszelkiego ojcostwa jest Bóg. Stwórca 
człowieka, „Ojciec Adama”, naznaczył go swoim obrazem i 
podobieństwem, a tym samym wprowadził człowieka w pierwszy 
zakres Bożego Ojcostwa. Poprzez Przymierze zawarte z ludem 
wybranym zostaje przez Boga wytyczony drugi zakres Ojcostwa. 
W ludzie wybranym dotyka on wszystkich ludzi, każdego 
człowieka. Trzeba podkreślić, że to właśnie „układ: ojciec-syn14” jest od-
wieczny. Jest on starszy od dziejów człowieka. ‘Promieniowanie 
ojcostwa’, jakie w nim się zawiera, należy do tajemnicy trynitarnej 
Boga samego. Z Boga wypromieniowuje ono w kierunku człowieka 
i jego dziejów”15. Tak zatem dochodzi do cudu stworzenia. Nieste-
ty w dziejach stworzonego na Boży obraz człowieka16 „‘promie-
niowanie ojcostwa’ natrafia na pierwszy opór w postaci grzechu 
pierworodnego”17. Jan Paweł II kładzie mocny akcent na znaczeniu 

                                                 
13 Aby nieco poszerzyć rozumienie owej „analogii”, warto przywołać pogląd 

ewangelickiego teologa - Geralda Bray’a. Interpretując słowa św. Pawła, że mężczy-
zna „jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny” (1 Kor 11,7), 
podkreśla on, że Apostoł chciał ukazać różnicę między mężczyzną i kobietą (differen-
ce of glory), a nie ich nierówność (inequality). Buduje tutaj analogię: jak Syn Boży i 
Ojciec są równi (essential equality), tak mężczyzna i kobieta, choć ci różnią się „chwa-
łą” (difference of glory). “The difference of glory does not however imply inequality 
between male and female, any more than the difference between the Son and the 
Father implies an inequality between them. The comparison is apt, because although 
the Son of God was constantly concerned that glory should be given to the Father, 
and looked to the Father for His own glorification (Jn17,1), thestatementthat he was 
the eikôn tou Theou underlines His essential equality with the Father as God. Within 
creation, therefore, doxa bears witness to order and hierarchy, but not to inequality or 
enforced submission”. Zob. G. Bray, The significance of God’s image in man, “Tyndale 
Bulletin” 2 (1991), s. 221; S. Kunka, Przeżywanie ojcostwa w nauczaniu bł. Jana Pawła II, 
„Verbum Vitae” 20 (2011), s. 259. 

14 Więcej na temat paradygmatu ojciec - syn, zob. A. Dulles, Blask wiary. Wizja 
teologiczna Jana Pawła II, tłum. A. Nowak, Kraków 2003, s. 58-60. 

15 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 175. 
16 Por. Rdz 1,27. 
17 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 175. 
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tej prawdy wiary. Uznaje grzech pierworodny za „klucz do inter-
pretacji całej rzeczywistości”18. 

 
2. Dojrzewanie do ojcostwa 
Istotną sprawą w dojrzewaniu w ojcostwie jest pozostawienie 

ojcu pola decyzji: Mężczyzna, aby budować związek z kobietą, a 
następnie przyjąć do tego związku poczęte życie, musi być zdolny 
do miłości, bo tylko wtedy w sposób całkowity może się zaanga-
żować i poświęcić rodzinie. Dla ojca rodziny najważniejszą karierą 
powinna być kariera ojcostwa, a nie zawodowa, polityczna czy in-
na. Tylko ojciec spędzający wiele czasu ze swoimi dziećmi, odpo-
wiadający na trudne dla nich pytania, obecny podczas różnych 
chorób, stłuczeń, skaleczeń, z miłością rozumiejący ich świat jest 
ojcem prawdziwie kochającym. Ojcowie niejednokrotnie czują się 
odsunięci na margines życia rodzinnego19. Mężczyzna-ojciec jest 
powołany do tworzenia, działania i doskonalenia. Jego twórczość 
może się rozwinąć jedynie w sytuacji posiadania przestrzeni twór-
czości20. Gdy jej nie ma, pojawia się frustracja, utrata sensu czynu21. 
W takiej sytuacji ojciec zaczyna uciekać od aktywności, popada w 
apatię, nierzadko wpada w nałogi. Decyzja ojca będzie zawsze słu-
żyć najbliższym, gdyż podjął się zadania ich ochrony i obrony 
przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Pozostawione 
pole decyzji obliguje go do postawieniu na pierwszym miejscu tych 
których kocha, a dopiero potem myśli o sobie. 

Czynnikiem wpływającym pozytywnie na realizację powoła-
nia do ojcostwa jest odrzucenie wygórowanych ambicji członków 
wspólnoty wobec ojca22. Szczególne negatywny wpływ na życie w 
rodzinie mają wygórowane ambicje finansowe. Ojciec rodziny pra-

                                                 
18 Tamże. Ojciec Święty dopowiada, że „grzech pierworodny nie tylko narusza 

pozytywną wolę Bożą, ale przede wszystkim całą motywację leżącą u jej podstaw”. 
19 Por. M. Cembala, Odpowiedzialne ojcostwo, Lublin 2014. 
20 K. Mytkowska, Modele życia rodzinnego w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Rodzi-

na: powołanie – zadania – zagrożenia, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2014, s. 819-838. 
21 Zob. szerzej: J. Pulikowski, Warto być ojcem: najważniejsza kariera mężczyzny, 

Poznań 1999. 
22 K. Mytkowska, Portret ojca w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Ojcostwo: po-

wołanie czy zadanie?, J. Zimny (red.), Stalowa Wola 2013, s. 445-461. 
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gnący za wszelka cenę zaspokoić oczekiwania najbliższych „wypa-
la się” w pogoni za pieniądzem. Jest to wielka pułapka, gdyż uzy-
skane sukcesy w tej dziedzinie powodują swoistą spiralę oczeki-
wań. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie osiąganych pozycji w 
hierarchii zawodowej, politycznej czy kościelnej. Urażone ambicje 
często wynikają z faktu „pompowania” oczekiwań w tym zakresie 
przez najbliższe otoczenie. Skutecznym lekarstwem na to może być 
autentycznie wyrażone uznanie najbliższych z dobrze wypełnia-
nych obowiązków ojcowskich bez oczekiwania na kolejne szczeble 
kariery. Ważne jest wyrażenie tego uznania w ramach wspólnoty i 
na zewnątrz. 

Ojcostwo spełnia się poprzez pracę na rzecz wspólnoty 
rodzinnej. Ojciec poszukuje możliwości pracy na rzecz rodziny i 
dlatego wielką pomocą dla niego jest wskazanie obszaru tej pracy. 
Przy braku tej pomocy może się okazać, że ojciec widzi siebie 
wyłącznie w roli „zdobywcy pieniędzy”. Coraz większe 
zaangażowanie w tej roli prowadzi o stopniowego wyłączania się z 
innych istotnych zadań ojcowskich (np. wychowania). 

Jan Paweł II ukazuje tradycyjny wzorzec ojca, w którym zwra-
ca się w sensie biologicznym, lecz wskazuje również na postawę 
mężczyzny wobec faktu bycia ojcem. Papież Jan Paweł II pisze, że 
„rodzicielstwo jest zadaniem natury duchowej – a nie tylko fizycz-
nej”23, a „miłość do małżonki (...) i miłość do dzieci są dla mężczy-
zny naturalną drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia swego 
ojcostwa”24. Papież wskazuje na ojcostwo natury duchowej, które 
realizuje się w łączności z Bogiem: „Współpracować ze Stwórcą w 
powołaniu do życia nowych istot ludzkich, to znaczy przyczynić 
się do przekazania obrazu i podobieństwa Boga, którym staje się 
każdy »narodzony z niewiasty«”25. Postawa ojcowska wyrasta ze 
świadomego, wolnego przyjęcia współodpowiedzialności za naj-
bliższych. 

                                                 
23 Jan Paweł II, List do rodzin, 10. 
24 Por. Jan Paweł II, Homilia do wiernych w Terni, 3-5 (19 marca 1981 r.): AAS 

73 (1981), 268-271. 
25 Jan Paweł II, List do rodzin, 8. 
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Papież Jan Paweł II, podejmując problematykę rodziny apelu-
je: „Konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce 
i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i nieza-
stąpioną26”. Akcentuje przy tym następując funkcje związane z 
pełnieniem roli ojcowskiej27 w rodzinie: 

- odpowiedzialność za poczęte życie, 
- troskliwe pełnienie obowiązku wychowawcy wspólnie z żoną, 
- praca zawodowa, ale z zastrzeżeniem, że jest to praca, która 

buduje, tworzy więzi rodzinne, służy rodzinie, nie może być 
podejmowana kosztem rodziny, 

- mężczyzna – ojciec ma dawać świadectwo dojrzałego życia 
chrześcijańskiego. 

W Familiaris consortio znajdujemy także sformułowanie, które 
mówi, że ojciec jest przewodnikiem dziecka w wierze. Wielu świę-
tych zwraca uwagę na fakt silnego wpływu wiary ojca na kształto-
wanie się u nich dojrzałej postawy wiary. Może wynikać to z po-
wagi, która jest podstawowym elementem kształtującym autorytet 
ojca28 – jest on osobą poważną, jego czyny i słowa mają swoją wagę; 
nie traktuje spraw wiary i życia w kategorii dowcipów i żartów29. 

 
3. Mężczyzna w refleksji Jana Pawła II 
W Bogu Ojcu zawiera się cała prawda związana z rodziciel-

stwem i ojcostwem. Bóg jest wzorem ojcostwa. Choć w świecie 
współczesnym zauważa się zanik roli ojca, to jednak zapotrzebo-
wanie na niego jest niezmienne. Brak ojca w rodzinie rodzi poważ-
ne konsekwencje w wychowaniu dzieci. Dlatego też pierwszym i 
podstawowym zadaniem mężczyzny jest ojcostwo. Wiąże się ono z 
odpowiedzialnym rodzicielstwem. Mężczyzna jest powołany, aby 
żył w świadomości roli męża i ojca30. Bóg Stwórca, stwarzając 
człowieka, przeznaczył go do życia we wspólnocie małżeńskiej. 

                                                 
26 FC 25. 
27 Por. FC. 
28 T. Ruciński, Autorytet kwestionowany czy poszukiwany?, „Wychowawca” 

2(1999), s. 8-11. 
29 W. Kądziołka, La transformación de la familia moderna, PLICARE, 

Cochabamba 2014, s. 23-25. 
30 FC 25. 
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„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem od-
powiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). Pierwszy mężczyzna na 
widok niewiasty wydał okrzyk: „Ta dopiero jest kością z moich 
kości i ciałem z mego ciała!”(Rdz 2, 23). Miłość małżeńska wymaga 
od mężczyzny szacunku dla równej mu w godności kobiety. Jan 
Paweł II, uzasadniając tę prawdę, odwołuje się do następujących 
słów św. Ambrożego: „Nie jesteś panem, lecz mężem, nie służącą 
otrzymałeś, ale żonę (...). Odpłać życzliwością za życzliwość, mi-
łość wynagrodź miłością”31. W związku z tym mężczyzna winien 
żyć z żoną w szczególnej formie przyjaźni dwojga osób. 

Miłość mężczyzny i niewiasty wyraża się najpełniej w zjedno-
czeniu małżeńskim. Powinno być ono przeżywane przez nich jako 
bezinteresowny dar z siebie. Jan Paweł II wyjaśnia, że „mężczyzna i 
kobieta, w całej »prawdzie« swej męskości i kobiecości, stają się w 
tym momencie wzajemnym darem dla siebie. Całe życie w małżeń-
stwie jest darem, ale odnosi się w sposób szczególny do tego wła-
śnie momentu32”. Dar ten otwiera ich na przyjęcie nowego daru, 
jakim jest dziecko. To właśnie oni dają początek nowemu życiu 
ludzkiemu. Wprawdzie dokonuje się to w kobiecie, lecz dzięki jej 
świadectwu mężczyzna uświadamia sobie, że stał się ojcem. 

W wychowaniu ojcostwo ma do spełnienia istotną rolę. Wielu 
mężczyzn ma ochotę zrezygnować z niego na rzecz „partnerskiej” 
relacji z dziećmi, co w rezultacie prowadzi do pozbawienia ich psy-
chologicznego wsparcia i moralnej podpory, jakich potrzebują 
zwłaszcza w okresie dorastania. Jan Paweł II powiedział: „przeży-
wamy dzisiaj kryzys »społeczeństwa bez ojców«. Mimo to coraz 
wyraźniej odczuwa się współcześnie zapotrzebowanie na ojców, 
którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyro-
zumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem33”. Dobre rela-
cje ojca z dziećmi mają więc duże znaczenie w kształtowaniu się 
wiary dzieci. Ojcowie powinni pamiętać, że oddziałują na dziecko 
nie tylko przez wskazówki, ale przede wszystkim przez sposób 

                                                 
31 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, 

http://adonai.pl/rodzina/?id=8, (stan z dnia:10.12.2014). 
32 Jan Paweł II, List do rodzin, 12. 
33 Święty Józef – człowiek pracy i modlitwy, „L`Osservatore Romano” 3(1983). 
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swojego postępowania. Modelowanie wychowawcze to po prostu 
dawanie dobrego przykładu. Na pytanie, skąd ojcowie mają czer-
pać energię potrzebną do przyjęcia słusznej postawy, jakiej dzieci 
od nich oczekują, Ojciec Święty odpowiada, że w Bogu, źródle 
wszelkiego ojcostwa, mogą znaleźć wzór ojcostwa. Ten wzór po-
zwoli im obrać i stosować właściwe metody wychowawcze, bez 
tłumienia w dzieciach spontaniczności i bez zostawiania ich samym 
sobie34. 

 
4. Zasadnicze zadania ojca według Jana Pawła II 
Oczekiwania wobec ojca idą w kierunku jednoznaczności 

postaw i konsekwencji w działaniu. Szczególną uwagę na te 
problemy zwraca Jan Paweł II w encyklikach Veritatis splendor oraz 
Fides et ratio. Wydaje się, że członkowie rodziny od ojca oczekują 
szczególnej jednoznaczności i konsekwencji. W dobie powszechnej 
względności argumentów, zasad, a nawet prawd, stabilność 
postaw staje się naczelnym kryterium jakości ojcostwa. W dobie 
ciągłych lęków i stresów ojciec daje poczucie bezpieczeństwa. 
Wzorem Boga–Ojca, który broni swego ludu, również ojciec 
rodziny broni przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym 
(np. egoizmem). Dotyczy to zarówno sfery materialnej, jak i 
duchowej. Właśnie pewna dominacja i duchowe przewodnictwo 
daje członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. Wymaga to 
zawsze ze strony ojca niemałej odwagi i samozaparcia. Może 
pojawić się pokusa ucieczki od problemów i wtedy najczęściej jest 
to ucieczka we własny wyizolowany, fikcyjny świat (np. nałóg). 

Prawidłowy rozwój młodego człowieka wymaga odniesienia 
do wzorców męskości i kobiecości. W dobie zacierania różnic nie-
zbędny jest jasny wizerunek męskości i kobiecości. W sposób pro-
sty określa to Jan Paweł II w Liście do młodych całego świata z 1985 
roku: „Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, wprowadzając 
przez to w całe dzieje ludzkości ową szczególną dwoistość przy 
całkowitej równości, gdy chodzi o godność osobową oraz zdumie-

                                                 
34 

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=M%C4%99%C5%BCczyzn
a, (stan z dnia:10.12.2014). 
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wającej komplementarności, gdy chodzi o podział przymiotów, 
właściwości i zadań, związanych z męskością i kobiecością istoty 
ludzkiej”35. 

Niezwykle ważnym elementem ojcostwa jest stosunek do ma-
cierzyństwa oraz odniesienie do kobiety. W małżeństwie zadaniem 
ojca jest kształtowanie u dzieci postawy miłości wobec matki. Jest 
to wyraz dojrzałego ojcostwa. Często podkreśla się znaczenie jego 
postawy w obronie życia. Szacunek dla kobiety i jej zadań 
macierzyńskich jest równocześnie drogą budowania szacunku dla 
męskości i ojcostwa. Udział ojca w trudach macierzyństwa poprzez 
pomoc matce w opiece nad dzieckiem, szczególnie w okresie, kiedy 
ta opieka jest niezbędna i bardzo czasochłonna stanowi 
niezastąpioną szkołę ofiarnej miłości dla starszych dzieci. 

Uznanie władzy rodzicielskiej i pasterskiej stanowi kolejny 
element pomocy w realizacji ojcostwa Władza ojcowska wymaga 
postawy posłuszeństwa członków wspólnoty. Posłuszeństwo zaś jest 
uznaniem i przyjęciem racji i mądrych praw, które służą dobru. 
Posłuszeństwo należy odróżnić od uległości, która wynika jedynie z 
uznania przewagi, siły czy władzy i kończy się wraz z nią. Władza 
wiąże się jednoznacznie z postawą służby36. Stąd też w pierwszej 
encyklice Jana Pawła II Redemtor hominis znajdujemy propozycję 
„królewskiej służby”. Trudno jest realizować ojcostwo w sytuacji, gdy 
ojciec boi się dzieci, nauczyciel uczniów a duszpasterz wiernych. Spraw 
zasadniczych dla wspólnoty rodzinnej i parafialnej nie rozwiązuje się 
na drodze dyktatu demokracji, lecz na klęczkach by poznać wolę Tego, 
Który jest źródłem wszelkiej władzy. Wola ta nie podlega prawu 
większości lecz wynika z prawdy i sprawiedliwości37. 

                                                 
35 Jan Paweł II, List do młodych całego świata Parati Semper Ojca Świętego Jana 

Pawła II, Rzym, 31 marca 1985, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/parati.html#, 
(stan z dnia: 02.12.2014). 

36 Zob. S. Sławiński, Spór o wychowanie w posłuszeństwie, Warszawa 1991. 
37 A. Urbaniak, Ojcostwo - dar I powołanie, 

http://www.szafarze.archpoznan.pl/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=17:ojcostwo-dar-i-powoanie-a-urbaniak&catid=29:czytelnia&Itemid=50 
(stan z dnia:10.12.2014). 
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Jeszcze jedna, istotna i oczekiwana cecha ojca, to gotowość do 
poświęceń . Potrzeba tej cechy wynika z powszechnie lansowanej i 
podsycanej – głównie przez środki masowego przekazu i reklamę – 
postawy hedonizmu. Hedonizm jest zawsze związany z egoizmem, 
czyli jest przeciwieństwem miłości. Ojcostwo wymaga postawy 
poświęcenia. Oczekuje się tego zarówno od ojca rodziny, jak i ojca 
duchownego. Gotowość do poświęceń u kapłana jest jak gdyby 
wielowymiarowa, obejmuje wszystkich członków wspólnoty bez 
szczególnych wyjątków i rozróżnień. Ojciec rodziny w sposób na-
turalny swą gotowość do poświęceń odnosi – w pierwszym rzędzie 
– do członków najbliższej rodziny. 

 
5. Wartość ojcostwa 
Jan Paweł II stwierdza, że wychowanie do wyboru wartości ma 

„(...) kształtować osobę ze względu na jej najwyższy cel i najwznio-
ślejsze dążenia społeczeństwa, w których będzie ona żyła jako czło-
wiek dorosły; harmonijnie rozwijać wszystkie jej zdolności, zdolność 
do wysiłku i poczucie odpowiedzialności; pomóc jej w osiągnięciu 
panowania nad własną wolnością”38. Papież podkreśla fakt, iż „war-
tości są podstawą, która nie tylko decyduje o życiu, ale także określa 
linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie. 
Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych i wartości spo-
łecznych”39. Ojcostwo subiektywnie nie mobilizuje żadnych sił w 
mężczyźnie. Radość ojcostwa niejednokrotnie sprowadza się do rado-
ści przeżycia seksualnego. Biologicznie organizm ojca jest w ojcostwo 
zupełnie niezaangażowany. W męskim organizmie nie dzieje się nic, 
co by sugerowało że staje się ojcem poczętego dziecka. Kobieta biolo-
gicznie nosi skutki brzemienności, tak biologicznie ojcostwo nie daje 
żadnego skutku w organizmie mężczyzny. Mężczyzna musi swoją 
postawę ojca osobiście wypracować, jego biologia bowiem nie poma-

                                                 
38 Jan Paweł II, Aby wychowanek nauczył się ”być”, a nie tylko „wiedzieć”, [w:] 

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, J. Żukowicz (red.), Kra-
ków 1990, s. 192-193. 

39 Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju, [w:] Wy jesteście moją 
nadzieją. Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa 
1985, s. 144. 
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ga mu, nie stymuluje do wypracowania postawy opiekuńczej, posta-
wy służenia drugiemu człowiekowi40. 

Macierzyństwo kobiety w sensie biofizycznym ujawnia pozorną 
bierność mężczyzny, gdyż proces kształtowania się nowego życia „do-
konuje się” w niej, w jej organizmie. Jednak rola ojca jest nie do zastą-
pienia, ponieważ mężczyzna współpracuje z kobietą w całym procesie 
rodzenia się i wychowania nowego człowieka41. Macierzyństwa nie da 
się zrealizować bez dobrego ojcostwa42. Jeśli dzisiaj mówi się o kryzysie 
ojcostwa czy macierzyństwa to dlatego, że żona nie wyzwala w mężu 
godności bycia ojcem, a ojciec nie pomaga matce być matką, nie kocha 
jej za macierzyństwo43. Mężczyzna, pozostając biologicznie oddalony 
od procesu brzemienności i rodzenia, właśnie od kobiety uczy się ojco-
stwa. Jeśli kobieta „zaprosi” go do swojego intymnego kontaktu z 
dzieckiem, które już w prenatalnej fazie życia nosi pod swoim sercem, 
wówczas mężczyzna znajdzie wyraz i potwierdzenie swojego ojco-
stwa44. Dla cywilizacji miłości jest sprawą zasadniczą, by mężczyzna 
czuł się obdarzony macierzyństwem kobiety – swojej żony45. 

 

                                                 
40 W. Półtawska, Dziecko owocem miłości,[w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, F. 

Adamski (red), Kraków 2009, s. 245-246. 
41 J. Przybyłowski, „Geniusz” kobiety i macierzyństwo, [w:] Geniusz kobiety, Ko-

bieta w Kościele, kobieta w świecie, J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek (red.), 
Warszawa 2013, s. 99. 

42 Ojciec Święty – wypowiadając się w kontekście problemu rodziny – przy-
pomina, iż odmienność płciowa kształtuje tożsamość osoby ludzkiej. Kiedy za-
czyna się lekceważyć ten fakt, pojawia się niebezpieczeństwo manipulacji poję-
ciem rodziny, kryzys tego pojęcia. „Ojcostwo i macierzyństwo są traktowane 
wyłącznie jako sprawa jednostki, można je zatem realizować także z pomocą 
technik biomedycznych, które nie wiążą się z małżeńskim współżyciem płcio-
wym. Postuluje się w ten sposób niedopuszczalny «rozdział między wolnością a 
naturą», które są przecież połączone «wewnętrzną harmonią i wzajemnym od-
niesieniem» […]”. Jan Paweł II, Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Prze-
mówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, 
27.08.1999, www.opoka.org.pl, (02.12.2014). 

43 J. Michalik, Trzeba na nowo odkryć wartość macierzyństwa i ojcostwa, 
www.jmichalik.episkopat.pl, (stan z dnia: 02.12.2014). 

44 U. Tataj-Puzyna, Wartości w życiu człowieka - wartość macierzyństwa, 
„Kwartalnik Naukowy” 1(2014), s. 53-54. 

45 Por. Jan Paweł II, Katecheza „Niezwykła wielkość macierzyństwa”, Rzym 1994. 
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Podsumowanie 
Rodzina w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II to wspólnota 

„oparta na małżeństwie, rozumianym jako akt publicznie zatwierdza-
jący i regulujący wzajemne zobowiązania, jako całkowite przyjęcie 
odpowiedzialności za drugą osobę i dzieci, a także jako związek po-
ciągający za sobą prawa i obowiązki oraz jako podstawowa komórka 
społeczna, na której opiera się życie narodu. Struktura społeczna i jej 
podstawa prawna są zagrożone, jeśli zanika przekonanie, że nie moż-
na postawić na tej samej płaszczyźnie rodziny opartej na małżeństwie 
oraz innego rodzaju związków uczuciowych”46. Uwagi Papieża o 
kondycji współczesnej rodziny ludzkiej są ciągle aktualne i szczegól-
nie warte przypomnienia w czasach nam współczesnych, szczególnie 
podatnych na niepokojące zjawisko degradacji więzi rodzinnych. Jan 
Paweł II podkreśla, iż to „w trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osią-
gają dojrzałość, w niej bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i naj-
bogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajem-
nego szacunku i obrony życia”47. Refleksje Papieża o tej podstawowej 
komórce społecznej zawsze będą bliskie sercom ludzi wierzących i nie 
tylko – są bowiem uniwersalne i ponadczasowe: „Należy zatem pod-
kreślić – apeluje Jan Paweł II – że wychowanie dzieci jest świętym i 
solidarnym obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak i ojca: 
wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu. Rodzice powinni być 
we wspólnocie rodzinnej przedstawicielami dobrego Ojca – jedynego 
doskonałego wzoru, którym należy się inspirować”48. 

 
Abstrakt 
Celem niniejszego artykułu jest refleksja na temat wartości oj-

costwa w nauczaniu Jana Pawła II. Jak wynika z analizy dokumen-
tów i nauka Papieża, by ojciec odzyskał należne mu miejsce i speł-
niał swe powołanie, musimy powrócić do źródeł, do fundamentu 

                                                 
46 Jan Paweł II, Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie. Do rodzin przybyłych z 

całych Włoch, 20.10.2001, www.opoka.org.pl, (stan z dnia: 07.12.2014). 
47 Jan Paweł II, Rodzina Syna Bożego. Rozważanie przed modlitwą „Anioł 

Pański” w Castel Gandolfo, 27. 12. 1998. www.opoka.org.pl, (07.12.2014). 
48 Jan Paweł II, Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę. Do wykładowców i 

studentów Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, 
31.05.2001, www.opoka.org.pl, (stan z dnia: 07.12.2014). 
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jego powołania, jakim jest Boży zamysł względem mężczyzny i 
niewiasty. Musimy na nowo uwierzyć, że bycie ojcem to nie tylko 
spłodzenie i zabezpieczanie podstawowych potrzeb dziecka, ale 
stawanie się dla niego tym, kim Bóg jest dla swego stworzenia. To 
bycie autentycznym obrazem Ojca, który jest Miłością. Z Bożego 
obrazu ojcostwa wyrastają konkretne zadania i oczekiwania wobec 
mężczyzny. Powołanie do ojcostwa jest zatem powołaniem do od-
powiedzialności za innych, za powierzonych ludzi, za zadania; za 
rodzinę, za dzieci, ale i za siebie. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, nauczanie, wartość, Jan Paweł II 
 
Summary 
The purpose of this article is to reflect on the value of 

fatherhood in the teaching of John Paul II. As shown by the analysis 
of documents and teaching of the Pope, the father regained its 
rightful place and fulfill their vocation, we must return to the 
sources, the foundation of his appointment, which is God’s plan in 
relation to man and woman. We need to re–believe that being a 
father is not only the begetting and securing the basic needs of the 
child, but for him becoming what God is for his creation. It is about 
being authentic image of the Father, who is the Love. From the 
divine image of fatherhood grow specific tasks and expectations of 
men. The establishment of paternity is therefore calling for 
responsibility for others, for the people entrusted for the task; for 
the family, for the children, but also for themselves. 

Keywords: fatherhood, teaching, value, Pope John Paul II 
 



37 
 

 
Ks. Jan Zimny (KUL) 
 

Współczesny ojciec: autorytet i wychowawca 
 

Wstęp 
Trzeba przyznać, że w obecnych czasach rodzicielstwo nie 

jest łatwym i prostym zadaniem, powołaniem. W dobie postępują-
cych różnych zmian, ciągłych i nieustannych transformacji ekono-
micznych, społecznych czy politycznych, przy wielu zagrożeniach 
wewnętrznych i zewnętrznych, rodzice wielokrotnie stoją przez 
trudnym i odpowiedzialnym zadaniem właściwego wychowania 
swego potomstwa. Powszechnie wiadomo, że najkorzystniejszą 
sytuacją dla dziecka jest ta, w której zarówno matka, jak i ojciec są 
znacząco zaangażowani w jego proces wychowawczy. Obecność 
bowiem obojga rodziców wpływa korzystnie na jakość jego życia 
dziecka, jego poglądy, prawidłowy obraz rodziny oraz jego poczu-
cie bezpieczeństwa. Jak doskonale wiemy, to właśnie rodzice są 
pierwszymi nauczycielami i wychowawcami dziecka i to od nich w 
dużej mierze zależy ukształtowanie jego charakteru. Wraz z dora-
staniem młodego człowieka zmieniają się relacje między nim a ro-
dzicami. Szczególnie czas dojrzewania jest niezwykle znaczącym 
okresem jest wiek dojrzewania. To właśnie wtedy dziecko zmienia 
się w coraz bardziej samodzielną jednostkę, która potrafi myśleć w 
sposób krytyczny i dzięki temu kreować swoją rzeczywistość. Za-
nim się to jednak stanie, moment „przechodzenia” ze świata dzie-
cięcego w świat dorosły, bywa niejednokrotnie bardzo trudny, bo-
lesny i nieprzyjemny. Właśnie w tym okresie młody człowiek po-
trzebuje wsparcia głównie rodziców, ich obecności, zaangażowa-
nia, możliwości zwierzenia się lub zasięgnięcia porady.  

Istotną rolę w życiu dziecka odgrywa ojciec, który stanowi 
wielokrotnie punkt odniesienia dla młodego człowieka. Można by 
wręcz zaryzykować stwierdzeniem, że ojciec jest swoistym funda-
mentem wychowania każdego człowieka. O ile rola matki jest nie-
podważalna, tak we współczesnym świecie można obserwować 
postępującą degradację ojcostwa. Coraz częściej słychać głosy, opi-
nie mówiące o tym, że mężczyzna ma zarabiać na dom, utrzymy-
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wać finansowo żonę i dzieci, ale niekoniecznie powinien „wtrącać” 
się do wychowania. Patrzenie na ojca w taki stereotypowy sposób 
jest krzywdzące nie tylko dla niego samego, ale przede wszystkim 
dla jego dzieci. Badania, obserwacja i własne doświadczenie każ-
dego z nas pokazuje, że ojciec jest dziecku bardzo potrzebny, wręcz 
niezbędny. Jego roli nie można opierać wyłącznie na kwestiach fi-
nansowych. Ojciec jest po to, by kształtować charakter dziecka, 
przekazywać mu wartości, uczyć rozróżniania dobra od zła, konse-
kwentnie wpajać zasadę odpowiedzialności za własne czyny. Nie-
zależnie od tego, czy posiada on syna czy córkę, powinien w pełni 
angażować się w życie swojego potomka i być szczególnie obec-
nym w okresie burzliwych zmian.  

Współcześnie można zauważyć postępującą degradację poję-
cia „ojcostwo”. Kryzys ojcostwa można zaobserwować w każdym 
społeczeństwie. W coraz większej liczbie rodzin, rola ojca sprowa-
dzana jest jedynie do kwestii ekonomicznej. Proces ten bardzo ne-
gatywnie odbija się na dzieciach, które pozbawione kontaktu z oj-
cem, stają się coraz bardziej zagubione i uciekają w alternatywne, 
nieraz patologiczne, formy spędzania czasu. 

 
1. Okiem historii na ojcostwo 
Ojciec zawsze był obecny w życiu człowieka, odgrywał wie-

loraką funkcję. W zależności od etapu historii, kultury, uwarunko-
wań politycznych czy społecznych, rola ojca nieco zmieniała swoje 
znaczenie szczególnie w życiu rodziny. Zapewne podwalinami 
kultury europejskiej niezaprzeczalnie jest cywilizacja antyczna, czy-
li kultura starożytna Grecji i Rzymu. Na prawo rodzinne przez wie-
le wieków wpływ miał wzorzec zaczerpnięty z prawa rzymskiego. 
Prawo rzymskie dopuszczało tylko jeden rodzaj ojcostwa, ojcostwo 
społeczne, które oparte było na woli mężczyzny. Polegało ono na 
tym, że ojciec uznawał za swoje -niekoniecznie - przez niego spło-
dzone dziecko1. Towarzyszył temu wydarzeniu określony rytuał, w 
którym mężczyzna podnosił dziecko i oświadczał, że będzie ono 
znajdowało się pod jego opieką. Obrzęd ten jednak stosowany był 

                                                 
1 W. Kądziołka, Historia i literatura o rodzinie, Kraków 2013, s. 12-40. 
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tylko w przypadku chłopców2. Prawo rzymskie egzekwowało 
również obowiązek alimentacyjny. W antycznym Rzymie ojciec 
sprawował nadrzędną rolę w rodzinie. Sprawował on funkcję ka-
płana, sędziego a także głównego żywiciela potomstwa3. 

Można powiedzieć, że tzw. „Złoty wiek ojcostwa” przypada 
na okres średniowiecza, kiedy to nastąpił ogromny rozwój instytu-
cji ojcostwa. Sprzyjał temu przyjęty wówczas ustrój feudalny, mają-
cy w założeniu zasady dobrowolnego oddawania się pod opiekę. 
Pan feudalny był swoistym odbiciem ojca: „obdarzony zaszczyt-
nym tytułem ojca swoich podopiecznych hrabia, książę, czy król, 
użyczał równocześnie blasku swojego majestatu każdemu- naj-
biedniejszemu nawet ojcu, którego czynił bezpośrednio lub po-
średnio swoim reprezentantem na łonie rodziny”4. Realia jednak 
były nieco inne. W życiu społecznym ciężko było realizować po-
wszechnie obowiązujący porządek zasad monogamii oraz sposobu 
przekazywania ojcowizny. 

Od XI wieku ojcowska władza w rodzinie i rodzie wzrastała 
jeszcze bardziej. Umacniał ją m.in. fakt, że potomstwo było pozba-
wione ekonomicznej niezależności, a nawet osobistego mienia. 
Głowa rodziny była dysponentem majątku wnuków i synowej. Ko-
ściół chrześcijański próbował ograniczyć władzę ojca, uznając m.in. 
ważność małżeństwa zawartego bez zgody rodziców, byleby chło-
pak ukończył trzynasty, a dziewczyna jedenasty rok życia. Usiło-
wania te nie przyniosły większych efektów, gdyż wzrost preroga-
tyw monarchii absolutnej oraz powrót popularności zasad prawa 
rzymskiego umocnił władzę ojca”5. 

Z kolei w XVII wieku w Polsce „zarówno w rodzinach ma-
gnacko-arystokratycznych, jak i szlacheckich najważniejszą osobą 
był ojciec, do którego dzieci zwracały się z reguły w formie <Pan 
Ojciec>. Swój szacunek dla ojca wyrażały poprzez całowanie jego 
dłoni, obejmowanie za kolana, a w szczególniejszych okoliczno-

                                                 
2 K. Pospiszyl, Ojciec, a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 98. 
3 Tamże, s. 99. 
4 Tamże. 
5 E. Paruzel, Rola ojca w wychowaniu dziecka- zarys historyczny, Edukacja 2001, 

nr 4, s. 24. 
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ściach padały do jego stóp. Gdy ojciec nie podał dziecku dłoni do 
pocałowania oznaczało to, że znalazło się ono w jego niełasce”6. 
Ojciec sprawował nadrzędną władzę nad całym gospodarstwem 
domowym, zarządzał funduszami i decydował o dziedziczeniu 
majątku. Z tego powodu dzieciom zależało na jak najlepszych kon-
taktach z ojcem, ponieważ bały się wydziedziczenia. Do XVIII wie-
ku ojciec w rodzinie kojarzony był głównie z postacią rygorystycz-
nego władcy, który budził w dzieciach lęk, strach. 

W późniejszym okresie czasu można było zauważyć stop-
niowe odizolowywanie się rodziny od społeczeństwa. Związana z 
tym poszerzająca się sfera życia prywatnego spowodowała, że 
członkowie rodziny stawiali się sobie coraz bliżsi. Pogłębienie 
uczuć i rozbudowa prywatności sprawiła, że dzieci zaczęły się sta-
wać sensem i treścią życia ich rodziców. „Dzięki tym przemianom 
w relacjach między ojcem a dziećmi pojawiło się miejsce dla serca, 
które wcześniej strach zepchnął tak głęboko, że próżnym było szu-
kanie jego oznak w stosunkach rodzinnych. Niewątpliwie pozycja 
ojca nadal była silna w rodzinie, ale dzięki wzajemnej życzliwości i 
serdeczności wytworzył się klimat cieplejszych barw”7. 

A. Kliś podkreśla, że w XIX wieku w wychowaniu rodzinnym 
w Polsce matka stanowiła najważniejszą osobę w życiu dziecka. 
Ojciec był zauważany i szanowany, ale spychany był na coraz dal-
szy plan. Jego rola ograniczała się głównie do zapewnienia rodzinie 
bezpieczeństwa, a także odpowiednich warunków bytowych i ma-
terialnych. Wiek XIX przyniósł z kolei dwa odmienne spojrzenia 
rodziców na kwestię wychowania dzieci. Matki uważały, że dziec-
ko jest istotą bezbronną, niewinną i niezaradną, dlatego trzeba je za 
wszelką cenę chronić przed złem, kłopotami i przykrościami. Z ko-
lei ojcowie byli zdania, że dziecko trzeba przygotowywać do życia 
w niełatwej rzeczywistości i stopniowo wprowadzać w świat dobra 
i zła. Ojcowie zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie ochronić 

                                                 
6 A. Winiarz, Polskie rodziny arystokratyczne i szlacheckie w XVIII i XIX wieku ja-

ko środowiska wychowawcze, [w:] J. Jundziłł (red.), Wychowanie w rodzinie…, s. 244. 
7 K. Wróbel-Lipowa, Relacje dzieci – rodzice w polskiej rodzinie ziemiańskiej w 

XVIII wieku, [w:] K. Jakubiak, W. Jamrożak (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeń-
stwie, Tom II Dzieje nowożytne, Bydgoszcz 2002, s. 106. 
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swoich pociech przed wszystkimi niebezpieczeństwami, więc 
chcieli je na nie przygotować8.  

Natomiast już miniony XX wiek przez wielu autorów nazwany 
był „stuleciem kryzysu ojcostwa”. Mina ten temat powstało wiele 
opracowań, badań, które potwierdzają tę tezę. Pewne ruchy femini-
styczne, moda na singielstwo czy podobne zjawiska, nie bez powodu 
zaowocowały negatywnym zjawiskiem i spojrzeniem na rolę ojca w 
rodzinie czy w życiu społecznym. Zapewne nie bez znaczenia w tym 
zakresie odegrały negatywną rolę media, które stopniowo eliminowa-
ły ojca nie tylko z rodziny, ale z wielu sfer życia na margines. Można 
by w tym miejscu przytaczać wiele niepodważalnych przykładów czy 
argumentów. Nie o to jednak chodzi.  

Jest faktem oczywistym, że na przestrzeni wieków zmieniała 
się nie tylko definicja, ale i istota pojęcia „ojcostwo”. Od zarania 
dziejów aż do XX wieku, ojciec był najważniejszą osobą w rodzinie. 
Stanowił on wzór dla swoich dzieci, oparcie dla małżonki, zapew-
niał bezpieczeństwo i godziwy byt swojej rodzinie. Zarządzał ma-
jątkiem, podejmował najważniejsze decyzje dotyczące potomstwa 
oraz domu. Dopiero wiek XX zredefiniował pojęcie ojcostwa. Zo-
stało ono zepchnięte na bok, na rzecz macierzyństwa. Polityka spo-
łeczna, ekonomiczna, a także emancypacja kobiet oraz postęp tech-
nologii biologicznej powoli wykluczają ojca z życia rodzinnego9. 

Owszem, religie monoteistyczne, jak i politeistyczne wysoko 
sytuowały ojcostwo jako wartość. W społecznościach patriarchal-
nych mężczyzna-ojciec dominował, podejmował decyzje w waż-
nych kwestiach, reprezentował rodzinę, cieszył się licznymi przy-
wilejami. Jednakże to na nim spoczywały liczne obowiązki wynika-
jące z pełnienia funkcji głowy rodziny. Do takich obowiązków na-
leżało przede wszystkim zapewnienie środków do życia na odpo-
wiednim poziomie i dbanie o bezpieczeństwo. W społecznościach 
patriarchalnych ojciec także odpowiedzialny był za wychowanie w 

                                                 
8 A. Kliś, Problemy rodziny w galicyjskiej pedagogice doby autonomii, [w:] J. Jun-

dziłł (red.), Wychowanie w rodzinie ..., s. 234. 
9 Por. W. Kędzior, Być ojcem na wzór Odwiecznego Ojca, „Pedagogia Ojcostwa” 

1 (1/2010), s. 154-164. 
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duchu tradycyjnych wartości, przekazanie doświadczenia i mądro-
ści życiowej, wprowadzenie w świat praktyk religijnych10. 

Wielką rolę i znaczenie ojcostwu nadawało chrześcijaństwo. 
Ojciec był niejednokrotnie odbiciem osoby Boga Ojca. Ojcostwo 
jako jedną z fundamentalnych wartości nadal jest promowane 
przez chrześcijaństwo i słusznie. Zarówno w wymiarze teologicz-
nym Bóg postrzegany jest jako Ojciec (Ojciec Narodu Wybranego, 
Ojciec chrześcijan, Ojciec ludzkości), jak i również w wymiarze spo-
łecznym ojciec charakteryzowany jest jako głowa rodziny. W Ko-
ściele katolickim obrazy ojców formują swego rodzaju niepodwa-
żalny wzór określonych zachowań, z których ojcowie rodzin po-
winni czerpać inspiracje. Z ojcostwem wiąże się wiele znaczących 
pojęć religijnych, utrwalonych w historii i tradycji. Najważniejszą 
postacią nauczania Kościoła jest Bóg- Ojciec. Uprawnione są także 
pojęcia wywodzące się z historii hierarchii kościelnej, takie jak: „Oj-
cowie Apostolscy”, „Ojcowie Kościoła”, „Ojcowie Soborowi”, czy 
chociażby pojęcie „Ojciec Święty”11. 

Jeśli chodzi o podstawy nauki Kościoła katolickiego dotyczą-
ce ojcostwa podstawowym źródłem jest Objawienie Boże, czyli Bi-
blia, składająca się z dwóch z Nowego i Starego Testamentu. Księgi 
jej prezentują wieloaspektowe obrazy samego Boga jako Ojca. I tak 
np. Stary Testament objawia autorytet i miłość Boga, poprzez obra-
zy oraz symbole ojca i oblubieńca. Z kolei Nowy Testament podej-
muje obydwa symbole, ale równocześnie uzupełnia, udoskonala 
obraz Boga jako Ojca, objawiając jedyne synostwo Chrystusa i no-
wy, szczególny wymiar, jaki to synostwo nadaje ojcostwu Bożemu 
w odniesieniu do wszystkich ludzi”12. 

                                                 
10 W. Kądziołka, Dialog wychowawczy pełnią wychowania personalistycznego w 

ujęciu księdza biskupa Piotra Bednarczyka, [w:] J. Stala, B. Połeć (red.),“UT 
GAUDENS CATECHIZEM” 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka 
biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, , Tarnów 2011, s. 67-85. 

11 Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, 
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/58-maestwo-i-rodzina/664-
ojcostwo-jako-wartosc-studium-empiryczne.html (stan z dnia:11.01.2014). 

12 B. Mierzwiński, Ojcostwo Boże źródłem i wzorem ojcostwa ziemskiego,[w:] D. 
Kornas-Biela (red.), Oblicza Ojcostwa, Lublin 2001, s. 15. 
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Podobnie też wielu autorów publikacji poświęconych ojco-
stwu ukazuje zróżnicowany obraz ojca czy ojcostwa. B. Mierzwiń-
ski wymienia trzy wymiary ojcostwa w starotestamentalnej kon-
cepcji Boga: 

1) Ojcostwo Jahwe jest wolnym, darmowym aktem ze strony 
Boga. 

2) Dotyczy ono przede wszystkim wspólnoty jaką jest Izrael. 
3) Wzywa do patrzenia w przyszłość. 
Autor podkreśla również, że w Starym Testamencie bardzo 

rzadko pojawia się sformułowanie określające Boga jako Ojca. Wy-
stępuje ono zaledwie kilkunastokrotnie13. Ojcowski stosunek Boga 
do Narodu Wybranego jest jednak niezaprzeczalny. Starotestamen-
towy Bóg otacza ojcowską opieką Izrael, karze i nagradza po oj-
cowsku, a także wyznacza podstawowe zasady i normy postępo-
wania w postaci Dziesięciu Przykazań Bożych. Trzy pierwsze 
przykazania charakteryzują relacje lud - Bóg, czyli informują o tym, 
czego Jahwe oczekuje od Narodu Wybranego. Pozostałe regulują 
życie w obrębie rodziny i całej społeczności. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że pierwsze z przykazań o charakterze społecznym dotyczy 
szacunku względem ojca i matki (ojciec wymieniony jest jako 
pierwszy, czyli ważniejszy). To przykazanie jest szczególnie ważne 
w kontekście ojcostwa Jahwe, bo wprowadza ład we wspólnocie i 
wskazuje na hierarchię społeczną.  

Obraz Boga jako ojca w Starym Testamencie ma zatem dwa ob-
licza. Jedno przepełnione jest miłością do ludu Izraela i cechuje go: 
dobroć, opiekuńczość, miłosierdzie i umiejętność wybaczania. Bóg, 
który zaufał Narodowi Wybranemu, niejednokrotnie zostaje zdra-
dzony. Można wtedy dostrzec drugie oblicze Boga, który mimo tego, 
że wciąż wybacza, potrafi dotkliwie karać za niewierność i nieprze-
strzeganie Jego praw. Wielkość wyrastająca z autorytetu Boga wyma-
ga od swojego ludu posłuszeństwa, wierności i zaufania14. 

Postacią biblijną, która najpełniej będzie realizować idee po-
kory, lojalności i zaufania wobec Boga - Ojca, jest Abraham. W sta-
rotestamentowej historii scharakteryzowano Abrahama w dwóch 

                                                 
13 Tamże, s. 15-16. 
14 Tamże, s. 17-19. 
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rolach – jako syna Boga i ojca Izaaka. Warto podkreślić, że Abra-
ham bardzo długo czekał na dar ojcostwa, ale jednocześnie bezgra-
nicznie ufał swemu Bogu, który obiecał mu syna. Cierpliwość i po-
kora zostały wynagrodzone. Abraham, w sędziwym wieku, docze-
kał się upragnionego syna, spełniło się jego marzenie o ojcostwie. 
Bóg wystawił jednak Abrahama na kolejną próbę, nakazując zabić 
tego jedynego, ukochanego i wyczekiwanego syna Izaaka. Abra-
ham przepełniony zaufaniem i wiarą w swojego Pana, postanowił 
wykonać polecenie. Zabrał swojego syna na jedną z gór krainy Mo-
ria, by złożyć go w ofierze. Okazało się jednak, że Bóg wcale nie 
miał zamiaru uśmiercać Izaaka, chciał jedynie sprawdzić, jak bar-
dzo oddany jest mu Abraham.  

Z kolei P.J. Cordes, opisując historię Abrahama, zagłębia się 
w jego uczucia i wysnuwa następujące wnioski: „dla Abrahama 
rozkaz Boży musi być zupełnie nie do pojęcia. Wszak to Bóg po 
długim wyczekiwaniu dał ojcu dziecko i temu dziecku przepowie-
dział chwalebną przyszłość. I teraz właśnie ojciec ma złożyć dziec-
ko w ofierze całopalnej, a śmierć dziecka będzie oznaczać, że Bóg 
nie dotrzymał obietnicy. Przy tym Bóg jest świadom uczuć Abra-
hama do syna, które uczynią jego ofiarę ciężarem nie do udźwi-
gnięcia15„. Autor zauważa także, że miłość była napędem do jego 
działania, ponieważ to właśnie miłość i odpowiedzialność za syna 
były podstawą relacji ojca i syna. Wiara pozwoliła mu na jednocze-
sne zachowanie i poświęcenie syna oraz zachowanie i poświęcenie 
siebie. Abraham bezgranicznie wierzył Bogu i wierzył także w to, 
że wypełni On swoją obietnicę o chwalebnej przyszłości Izaaka. 
Według autora konkluzja płynąca z tej historii jest taka, że dobry 
ojciec powinien pokładać swoje zaufanie w Panu i podporządko-
wać się jego woli16. 

Nowy Testament ukazuje nowe oblicze Boga - Ojca. Przed po-
jawieniem się Chrystusa, Bóg zmagał się ze swoim ludem wybra-
nym zarówno czynem, jak i słowem. Czynił to za pomocą znaków, 
cudów, przez usta proroków, zsyłane kary. Miało to na celu osta-
tecznie usynowienie Izraela, które w pełni miał ustanowić Jezus 

                                                 
15 P. J. Cordes, Zagubione Ojcostwo, Pelpin, 2005, s. 157. 
16 Tamże, s. 175-177. 
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Chrystus- Boży Syn17. Jezus Chrystus, w którym objawia się Bóg 
Ojciec, uobecnia tajemnicę Boga żywego: „wyłącznym zatem 
przymiotem jestestwa Syna jest misja objawienia Boga jako Ojca, 
Jego miłosierdzia i miłości oraz sposobu postępowania z tymi, któ-
rzy nie odpowiadają na tę miłość”18. Jezus jako jedyny i najuko-
chańszy Syn Boży, ujawnia swoim postępowaniem, nauczaniem, 
słowami i dokonanymi cudami, prawdziwe oblicze Boga Ojca. Wę-
cławski wysuwa teorię, że całe życie Jezusa jest przypowieścią o 
Bogu i Jego miłości do wszystkich ludzi19. Syn Boży jest objawicie-
lem Boga, po przez całą swoją obecność. W przeciwieństwie do 
proroków nie wypowiada się On o Ojcu w formie trzeciej osoby, 
tylko przemawia w Jego imieniu, mówi Jego słowami. Autor zwra-
ca uwagę na fakt, że mimo ciągłego nawiązywania Chrystusa do 
wydarzeń starotestamentalnych, Jezus ukazuje nowe, nieznane do-
tąd oblicze Stwórcy, jako Ojca troszczącego się o każdą, nawet naj-
mniejszą istotę, dzielącego po równo miłość do każdego człowieka, 
bez względu na wiek, płeć, rasę20. Religia katolicka uczy, że Bóg 
przez Jezusa stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze zba-
wienie. Również słowa Jezusa: „Ojciec dał mi wszystko. Nikt też 
nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 
komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27), świadczą o nierozerwalności 
tych dwóch postaci. Podobnie, jak w historii Abrahama i Izaaka, 
ojciec zależny był od syna, a syn od ojca, tak i między Bogiem, a 
Jezusem Chrystusem istnieje podobna więź.  

Przypowieść o powrocie do rodzinnego domu syna marno-
trawnego, zapisana przez św. Łukasza jest pozornie prostą historią 
młodego człowieka, który opuścił kochającego ojca, lekkomyślnie 
roztrwonił swoją część majątku, a potem głodny i poniżony wrócił, 
by wyznać swoją winę i prosić o przyjęcie do pracy. W zachowaniu 
młodzieńca nic raczej nie zadziwia. To przeciętny człowiek, który 
popełnił błąd, zgrzeszył, doświadczył cierpienia. To także zwykły 

                                                 
17 Tamże, s. 209. 
18 S. Urbański, Ojcostwo Boga w nauczaniu posoborowego Kościoła, [w:] E. Kowa-

lewska, O godność ojcostwa, Warszawa 1999, s. 89. 
19 T. Węcławski, Abba wobec…, Kraków 1999, s. 238- 239. 
20 Tamże, s. 248-250. 
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człowiek, który zrozumiał swój błąd i chciał go naprawić, pragnął 
nawrócić się oraz uzyskać przebaczenie. Zaskakująca jest natomiast 
postawa ojca. Nie powstrzymuje on syna przed opuszczeniem do-
mu i rodziny, nie prosi, nie grozi, nie odwodzi od tej decyzji, a 
przecież nie ulega wątpliwości, że kocha syna i że wie, jakie nie-
bezpieczeństwa czyhają na niego poza domem. Daje jednak prawo 
synowi do tego, by decydował o sobie, popełniał błędy i dzięki te-
mu zyskał ważne, życiowe doświadczenie. Tu kryje się mądrość 
ojca, a zarazem mądrość Boga, który daje człowiekowi wolną wolę. 
Zaskakująca jest także reakcja ojca po powrocie upodlonego syna. 
Nie czuje on gniewu, który jest udziałem starszego syna. Przepeł-
nia go radość, że dana synowi wolność wyboru ostatecznie nie zo-
stała zmarnowana. Szczęśliwy ojciec nie tylko nie robi wymówek 
nieposłusznemu dziecku, ale wręcz przeciwnie otacza syna czuło-
ścią, troską i miłością.  

W całej sytuacji warto zauważyć, że ojciec nie koncentruje się 
na sobie i swoich odczuciach, a przecież z ludzkiego punktu wi-
dzenia miałby prawo do złości, żalu, gniewu, smutku, poczucia 
opuszczenia i zdrady. Jednak uczuciem, które dominuje na kartach 
tej przypowieści jest dobra, piękna, wręcz doskonała miłość ojcow-
ska. W osobie przebaczającego ojca odbiorcy mają ujrzeć Boga - 
Ojca, który zawsze czeka na powrót każdego grzesznika, nigdy go 
nie odtrąca, wprost przeciwnie- cieszy się z jego nawrócenia, wy-
bacza, a nawet nagradza. Jest to inny obraz Boga - Ojca niż ten, któ-
ry został wykreowany w Starym Testamencie. Z wypowiedzi Jezu-
sa Chrystusa wynika, że Bogu zależy w jednakowym stopniu na 
wszystkich dzieciach, do których żywi niezmiennie mocne ojcow-
skie uczucie. Miarą ojcostwa Boga jest po prostu miłość21.  

Bóg jako Ojciec Niebieski ustanowił wzór z którego powinni 
czerpać inspiracje wszyscy ojcowie ludzcy. M. Braun- Gałkowska 
wyróżnia naczelne cechy, którymi powinien odznaczać się każdy z 
ojców. Jednocześnie są to główne przymioty Boga Ojca: „ojciec mu-
si przede wszystkim być, po prostu być. Musi mieszkać w tym sa-
mym co dziecko mieszkaniu. Musi być obecny fizycznie i psy-

                                                 
21 B. Mierzwiński, Ojcostwo Boże…, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza…, Lu-

blin 2001, s. 22-23. 
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chicznie, zaangażowany. Musi być blisko. Musi znać dziecko (…) 
ojciec musi być dostępny, gdy dziecko chce porozmawiać, i musi w 
tym celu nauczyć się rozmawiać i nauczyć słuchać”22. 

Kolejną cechą, którą się wymienia jest wsparcie. Podkreśla, że 
wsparcie powinno odbywać się po przez autorytet i przykład, który 
daje dziecku ojciec. Aby stać się autorytetem, ojciec powinien być: 
prawdomówny, uczciwy, pracowity, pobożny, ponieważ tylko wte-
dy, gdy reprezentuje swoim zachowaniem takie cechy, może wyma-
gać ich od swojej pociechy. Wsparcie ma być swoistym rodzajem im-
pulsu, który zmotywuje dziecko do działania. Rodzic nie może wyrę-
czać, przejmować obowiązki. Musi stawiać wymagania, lecz również 
wymagać od siebie. Po przez takie działanie staje się wzorem, skąd 
bierze się jego moc, która z kolei czyni go oparciem23.  

Trzecią i najważniejszą cechą ojca jest miłość. Ojciec powinien 
być łagodny, czuły i kochający, dający wolność z szacunku do 
dziecka. Na wzór Boga - przebaczający, wierny i miłosierny: „ojciec 
odwzorowujący Ojca Niebieskiego niepokoi się, czeka, ma nadzie-
ję, szanuje wolność, cierpi, przebacza i pełen radości biegnie na 
spotkanie”24. 

Z powyższych twierdzeń wynika, że religia Kościoła katolic-
kiego opiera swoje wierzenia na Bogu, który jest doskonałym przy-
kładem ojca. W Starym Testamencie swoim ojcostwem otacza Na-
ród Wybrany, który uwolnił z niewoli egipskiej. Podobnie jak ojciec 
swoje dzieci, Bóg karze i wynagradza Izrael za złe i dobre postę-
powanie. Jest surowy, wymagający, ale bezgranicznie kocha swoich 
podopiecznych. Nowy Testament po przez postać Jezusa Chrystu-
sa-Syna Bożego, ukazuje całkiem inne oblicze Boga. Ojciec nowote-
stamentalny jest przede wszystkim wyrozumiały. Miłość Boża go-
towa jest do poświęceń, ale także do wybaczenia i wspierania swo-
ich dzieci.  

 
 

                                                 
22 M. Braun-Gałkowska, Ojciec na wzór Ojca Niebieskiego, [w:] K. Gwóźdź, J. 

Lekan (red.), Bóg Ojciec wszystkich, Lublin 1999, s. 172. 
23 Tamże, s. 173. 
24 Tamże, s. 174. 
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3. Aspekt psychologiczno-pedagogiczny ojcostwa 
Kolejnym, bardzo istotnym aspektem ojcostwa jest jego peda-

gogiczno-psychologiczna strona. Wieli specjalistów zwraca uwagę 
na fakt oddziaływania trzech czynników na dziecko: naśladownic-
two, identyfikacja i modelowanie. Pierwszym i najwcześniejszym 
mechanizmem oddziaływania ojca na dziecko jest „naśladownic-
two, które bywa również nazywane imitacją. Mechanizm ten może 
mieć charakter zarówno nieświadomy, jak i świadomy. Najważ-
niejszymi skutkami tegoż procesu jest między innymi: rozwój mo-
wy, rozwój zdolności motorycznych, nabycie nowych sposobów 
zachowania, nowych postaw, aspiracji, poglądów, nabycie roli 
związanej z płcią oraz dalsze przygotowanie do pełnienia różnych 
ról społecznych”25. Mechanizm identyfikacji rozpoczyna się od po-
dziwiania rodziców przez dziecko, które pragnie się do nich 
upodobnić, posiąść ich właściwości i zdolności. Mechanizm ten 
prowadzi więc do przejmowania postaw i zachowań rodziców jako 
własnych. Ponadto identyfikacja chłopca z ojcem opiera się na ak-
ceptacji własnej płci przez dziecko. Rodzice winni wzmacniać za-
chowania zgodne z płcią dziecka i typowe dla przyszłej roli męskiej 
lub kobiecej. Proces identyfikacji zachodzi głównie na zasadzie toż-
samości płci, tzn. syn identyfikuje się z ojcem, córka zaś z matką. 
Należy dodać, iż ojciec nie tylko oddziaływuje na syna, ale również 
na córkę26. Dzięki obecności ojca tworzy ona sobie wizerunek męż-
czyzny na podstawie tego jaki jest jej ojciec27. 

Natomiast ks. M. Wolicki uważa, że „dziecko, które przeszło 
już proces identyfikacji z rodzicami, w pewnym momencie swego 
rozwoju zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie może być zupełnie 
podobny do ojca, czy ze względu na różnicę wieku, pozycję spo-
łeczną, wykonywany zawód itp. Przestaje więc wiernie kopiować 
jego zachowanie, natomiast stara się zrozumieć zachowanie rodzi-
ców i następnie sens tego zachowania odnieść do swojej osobowo-
                                                 

25 M. i P. Oleś, Z psychologicznych aspektów ojcostwa, [w:] Kornas-Biela (red.), 
Oblicza…, Lublin 2001, s. 256-257. 

26 M. Wolicki, Mechanizm identyfikacji w kontakcie ojca z dzieckiem, „Problemy 
Rodziny”, 1(1983), s. 13. 

27 W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednar-
czyka, Kraków 2004, s. 90-91. 
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ści. Tym samym dziecko wkracza w proces tzw. Modelowania”28. 
Proces ten warunkowany jest jednakże osiągnięciem odpowiednie-
go pułapu intelektualnego i umysłowego, wykazywaniem zdolno-
ści myślenia i tworzenia pojęć abstrakcyjnych. Mechanizm mode-
lowania skutkuje nabyciem modeli podstawowych ról społecznych 
(małżeńskich, rodzicielskich, zawodowych i innych). 

Omówione wyżej trzy mechanizmy oddziaływania ojca na 
dziecko jeżeli przebiegają w sposób harmonijny zapewniają ciągły i 
prawidłowy rozwój społeczny dziecka, doprowadzając do osią-
gnięcia przez nie dojrzałości społecznej. Mówiąc o psychologicz-
nym aspekcie ojcostwa nie można pominąć najważniejszych kon-
cepcji: psychoanalizy Freuda oraz psychoanalizy humanistycznej 
Fromma. 

Zygmunt Freud (twórca psychoanalizy) twierdził, że najważ-
niejszą rolę w kształtowaniu osobowości dziecka odgrywa ojciec. 
Miał on mieć wpływ na kształtowanie się mechanizmów „ja ideal-
nego”, czyli najwyższego stopnia osobowości „superego”. Z. Freud 
przyjął, że istnieją dwie przeciwstawne sobie struktury motywa-
cyjne osobowości człowieka. „Pierwszą stanowi instynktywistycz-
nie zorientowana sfera „id”, nastawiona przede wszystkim na za-
spokojenie biologicznych potrzeb i kierująca się w sposobie zaspo-
kajania zasadą przyjemności. Drugą, krańcowo przeciwstawną 
warstwą osobowości jest „superego”, czyli surowy cenzor moralny, 
potocznie zwany sumieniem, kierujący się zasadą powinności”29. 
Obie warstwy osobowości, posiadające krańcowo różne motywy, 
doprowadzają do wewnętrznych konfliktów w zakresie ukierun-
kowania motywacji i postępowania jednostki. Konflikt ten może 
złagodzić trzecia warstwa osobowości, zwana „ego”, która z kolei 
kieruje się zasadą racjonalności. Zdaniem Freuda „ego” jest media-
torem, który w sposób racjonalny godzi dwie przeciwstawne ten-
dencje. Szczególną rolę w pojmowaniu przez dziecko świata speł-
nia właśnie ojciec poprzez stosowanie odpowiednich oddziaływań 
wychowawczych i własnej postawie wobec innych ludzi i swoich 

                                                 
28 M. Wolicki, Mechanizm modelowania w kontakcie ojca z dzieckiem, Problemy 

Rodziny”, 2(1983), s. 17. 
29 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 15. 
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zadań życiowych30. Autor koncepcji uważał, że każda rodzina wy-
kazuje inne i niepowtarzalne układy cech, związków uczuciowych, 
inaczej kształtuje moralność dziecka i w inny sposób uczy norm 
etycznych, stąd tak ważna jest rola ojca, który jako głowa rodziny 
odpowiada za odpowiednie wykształtowanie się sfer osobowości 
dziecka. 

Kolejnym filarem koncepcji psychologicznych jest psychoana-
liza humanistyczna, której autorem jest Erich Fromm. Autor ten 
pisał przede wszystkim o miłości, którą definiował jako sztukę. W 
swoich publikacjach ukazywał znaczenie ojca przez pryzmat anali-
zy cech, które są charakterystyczne dla miłości macierzyńskiej i 
ojcowskiej31. Fromm uważał, że miłość ojcowska i macierzyńska 
różnią się od siebie, przede wszystkim formą miłości. Matka kocha 
dziecko bezwarunkowo, ponieważ pozostaje z nim w bliższym 
związku. Ojciec, pozbawiony związku biologicznego z dzieckiem, 
musi je kochać warunkowo, co zdeterminowane jest określonymi 
cechami i sposobami zachowywania się. Ojciec ma za zadanie po-
magać dziecku w przezwyciężaniu egocentryzmu i uczyć je odpo-
wiedzialności. Ojciec jest tym, który uczy dziecko i wskazuje drogę 
w świat. Stosunek dziecka do ojca nie ma tak intensywnego charak-
teru, jak jego stosunek do matki, ponieważ ojciec nigdy nie odgry-
wa wszechobejmującej, wszechopiekuńczej i wszechmiłującej roli, 
jaką pełni matka przez pierwsze lata życia dziecka. Ojciec jako 
wzór miłości wymagającej, na którą trzeba sobie zasłużyć uczy 
dziecko odpowiedzialności, troski o drugiego, postawy wyzbywa-
nia się egoizmu przekazuje zasady funkcjonowania społecznego i 
określony system wartości32. 

Autorzy wyżej przytoczonych teorii jednomyślnie określają zna-
czącą rolę ojca w życiu każdego dziecka. Psychologiczno – pedago-
giczny aspekt ojcostwa zwraca uwagę na sposób „przejmowania” po-
staw ojca przez dziecko. Odbywa się to zarówno poprzez naśladownic-
two, identyfikację i modelowanie, poprzez wpływ na kształtowanie się 
mechanizmów osobowości. Jednocześnie przedstawione teorie dopeł-

                                                 
30 Tamże, s.17. 
31 K. Pospiszyl, Ojciec, a rozwój…, s. 32. 
32 Tamże. 
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nia koncepcja Fromm’a, która podkreśla, że najważniejszą cechą relacji 
dziecko – ojciec jest bezwarunkowa miłość. 

Problematyka ojcostwa z całą swoją wielowątkowością stoi w 
centrum zainteresowań wielu dziedzin naukowych. Problematyką 
ojcostwa zajmuje się nie tylko pedagogika czy psychologia, ale 
również prawo, religia, biologia, genetyka. Pogłębianie wiedzy na 
temat ojcostwa we wszystkich jego wymiarach jest niezwykle waż-
ne, ponieważ pozwala całościowo spojrzeć na złożoność tego za-
gadnienia.  

 
4. Autorytet ojca drogą ku wychowaniu 
Niezaprzeczalnie największy wpływ na wychowanie dziecka, 

mają jego rodzice oraz środowisko rodzinne. Jak podaje Słownik 
Języka Polskiego, autorytetem cieszy się człowiek mający duże 
poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, sta-
wiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawy i my-
ślenie innych ludzi33. Każde dziecko, by dojrzeć do pełni człowie-
czeństwa, potrzebuje autorytetów. Taką rolę powinni spełniać ro-
dzice, a przede wszystkim – ojciec. To właśnie ojciec kształtuje 
wiedzę, moralność, duchowość dziecka34. To właśnie ojcowie po-
winni stanowić wzór pożądanych przez wychowanków cech35. 
Bardzo często dzieci po przez naśladownictwo przybierają formy 
zachowań ojca. Dotyczy to niestety nie tylko tego dobrego, ale 
również złego postępowania. Dlatego tak ważne jest, by w tym 
współczesnym świecie pełnym relatywizmu, dzieci oraz młodzież 
mogły czerpać z prawidłowych wzorców oraz prawdziwych auto-
rytetów, które pomogą rozróżnić im dobro od zła36. Rola ojca w 
wychowaniu jest niezwykle znacząca, ponieważ od zaangażowania 
ojca w sprawy wychowawcze, zależy jak ukształtowana będzie 
osobowość dziecka. Nieodłącznym elementem wychowania dziec-

                                                 
33 Słownik Wyrazów Obcych PWN, Warszawa 1980, s. 60. 
34 W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012, s. 89-98. 
35 W. Kądziołka, Kryzys macierzyństwa i ojcostwa w dobie współczesności, [w:] A. 

Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik (red.), Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a 
współczesnością, Warszawa 2014, s. 177-208. 

36 Por. W. Kędzior, Zmiany w postrzeganiu roli ojca w rodzinie, „Pedagogia Oj-
costwa” 2 (1/2011), s. 132-139. 
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ka jest nawiązanie z nim silnej więzi i ciągłe jej ulepszanie. Od rela-
cji panujących między ojcem, a synem lub córką zależy rozwój 
emocjonalny, duchowy, intelektualny dziecka. Również jakość 
więzi przekłada się na stopień zaspakajania potrzeb dziecka w sfe-
rze przynależności, poczucia bezpieczeństwa, miłości i zaufania37. 
Należy pamiętać, że prawidłowe wychowanie kształtuje młodego 
człowieka i naucza rozróżniać dobro i zło.  

 
Ku zakończeniu 
Współczesny świat boryka się z wieloma społecznymi pro-

blemami. Jednym z nich jest upadek autorytetów w rodzinie w tym 
także i autorytet ojca. Obserwujemy oddalanie się rodziny od spo-
łeczeństwa, tym samym rodzice i dzieci również stają się sobie da-
lecy. W dobie szybko postępujących zmian zatraca się naczelne 
wartości takie jak miłość, dobroć, przyjaźń. Ojcostwo jest pojęciem 
niejednoznacznym, wieloaspektowym i skomplikowanym. Współ-
czesny ojciec z pewnością różni się od typowego ojca z poprzed-
nich pokoleń. Ojcostwo jest trudnym zadaniem stojącym przed 
każdym mężczyzną, który posiada dziecko. O ile literatura wciąż 
podkreśla, że macierzyństwo jest swego rodzaju instynktem, to oj-
costwo tak naprawdę zależy od indywidualnego podejścia męż-
czyzny. Jest ono trudne, ponieważ nie kierują nim prawa natury, a 
jedynie poglądy, osobowość oraz cechy ojca. Można odnieść wra-
żenie, że we współczesnym świecie co raz trudniej sprostać temu 
zadaniu. Niewątpliwie sprawdzianem ojcostwa jest okres dorasta-
nia dziecka. Od tego jakie zachowania będzie w tym trudnym dla 
dziecka czasie reprezentował ojciec zależą ich dalsze relacje. Naj-
ważniejsza jest obecność i towarzyszenie młodemu człowiekowi w 
dokonujących się zmianach. Podejmując taką próbę ojciec nie tylko 
umacnia swoją więź z dzieckiem, ale staje się dla niego swoistym 
wzorem rodzica, z którego w późniejszym czasie młody człowiek 
będzie czerpał inspirację. Pozytywny obraz ojca przekłada się tak 
naprawdę na wszystkie dziedziny życia dorastającego dziecka. 

                                                 
37 Por. W. Kądziołka, La transformación de la familia moderna, PLICARE, 

Cochabamba 2014, s. 21-30. 
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Do zadań dobrego ojca należy zaspokajanie potrzeb dziecka z 
zakresu każdej dziedziny życia. Ojcowie powinni okazywać swoje 
uczucia, opiekować się i dbać o swoje dzieci, powinni być autoryte-
tami, wzorami z których ich potomstwo mogłoby czerpać inspira-
cje. Na miano dobrego ojca składa się wiele czynników. Jak poka-
zują przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań dorastający 
ludzie czują potrzebę i chęć spędzania czasu z ojcami, dzielenia się 
z nimi swoim życiem. Młodzież potrzebuje autorytetów i często 
szuka ich poza domem, ponieważ rodzice, a zwłaszcza ojcowie, nie 
potrafią sprostać temu zadaniu. 

Przy wsparciu wychowawców, nauczycieli, pedagogów, 
księży powinni oni dostrzegać rolę rozmowy, czasu oraz zaintere-
sowania w tworzeniu relacji ze swoimi dziećmi. Mając na uwadze 
fakt, że każdy człowiek jest inny, ojcowie w sposób indywidualny, 
powinni znaleźć drogę do syna czy córki. Najważniejsze jest by 
kierowali się wartościami takimi jak: miłość, szacunek, dobro. Takie 
wartości są kluczem do każdego serca dziecka. 

 
Streszczenie 
Rola i znaczenie ojca w życiu każdego człowieka jest czymś 

jak powietrze do codziennego życia fizycznego. Niestety coraz czę-
ściej rola ta schodzi na margines a dzieje się to w sposób – można 
odnieść wrażenie – zaplanowany, programowy. Na horyzoncie 
życia społecznego pojawiło się wiele przyczyn utraty autorytetu i 
znaczenia ojca w rodzinie, w wychowaniu dziecka. Dziś na nowo 
potrzeba pochylenia się nad tym zagadnieniem i to nie tylko w 
sposób naukowy, lecz społeczny, religijny, pedagogiczny itp. Tekst 
niniejszy jest jedynie pewnego rodzaju próbą przywołania proble-
mu, który nie może pozostać bez odzewu. Jest to fragmentaryczne 
spojrzenie na ojcostwo, niemniej jednak, należy mieć nadzieję, że te 
małe cząstki materii dyskusji zainspirują innych do podjęcia szer-
szych i głębszych rozważań i działań służących przywróceniu roli 
ojca w życiu rodziny, w życiu dziecka, w życiu społecznym.  

Słowa klucze: autorytet, ojciec, wychowanie, wychowwca 
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Summary 
The modern father as the authority and educator 

The role  and meaning of father in the life of every person is some-
thing as an air for the physical life. Unfortunately, this role more 
often than not is pushed to the margins of life; and this occurs - as it 
appears - in a planned, programmed way. On the horizon of the 
social life have emerged numerous reasons of the loss of the father's 
authority and his meaning in family and child's upbrining. Nowa-
days there is again the need to consider this issue in the way not 
only scientific, but also social, religious, pedagogical etc. The pre-
sent text is only a sort of attempt to consider the problem which 
cannot remain without response. This is a fragmented view of the 
fatherhood; at the same time we should be hopeful that this discus-
sion will become an inspiration of others to start more broad and 
deeper studies and activities aimed at the restoration of the father's 
role in both child's and society's life. 

Keywords: authority, father, man, educator 
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Nieobecne ojcostwo jako jedna z przyczyn homoseksualizmu 
 
Wstęp 
Z pewnością nie jest łatwym zadaniem spełnianie roli ojca w 

rodzinie. Każdy mężczyzna jest odpowiedzialny za przyjęcie i 
rozwinięcie daru ojcostwa, który otrzymuje od Boga. Rodzina, któ-
ra z różnych przyczyn pozbawiona jest ojca, nie może być do końca 
szczęśliwą rodziną, ale również nie każda rodzina, która ma ojca, 
doznaje z tego powodu szczęścia. Dorastanie do zadania ojca w 
rodzinie, wymaga od mężczyzny trudu rozpoznawania i pełnienia 
roli ojca, czyli spełniania i reakcji na oczekiwania ze strony jego 
żony i dzieci.  

Nieobecne ojcostwo jest odczuwalne przez rodzinę, zwłaszcza 
przez dzieci, w różnych dziedzinach i aspektach ich życia. Z prze-
prowadzonych różnego rodzaju badań wynika, że nieobecność ojca 
w rodzinie ma wpływ na główne dziedziny rozwoju dziecka: roz-
wój intelektualny, moralny, płciowy i psychosocjalny. Według psy-
chologów i socjologów, nieobecność ojca w rodzinie ma wpływ tym 
bardziej negatywny, im wcześniej dziecko zostanie pozbawione 
ojca i im dłużej trwa ta nieobecność1.  

 
1. Pojęcie ojcostwa 
Bardzo ogólną definicję ojcostwa podaje Wielki słownik języka 

polskiego. Jako ojca definiuje „mężczyznę, który ma własne dziecko 
lub dzieci – w stosunku do tego dziecka“, natomiast ojcostwo okre-
śla jako fakt „bycia ojcem dziecka“2. Amantius Akimjak definiuje 
ojcostwo w ścisłym znaczeniu słowa jako „relację biologiczną męż-
czyzny oraz jego dzieci“3. Definicje te jednak mają bardzo ogólny 
charakter.  

                                                 
1 B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Otwock 1996, s. 78. 
2 E. Dereń, E. Polański, Wielki słownik języka polskiego, Krakowskie Wydawnic-

two Naukowe, Kraków 2012, s. 560.  
3 A. Akimjak, Otcovstvo v XXI storočí, 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po1/art10.pdf, dostęp: 24.11.2014.  
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Dokładniejszą definicję ojcostwa podaje Bronisław Mierzwiń-
ski. Według tego autora ojcostwo, to specyficzna funkcja mężczy-
zny, która łączy w sobie różne jego aspekty, np.: zajęcie właściwego 
miejsca w małżeństwie i rodzinie; poczęcie dzieci; otoczenie po-
tomstwa i ich matki troskliwą miłością; utrzymanie i wyżywienie 
członków rodziny; wychowanie dzieci. Jednak, jak twierdzi sam 
autor, powyższa próba nie oddaje w pełni podstawowej rzeczywi-
stości życia ludzkiego, jaką jest ojcostwo a podanie zwięzłej i jasnej 
definicji ojcostwa nie jest możliwe4.  

Natomiast według Encyklopedii katolickiej ojcostwo to „usta-
nowiona przez Boga podstawowa forma istnienia, życia i działania 
mężczyzny wyrażająca się w zachowaniach, postawach, uczuciach i 
przekonaniach charakterystycznych dla roli ojca; jest związane z 
jego pozycją w strukturze rodziny i prawnym stosunkiem opartym 
na normatywnie określonym biologicznym pokrewieństwie; jego 
istotnym wymiarem jest trwała relacja między ojcem a dzieckiem, 
kształtująca ich osobowości”5. 

 
2. Rola, pozycja i funkcja ojcostwa 
Socjologia i psychologia analizują w rodzinie układ ról po-

między mężczyzną, kobietą i ich dziećmi. „Przez rolę rozumie się 
powszechnie ogół zachowań, których pozostałe osoby w grupie 
mają prawo oczekiwać od jednostki“6. Według powyższego 
stwierdzenia, rolą ojca są więc zachowania mężczyzny, oczekiwane 
ze strony jego żony i dzieci7. 

Pozycja natomiast będzie oznaczała zachowania, które dana 
jednostka oczekuje od innych członków grupy. W odniesieniu do 
ojca, pozycja wskazuje na jego oczekiwania w stosunku do żony i 
dzieci8. Na wypełnianie swojej roli, czy też jej zaniedbywanie, jak 
również na konflikt ról poszczególnych osób tworzących rodzinę 
mają wpływ różne czynniki; np. płeć, wiek, wykształcenie, pozycja 
                                                 

4 Mierzwiński, jw. s. 70.  
5 E. Zając, Ojcostwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 433. 
6 J. Stoetzel, La psychologie sociale, Paris 1963, s. 178 (cyt za: B. Mierzwiński, 

Mężczyzna – mąż – ojciec, Wydawnictwo Posłaniec, Otwock 1996, s. 73). 
7 Mierzwiński, jw. s. 73. 
8 Tamże. 
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w rodzinie, osobista moralność, sukcesy i niepowodzenia w życiu 
zawodowym, wzajemny stosunek pomiędzy członkami rodziny9.  

Pojęcie funkcji wiąże się z pojęciem roli i pozycji. Rola określa 
jakie funkcje ma pełnić ojciec w związku z zajmowaną przez siebie 
pozycją oraz w jaki sposób ma je wypełniać10. Bronisław Mierzwiń-
ski na podstawie innych autorów11 wyróżnia podstawowe funkcje 
tradycyjnie związane z osobą ojca rodziny: prokreacja, utrzymanie i 
ochrona rodziny, wychowanie dzieci12. 

 
3. Nieobecne ojcostwo 
Nieobecnym ojcostwem, brakiem ojca lub nieobecnością ojca 

w rodzinie jest określane pozbawienie rodziny wpływu funkcji oj-
cowskich. Ze względu na przyczyny braku ojca, spowodowane 
różnymi sytuacjami życiowymi, nieobecne ojcostwo może się cha-
rakteryzować nieobecnością fizyczną i psychiczną13. Nieobecność 
fizyczna może nastąpić z powodu: 

● śmierci (wojna, wypadek, choroba); 
● rezygnacji lub całkowitego braku kontaktu z dzieckiem 

(rozpoczęcie życia w nowym związku, rozwód, separacja, porzu-
cenie rodziny, samotna matka – nieznany ojciec);  

● wykonywania zawodu (praca w innym miejscu, w innym 
kraju, wyjazdy w delegacje, praca marynarzy, dyplomatów, służba 
wojskowa)14. 

Drugim rodzajem nieobecności, w odróżnieniu od nieobecno-
ści fizycznej, będzie nieobecność psychiczna. W tym przypadku 
ojciec jest fizycznie obecny w środowisku dziecka, jednak nie 
udziela mu psychicznej obecności. Przyczyny nieobecności psy-
chicznej ojca mogą być następujące: 

● alkoholizm lub inne silne uzależnienie (np. od narkotyków); 

                                                 
9 Tamże. 
10 Tamże.  
11 M. Wolicki, H. – L. von Canitz, A. Lepa. 
12 Mierzwiński, jw. s. 76. 
13 Por. R. Matusiak, Nieprawidłowości i patologie ojcostwa, 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po7/-08.pdf, dostęp: 24.11.2014. 
14 Por. Tamże; por. B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Wydawnictwo 

Posłaniec, Otwock 1996, s. 77. 
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● zaangażowanie w rozwój kariery zawodowej na rzecz mi-
nimalizacji swojej roli jako ojca; 

● problemy psychiczne ojca (depresja lub inne choroby psy-
chiczne)15.  

Kolejną grupą zjawisk, które również można określić jako nie-
obecne ojcostwo lub brak ojca, stanowią sytuacje, gdy ojciec jest 
obecny w rodzinie, ale nie wywiązuje się w sposób właściwy ze 
swoich obowiązków, nie potrafi lub nie chce spełniać swojej roli 
czy wykonywać właściwych mu funkcji. Będzie to więc nie tyle 
brak ojca, ile niedopełnienie istotnych ojcowskich obowiązków i 
funkcji. Skrajną sytuacją zaś może być realizowanie ojcostwa w 
niewłaściwy sposób, przejawiający się w tyranii, okrucieństwie lub 
wręcz nienawiści. Wpływ tych zjawisk na dzieci i kształtowanie ich 
osobowości może być niezwykle zróżnicowany16.  

 
4. Orientacja seksualna 
Przed wyjaśnieniem pojęcia homoseksualizmu, należałoby 

wyjaśnić pokrótce pojęcie orientacji seksualnej. Orientacja seksual-
na odnosi się do stałej tendencji doświadczania uczuciowych i sek-
sualnych reakcji w stosunku do mężczyzn, kobiet lub mężczyzn i 
kobiet jednocześnie oraz wynikające z tego poczucie własnej toż-
samości. Generalnie orientacja seksualna jest klasyfikowana jako 
heteroseksualna, biseksualna lub homoseksualna, z rozpiętością 
między tymi punktami widzianą jako kontinuum, co praktycznie 
oznacza, że człowiek nie musi być wyłącznie homoseksualny lub 
heteroseksualny17.  

Niektórzy autorzy uważają, że orientacja seksualna nie jest 
tylko trwałą, emocjonalną, romantyczną i seksualną skłonnością 
skierowaną ku osobom określonej płci, ale rozszerzają jej znaczenie 
na różnego rodzaju bodźce. Orientacja seksualna (skłonność, prefe-
rencja) oznacza charakter bodźców, które dla danej osoby są atrak-
cyjne erotycznie (płeć, wiek, obiekty martwe) i charakter aktywno-
ści, poprzez które dana osoba osiąga zadowolenie seksualne. 

                                                 
15 Por. Matusiak, jw. 
16 Por. Mierzwiński, jw. s. 77. 
17 Por. J. Augustyn, Homoseksualizm a miłość, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 27. 
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Orientacja seksualna jest raczej statusem, nie preferencją. Niektórzy 
wychodzą z założenia, że istnieje dychotomia między naturą a wy-
chowaniem i twierdzą, że podstawą orientacji seksualnej są czyn-
niki wrodzone. Inni natomiast twierdzą, że istnieje trwała więź 
między naturą a wychowaniem i wnioskują, że na orientację seksu-
alną mają wpływ zarówno prenatalne jak i późniejsze czynniki, 
które wspólnie mają wpływ na ukształtowanie trwałego i prawdo-
podobnie niezmiennego statusu seksualnego czy orientacji18.  

 
4. Homoseksualizm 
Pojęcie homoseksualizmu po raz pierwszy użył w 1869 roku 

austro-węgierski lekarz, pisarz, tłumacz i obrońca praw człowieka 
Károly Mária Kertbeny (alias Karl-Maria Benkert)19, na oznaczenie 
miłości mężczyzny albo kobiety do osób tej samej płci, mając na 
myśli nie tylko uczucie, ale również zdolność reakcji seksualnej na 
obiekt tej samej płci, być nią seksualnie pobudzonym z tendencją 
osiągnięcia zadowolenia seksualnego20.  

Stopniowo terminem tym zaczęli posługiwać się również inni 
uczeni i badacze u schyłku XIX wieku, pomimo tego, że broszura 
Karla-Marii Benkerta upadła do zapomnienia aż do 1905 roku, kie-
dy to ponownie została wydana przez niemieckiego lekarza Ma-
gnusa Hirschfelda. Termin homoseksualizm w języku angielskim 
po raz pierwszy pojawił się w tłumaczeniu dzieła Richarda von 
Krafft-Ebbinga „Psychopathia Sexualis“ na końcu XIX wieku21. 
Oczywistym jest, że fenomen homoseksualizmu istniał o wiele 
wcześniej, nawet w kulturach antycznych, ale dzisiejsza terminolo-
gia pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. 

Słowo homoseksualizm pochodzi od greckiego słowa: ho-
moios = podobny, ten sam; w odróżnieniu od słowa heteros = inny; 

                                                 
18 Por. S. Michančová, Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami. Hľadanie 

pravdy a zodpovedného prístupu, Prešov 2005, s. 14. 
19 Karl-Maria (lub Károly Mária) Benkert w 1848 roku zmienił nazwisko na 

Kertbeny. (Por. C. Spencer, Dejiny homosexuality, Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 
1999, s. 187.) 

20 Por. A. Brzek, J. Pondělíčková-Mašlová, Třetí pohlaví, Scientia Medica, Pra-
ha 1992, s. 19. 

21 Por. C. Spencer, Dejiny homosexuality, Vydavateľstvo Slovart, Bratislava 1999, s. 187. 
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od którego pochodzi pojęcie heteroseksualizm. Na określenie ho-
moseksualizmu używa się lub używało również inne terminy: ho-
moerotyzm, uranizm, inversio sexuelis, perversio in obiecto22. 

Według Karla-Marii Benkerta, pod pojęciem homoseksuali-
zmu należy rozumieć orientację seksualną, skierowaną na osoby 
własnej płci, jako niezmienny, czyli utrzymujący się przez całe ży-
cie, niewybrany ani podmiotem niespowodowany, czyli niezawi-
niony stan23, który charakteryzuje się pociągiem płciowym do 
osobnika własnej płci24. Homoseksualne skłonności u kobiet nazy-
wane są również „miłością lesbijską“25. 

Należy odróżnić homoseksualizm od pojęcia pedofilii, efebofi-
lii czy hebefilii. Pedofilia jest zaburzeniem preferencji seksualnej, 
przejawiającej się tym, że obiektem pożądania seksualnego jest 
dziecko, niewykazujące jeszcze cech dojrzewania płciowego, czyli 
jeszcze przed okresem dojrzewania26. Pedofil preferuje fizyczną 
niedojrzałość, dziecinną psychikę i dziecinne zachowania obiektu 
pożądania. Efebofilia i hebefilia jest odrębnym pojęciem od pedofi-
lii i oznacza seksualne zainteresowanie małoletnimi w okresie doj-
rzewania (13-16 lat). Zainteresowanie seksualne efebofila skiero-
wane jest na dojrzewających chłopców, natomiast hebefila na doj-
rzewające dziewczęta27. 

Również odrębnym pojęciem jest biseksualizm, mimo że nie-
którzy używają go zamiennie z pojęciem homoseksualizmu. Bisek-
sualizm możemy zdefiniować jako niezmienny, czyli utrzymujący 

                                                 
22 K. Imieliński, Zaburzenia psychoseksualne, PZWL, Warszawa 1973, s. 152. 
23 Również Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Znaczna liczba męż-

czyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby 
takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi 
ona trudne doświadczenie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 
1994, nr 2358.)  

24 Por. A. Brzek, J. Pondělíčková-Mašlová, Třetí pohlaví, Scientia Medica, Pra-
ha 1992, s. 19. 

25 Określenie to pochodzi od greckiej poetki Safo, mieszkającej na wyspie 
Lesbos i propagującej stosunki erotyczne między kobietami. (J. Augustyn, Homo-
seksualizm a miłość, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 25.) 

26 K. PospiszyL, Pedofilia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, War-
szawa 2005, s. 307. 

27 Por. Michančová, jw. s. 26-27.  
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się przez całe życie, niewybrany ani niezawiniony stan, który cha-
rakteryzuje się pożądaniem seksualnym do przedstawicieli tej sa-
mej jak i odmiennej płci na przemian28. 

Żadna definicja jednak nie obejmie wszystkiego, co można by 
było powiedzieć o homoseksualizmie. Według Ivana Kútnego jest 
to „niezwykle delikatny i wrażliwy, poważny i na rozróżnienie 
bardzo wymagający aspekt szczegółowego sprecyzowania orienta-
cji seksualnej, należy przyznać, że fenomen problematyki homo-
seksualizmu, ze względu na odmienne charakterystyki, intensyw-
ność czy na sytuację osobistą i kontekst socjalno-kulturowy, jest 
bardzo trudno zdefiniować”29.  

Między homoseksualizmem jako orientacją seksualną a homo-
seksualnymi zachowaniami, dążącymi do czynnego życia homo-
seksualnego, znajdujemy ścisłe powiązanie, ale nie są to pojęcia 
tożsame, ani pojęcia, które koniecznie muszą być ze sobą związane. 
Istnieją osoby, które posiadają skłonności homoseksualne ujawnia-
jące się poprzez silne pragnienia, wyobrażenia lub sny, ale nigdy 
nie podjęły aktywnego życia płciowego. Mimo, że osoby posiadają-
ce głębokie skłonności homoseksualne nie realizują ich w rzeczywi-
stości, to jednak są to skłonności bardzo realne30. Fakt, że dana oso-
ba wykazuje heteroseksualne lub homoseksualne albo inne zacho-
wania, lub w żaden sposób nie wyraża swojej aktywności seksual-
nej, jest niewystarczający do określenia orientacji seksualnej danej 
osoby. Należy o tym pamiętać i rozróżniać orientację homoseksu-
alną od aktywności homoseksualnej, która, według Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, Pisma świętego i innych dokumentów ko-
ścielnych jest grzechem31.  

 
 
 

                                                 
28 H. Rotter, Sexualita a křesťanská morálka, Vyšehrad 2003, s. 96. 
29 I. Kutny, Homosexualita – deviát sexuality? Niekoľko poznámok s prihliadnutím na 

Katechizmus Katolíckej cirkvi, [w:] Teologické reflexie II. Suplement, Nitra 2003, s. 5. 
30 Augustyn, jw. s. 30. 
31 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nr 2396, 

2357-2359; Por. Rdz 19, 1-15. 24-29; Kpł 18, 3. 22. 24. 30; 20, 13; 1 Kor 6, 9-10; 1 Tm 
1, 8-11; Rz 1, 26-27. 
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5. Przyczyny homoseksualizmu 
Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić, dlaczego czyjaś 

orientacja seksualna ukształtowała się jako heteroseksualna, homo-
seksualna, czy też biseksualna, ale do tej pory problem ten nie zo-
stał jednoznacznie naukowo wyjaśniony32. W pewnych wypadkach 
rzeczywiście genezę homoseksualizmu nie jest łatwo wyjaśnić, ale 
mimo wszystko, w wielu innych sytuacjach można wskazać na 
pewne bardzo wyraźne przyczyny psychologiczne, środowiskowe 
lub kulturowe. Wielu psychologów twierdzi, że homoseksualizm 
jest uwarunkowany nieprawidłowym rozwojem osobowości, przy 
czym zasadniczą rolę odgrywają tu czynniki środowiskowe33.  

Według Encyklopedii katolickiej „przyczyny homoseksualizmu 
upatruje się bądź w uwarunkowaniach biologicznych, bądź w psy-
chospołecznych; może on być spowodowany nieprawidłowym 
ukształtowaniem się ośrodków seksualnych w mózgach płodów 
ludzkich w wyniku zaburzenia czynności hormonalnych łożyska 
lub przyjmowania dużych dawek hormonu ciążowego przez kobie-
tę ciężarną. Zwolennicy hipotezy o psychospołecznym pochodze-
niu homoseksualizmu wskazują na nieprawidłowe struktury lub 
wadliwe funkcjonowanie rodzin, z których wywodzą się homosek-
sualiści (rodziny niepełne, w których ojciec nie jest dla chłopca 
wzorem osobowym, natomiast matka nadmiernie przywiązuje go 
do siebie)”34. Nie jest jednak do końca wyjaśnione, do jakiego stop-
nia można odziedziczyć skłonność do homoseksualizmu i jaki 
wpływ na orientację seksualną ma biologicznie uwarunkowana 
skłonność z jednej strony oraz wpływ środowiska z drugiej35.  

W badaniu przyczyn zjawiska homoseksualizmu, poza wszel-
kimi wątpliwościami pozostaje wielki wpływ „uwarunkowań psy-
chologicznych, w szczególności w odniesieniu do niektórych wy-
jątkowo delikatnych etapów rozwoju seksualności – by wspomnieć 
okres kompleksu Edypa czy okres dojrzewania – nie można jednak 

                                                 
32 M. Koleják, Biblicko-teologický pohľad na homosexualitu, „Nové Horizonty“, 

3/2012, s. 122. 
33 Augustyn, jw. s. 42. 
34 J. Strojnowski, Homoseksualizm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 1194. 
35 Por. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2010, s. 372. 
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całkowicie wykluczyć wpływu uwarunkowań biologicznych, a 
przede wszystkim kulturowych: dominujących modeli społecznych 
odgrywających fundamentalną rolę w kształtowaniu osobowości 
oraz relacji międzyosobowych. Poza tym same motywacje psycho-
logiczne są tak ściśle związane z kontekstem społeczno-
kulturowym, że można mówić o nieustannej interakcji pomiędzy 
czynnikami psychicznymi a czynnikami kulturowymi. Kryzys po-
staci ojca sięgający tak daleko, że współczesne społeczeństwo okre-
śla się często jako społeczeństwo bez ojców, absolutyzacja męskości i 
tendencja do niwelowania różnic płciowych – to pozostałe elemen-
ty głęboko oddziałujące na procesy kształtowania się tożsamości“36, 
w tym także identyfikacji seksualnej37.  

 
6. Nieobecne ojcostwo jako przyczyna homoseksualizmu 
Newralgicznym czynnikiem w rozwoju ludzkim i psychosek-

sualnym dzieci jest związek rodziców z dziećmi i dzieci z rodzica-
mi. Istnieje bogata literatura na ten temat, jak również dokumenty 
Kościoła wskazują na bardzo ważną rolę tego głębokiego związku 
psychicznego38.  

Najczęstszą przyczyną homoseksualizmu, według większości 
autorów, są najprawdopodobniej niewłaściwe relacje pomiędzy 
rodzicami dziecka lub całkowita nieobecność jednego z rodziców, 
najczęściej ojca39. Według Krzysztofa Boczkowskiego, niewłaściwy 
układ syn – ojciec – matka jest zasadniczym czynnikiem psychicz-
nym prowadzącym do rozwoju homoseksualizmu. Jest to jakby 
dynamiczny trójkąt, w którym zazwyczaj jedna, dwie lub wszyst-
kie linie są nieprawidłowe. Dawniej sądzono, że zasadniczą rolę w 
rozwoju homoseksualizmu odgrywa nieprawidłowa wzajemna 
relacja pomiędzy matką i synem, ale obecnie uważa się, że takie 
same, a nawet większe znaczenie mają relacje między synem a oj-

                                                 
36 G. Piana, Homoseksualizm i transseksualizm, [w:] T. Huk, red., Homoseksualizm, do-

kumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa, Verbinum, Warszawa 2000, s. 197. 
37 Augustyn, jw. s. 47. 
38 Z. Brzózy, Homoseksualizm w aspekcie teologicznym i medyczno-psychologicznym, 

Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, Warszawa 2012, s. 124.  
39 Augustyn, jw. s. 42.  
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cem40. Według Giannino Piana, homoseksualizm jest często skut-
kiem braku właściwego rozróżniania w sferze płci, wiążącego się z 
relacją rodzice – dzieci. Brak prawdziwej postaci ojca lub matki 
oraz wychowanie, które nie utrwala osobistej tożsamości z powodu 
niedostatecznego spełnienia wymaganej roli ze strony rodziców 
lub jednego z rodziców, otwiera możliwości ukształtowania się 
różnych dewiacji41. „Chłopiec, który stawał się później homoseksu-
alistą, zostawiał zwykle swoje dzieciństwo z odczuciem wielkiej 
nienawiści i strachu w relacji do ojca, ale też był bardzo spragniony 
uczucia, akceptacji i miłości z jego strony. Można powiedzieć, że 
homoseksualista odczuwał względem swego ojca równocześnie 
miłość i nienawiść. Rzadko można spotkać homoseksualistę, który 
czułby się kochany i szanowany przez swego ojca”42. 

Stosunek między ojcem i synem, który jeszcze nie zaczął prze-
jawiać swoich skłonności homoseksualnych, można często zdefi-
niować jako obojętny lub wrogi. W takim układzie stosunków, oj-
ciec zazwyczaj nie przejawia żadnego zainteresowania swoim sy-
nem lub jest do niego wręcz wrogo nastawiony. Jest to zazwyczaj 
typ ojca całkowicie zajętego swoimi problemami, niezainteresowa-
nego życiem rodziny i swoich dzieci43, niepełniącego swoich pod-
stawowych funkcji i obowiązków ojcowskich z powodu różnych 
przyczyn, wcześniej wspomnianych przy definiowaniu nieobecne-
go ojcostwa.  

 
7. Relacje nieobecny ojciec – homoseksualny syn 
Zazwyczaj ojcowie homoseksualistów są nieobecni w rodzi-

nie, i to nie tylko fizycznie, z powodu śmierci lub rozwodu, lecz 
równie często emocjonalnie, pomimo swojej fizycznej obecności w 
domu. Aż 84% homoseksualistów i jedynie 18% heteroseksualistów 
stwierdziło, że ich ojcowie byli obojętni i nie interesowali się nimi 
w okresie dzieciństwa. Obojętność ta była nie tylko sporadycznym 
                                                 

40 K. Boczkowski, Homoseksualizm, Inter Esse, Kraków 2003, s. 69. 
41 Augustyn, jw. s. 43. 
42 K. Dyrek, Psychologiczny i duszpasterski aspekt homoseksualizmu, „Homo De-

i“, 3/1995, s. 17. (cyt za: J. Augustyn, Ojcostwo, aspekty pedagogiczne i duchowe, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 63.) 

43 Boczkowski, jw. s. 69. 
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brakiem uwagi, ale raczej rysem dominującym w stosunkach ojciec 
– syn. Ojcowie rzadko poświęcali swój czas na różnego rodzaju za-
bawy ze swoimi dziećmi, rzadko dzielili się z nimi swoimi zainte-
resowaniami, często natomiast byli szorstcy i brutalni, używając 
określeń poniżających godność własną dziecka44.  

Brak zainteresowania wychowaniem oraz związku z synem, 
uniemożliwiał synowi wzorowanie się na ojcu, traktowanie go jako 
wzorca, z którym mógłby się identyfikować. Brak możliwości iden-
tyfikacji z rodzicem tej samej płci co dziecko może prowadzić do 
nieprawidłowej identyfikacji z rodzicem płci przeciwnej. Dlatego 
wydaje się, że brak kontaktu z ojcem może być szczególnie istot-
nym czynnikiem w rozwoju homoseksualizmu. Jedynie 13% homo-
seksualistów identyfikowało się w dzieciństwie z ojcem, w porów-
naniu do 67% heteroseksualistów, u których ten proces następował. 
Jedynie 18% homoseksualistów uważało, że ich związek z ojcem w 
okresie dzieciństwa był dobry, w odróżnieniu od heteroseksuali-
stów, z których aż 82% uznało taki związek za dobry. Ponad poło-
wa homoseksualistów (53%) twierdziło, że z ojcami nie miało żad-
nego kontaktu lub kontakt ten był bardzo słaby45. 

Przeprowadzone badania psychoanalityczne jednoznacznie 
wskazywały u męskich homoseksualistów na nieprawidłowy sto-
sunek ojciec – syn. W badaniach tych stwierdzono, że ojciec był od-
dalony od syna i poświęcał mu mało czasu. Niezależnie od tego, 
jak przekonujące były powody braku kontaktu z synem, wynikało 
to prawie zawsze z psychologicznych problemów ojca. Mogą ist-
nieć także szczególne przyczyny długotrwałego braku ojca, takie 
jak wojna, rozwód, porzucenie rodziny, lub bardziej krótkotrwałe – 
związane ze zbytnim zaangażowaniem się w rozwój kariery zawo-
dowej, z pracą zarobkową ojca w innym kraju46. 

W badaniach psychoanalitycznych brali udział nie tylko ho-
moseksualni synowie i badano nie tylko stosunek ojciec – syn z ich 
punktu widzenia. Przeprowadzono również badania z ojcami, któ-
rych synowie otwarcie przyznają się do swojego homoseksualizmu. 

                                                 
44 Tamże, s. 79. 
45 Tamże, s. 80.  
46 Tamże. 
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Żaden z ojców w badanej grupie nie został uznany przez psycho-
analityków za normalnego ojca. W przeważającej większości ojco-
wie homoseksualistów mieli obojętny, wrogi, lekceważący i jawnie 
negatywny stosunek do swojego syna. Najczęściej zaś występują-
cym nastawieniem homoseksualnych synów w stosunku do swych 
ojców była nienawiść i strach. Spośród 106 badanych ojców homo-
seksualistów, 79 (czyli 75%) nie okazywało pozytywnych uczuć 
synowi. Spośród nich natomiast 23% przejawiało obojętność w sto-
sunku do swych synów, 56% wrogość, 18% ambiwalencję, a 3% 
postawę dominacji i eksploatacji47.  

Na podstawie badań stwierdzono, że wszelkie warunki, po-
wodujące u mężczyzn patologiczne potrzeby – które mogą być za-
spokojone jedynie przez innych mężczyzn – przyczyniają się do 
rozwoju homoseksualizmu lub homoseksualnych problemów. Ba-
dania wykazały, że synowie obojętnych ojców szukali u partnerów 
homoseksualnych właściwości, jakich nie znaleźli u swoich ojców. 
45 homoseksualistów poszukiwało ciepła, 47 – życzliwości, nato-
miast aż 63 – kontaktu48. 

 
Zakończenie 
Wpływ ojca na życie dziecka, szczególnie syna, i jego prawidłowy 

rozwój psychoseksualny jest niepodważalny. Pomyślny rozwój osobo-
wości synów, a szczególnie jej aspektów seksualnych, zależy w dużej 
mierze od identyfikacji z własnym lub nawet zastępczym rodzicem tej 
samej płci. Rozwój i umocnienie się cech męskich zależy wyraźnie od 
ojcowskiej zachęty i identyfikacji. Ojciec, który wprawdzie jest obecny 
fizycznie w rodzinie, ale ma bardzo mało kontaktu ze swoim synem, 
zniechęca go do związku ze sobą i blokuje w ten sposób męską identyfi-
kację syna49. Mimo, że na rozwój orientacji homoseksualnej prawdopo-
dobnie ma wpływ wiele czynników, jednak, jak dowodzą badania, nie-
obecne ojcostwo, zarówno fizyczne jak i psychiczne, spowodowane róż-
nymi sytuacjami życiowymi, nieprawidłowa relacja z ojcem lub jej brak, 
ma duże znaczenie i wpływ na rozwój skłonności homoseksualnych.  

                                                 
47 Tamże, s. 81. 
48 Tamże. 
49 Tamże, s. 82. 
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Streszczenie 
Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić, dlaczego czyjaś 

orientacja seksualna ukształtowała się jako heteroseksualna, homo-
seksualna, czy też biseksualna. W pewnych wypadkach nie jest ła-
two określić genezę homoseksualizmu, ale mimo wszystko, w wie-
lu innych sytuacjach można wskazać na pewne bardzo wyraźne 
przyczyny psychologiczne, środowiskowe lub kulturowe. Według 
wielu autorów, najczęstszą przyczyną homoseksualizmu są naj-
prawdopodobniej niewłaściwe relacje pomiędzy rodzicami a 
dzieckiem lub całkowita nieobecność jednego z rodziców, najczę-
ściej ojca.  

 
Abstrakt 
Absencia otcovstva ako jedna z príčin homosexuality 
Existuje veľa teórií, ktoré sa snažia vysvetliť, prečo sa u niekoho 

sexuálna orientácia vyvinula ako heterosexuálna, homosexuálna alebo 
aj ako bisexuálna. V určitých prípadoch nie je ľahké určiť genézu 
homosexuality, ale napriek tomu, v mnohých iných situáciách je možné 
poukázať na určité, veľmi zreteľné psychologické, environmentálne 
alebo kultúrne príčiny. Podľa mnohých autorov, najčastejšou príčinou 
vzniku homosexuálnej orientácie sú najpravdepodobnejšie nesprávne 
vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom alebo celková absencia jedného z 
rodičov, najčastejšie otca. 

 
Summary 
Absent fatherhood as one of the reasons of homosexuality 
There are many theories which attempt to explain, why someone’s 

sexual orientation was formed as heterosexual, homosexual or bisexual. 
In some cases, it is not easy to determine the origin of homosexuality, but 
despite everything, in many other cases it is possible to point out some 
very clear psychological, environmental or cultural reasons. Most likely, 
according to many authors, the most frequent reason of homosexuality is 
an inappropriate relationship between parents and child or the total ab-
sence of one of the parents, usually the father.  
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Artur Lis (KUL) 

 
Władza ojcowska w średniowiecznej Polsce 

Analiza historycznoprawna 
 
1. Władza rodzicielska 
Na kształt systemu prawnego Polski piastowskiej miało 

wpływ chrześcijaństwo, które swą nauką ingerowało w kształt 
norm zwyczajowych, a później stanowionych1. W czasach śre-
dniowiecznych charakterystyczną cechą wewnętrznych stosunków 
rodzinnych było ich oparcie na zasadach zarówno moralnych, jak i 
obyczajowych. Ówczesny kształt rodziny uformował się już w 
okresie rodowo-plemiennym, gdzie ród obejmował wszystkich 
mężczyzn pochodzących od wspólnego przodka. Do rodu wcho-
dziły kobiety poprzez małżeństwo, a także osoby obce przyjmowa-
ne na mocy uroczystego aktu2. Ze względu na podobieństwo z 
rzymskim systemem agnacyjnym nazwany został rodem agnacyj-
nym. Z biegiem czasu najważniejsze znaczenie uzyskał ród kogna-
cyjny, co było bardzo istotne dla innych dziedzin prawa. Rozróż-
niano różne typy pokrewieństwa: linię prostą, która występowała 
wówczas, gdy jedna osoba pochodziła bezpośrednio od drugiej 
(wstępni, zstępni) oraz linię boczną, czyli braci, siostry, a także bra-
tanków i kuzynów3. Rodzina stanowiła podstawową instytucję 
społeczną, opartą na pokrewieństwie. Jej znaczenie wyrażało się w 
dwóch funkcjach: prokreacyjnej i zabezpieczenia bytu4.  

Podstawową grupę społeczną na ziemiach polskich tworzyła 
rodzina złożona z rodziców i dzieci. Znaczna śmiertelność dzieci, 
które na skutek różnych przyczyn nie osiągały wieku dorosłego 

                                                 
1 A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011, s. 17. 
2 K. Sójka- Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011, s. 109. 
3 I. Henke, Ewolucja prawnej pozycji dziecka w kontekście historycznego rozwoju 

rodziny, [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. 
M. Mikuła, Kraków 2008, s. 125-142.  

4 M. Koczerska, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną 
w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu 
czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 7-17. 
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powodowała, że rodzina taka nie była zbyt liczna. Przyjmuje się, że 
mogła liczyć od czterech do sześciu osób, jeśli było więcej dzieci bądź 
przy życiu pozostał także ktoś starszy. Na podstawie badań 
wiadomo, że liczba osób liczących powyżej pięćdziesięciu lat była 
niewielka, a najstarsi dożywali do sześćdziesięciu kilku lat. Między 
kobietą i mężczyzną istniała zależność społeczno-majątkowa5. Infor-
macje dotyczące wzajemnych relacji między nimi posiadamy na pod-
stawie źródeł pisanych. Dotyczą one jednak głównie najwyższych elit 
społecznych, które przede wszystkim interesowały kronikarzy. Na 
skutek przemian społecznych i rozbudowy związków 
organizacyjnych monarchii wczesnopiastowskiej, a później państwa 
doby rozbicia dzielnicowego, znaczenie więzi rodzinnej w życiu 
społecznym uległo ograniczeniu6. Na życie społeczne bowiem 
wywierały wpływ nowe instytucje, przede wszystkim państwo i 
Kościół. Zmiany wywołane przez oddziaływanie państwa i wpływy 
ideologii kościelnej znalazły wyraz także w ewolucji form rodziny. 
Wraz z rozwojem państwa rodziły się więc nowe więzi, nie znane w 
dobie wcześniejszej, tworzyło się poczucie solidarności regionalnej, 
państwowej i wreszcie najpóźniej narodowej. Równocześnie nowe 
instytucje, państwo i Kościół, przyspieszały procesy dyferencjacji 
społecznej. Kształtowanie się państwa powodowało także 
dezintegrację wcześniejszych społeczeństw lokalnych, nie wyłączając 
związków rodzinnych7. 

Droga życiowa jednostki rozpoczynała się jeszcze przed naro-
dzeniem8. Próby ustalenia zasad i ewolucji historycznej instytucji 
małżeństwa wśród Słowian doprowadził do powstania różnych 
koncepcji na temat: małżeństwa przez kupno, przez porwanie lub 

                                                 
5 Zob. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od 

X do XX wieku, Warszawa 2005, s. 112 i nn; M. Miśkiewicz, Życie codzienne mieszkańców 
ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2010, s. 165. 

6 S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego, 
[w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej, 
Warszawa 1997, s. 365-378. 

7 I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, dz. cyt., s. 32. 
8 H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu pol-

skiego, Lwów1927; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I: Od czasów prehistorycz-
nych do r. 1506, Warszawa 1939. 
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umowy między rodami9. Role małżonków ściśle łączyły się z funk-
cją rodziców, posiadania dzieci i ich wychowania, co rzutowało na 
ich prestiż i znaczenie społeczne10. Chęć posiadania potomka skła-
niała małżonków do wypełniania najrozmaitszych obrzędów nie 
tylko religijnych, ale i magicznych. Doskonałym przykładem dłu-
gotrwałego oczekiwania na potomka były starania rodziców Bole-
sława Krzywoustego, którzy odbyli w tej intencji pielgrzymkę do 
miejsca kultu św. Idziego11. Władysław Herman i jego żona Judyta 
bardzo cierpieli z powodu braku dzieci, co było nie tylko ich ro-
dzinnym problemem, ale również sprawą następstwa tronu i cią-
głości dynastii: „Najczcigodniejszemu z ojców, opatowi błogosła-
wionego Idziego, wraz z całym jego zakonem Władysław, z łaski 
Boga król polski, i małżonka, królowa Judyta, wyrazy synowskiej 
czci. Chociaż może istnieć jakieś szczęście ludzkie, doskonałe być 
nie może. Nikt bowiem nie jest tak szczęśliwy, iżby pod jakimś 
względem nie wadził się ze swoim losem. Otóż my wprawdzie nie 
powinniśmy się chełpić szlachetnością naszego rodu, wytworno-
ścią ciała i umysłu, wysoką godnością, głośną sławą, obfitością 
wszelkich dostatków, bo to na nic się nie przyda; lecz nad tym z 
wielką pokorą zapłakać nam trzeba, że przy najświetniejszej po-
myślności policzkuje nas jakiś osobliwy bicz smutku, zupełny brak 
potomstwa, co nie tylko odbiera ojcu pociechę, lecz także przynosi 
mu jakiś wielki wstyd z powodu bezdzietności. Dlatego przed 
wami, najczcigodniejsi ojcowie, nasza korzy się pobożność, aby za 

                                                 
9 Zob. J. S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodze-

niem dziecka, Kraków 1916. 
10 M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 

1975; taż, Zawarcie małżeństwa wśród szlachty w Polsce późnego średniowiecza, 
„Przegląd Historyczny” 66(1975), z. 1; taż, Geneza, znaczenie i program dalszych 
badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w 
średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, 
Toruń 1998, s. 7-17; Por. W. Uruszczak, Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w póź-
nym średniowieczu. (W związku z pracą Marii Koczerskiej), „Czasopismo Prawno-
Historyczne” 28(1976), z. 2, s. 249-261. 

11 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, wyd. IX, 
Wrocław 2008; Anonima tzw. Galla kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. 
K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. II, Kraków 1952. 
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orędownictwem waszych zasług ta pożałowania godna niepłod-
ność ustała; u Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”12. 

 
2. Władza ojcowska 
Rodzina tworzyła się w sposób naturalny przez urodzenie w 

małżeństwie lub w drodze osobnych czynności prawnych. Na jej 
czele stał ojciec rodziny (pater familias), któremu podlegali wszyscy 
domownicy, znajdujący się pod władzą mężowską lub ojcowską. 
Prawo rzymskie przyznawało ojcu bardzo szeroką władzę (patria 
potestas) nad rodziną. Rodzina stanowiła podstawę rzymskiego sys-
temu społecznego jako jednostka społeczna, gospodarcza oraz kul-
turowa. Tworzyli ją nie tylko małżonkowie wraz z potomstwem, 
lecz również krewni nie pozostający w związku małżeńskim. Cen-
tralną pozycję zajmował ojciec, dysponujący tak szerokimi upraw-
nieniami, iż bez jego woli żaden z członków rodziny nie mógł 
funkcjonować samodzielnie13. Zasięg władzy ojcowskiej we wcze-

                                                 
12 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. B. Kürbis, wyd. IV, 

Wrocław 2008, ks. II, rozdz. 22, s. 81-82; „Patrum reuerendissimis, beati Egidii 
abbati cum eiusdem uniuersitate cenobii, Wladislaus Dei gratia rex Polonorum et 
coniunx regia Judith filialis reuerentie deuotionem. Et si ulla esse possit, perfecta 
esse non potest humana felicitas. Nemo enim tam felix est, qui non cum aiiqua 
sue felicitatis parte rixetur. Et nos quidem de nostri generositate sanguinis, de 
corporis aut animi elegantia, de dignitatis celsitudine, de fame gloria, de 
omnimoda omnium copia gloriari non oportet, non expecjit enim. Set illud nos 
humillime illacrimari conuenit, quod inter florentissimos rerum successus 
quidam nobis meroris datus est stimulus, qui nos - colaphizet, soboiis infecunda 
sterilitatis, que non solum paternum tollit solatium, set et graue quoddam ingerit 
orbitatis opprobrium. Proinde coram uobis, patres sanctissimi, nostra 
prosternitur deuotio, ut hoc sterilitatis infortunium uestrorum meritorum tollat 
interuentus. Non enim est inpossibile aput Deum ullum uerbum” za: Mistrza 
Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp M. 
Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994, Liber 
secvndvs 22, s. 61 (dalej: Chronica Polonorum). 

13 B. Wierzbowski, Treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym, 
Toruń 1977, s. 24; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2006, s. 243-251; M. 
Żyromski, Pozycja ojca rodziny (pater familias) w wychowaniu w rodzinie rzymskiej, 
[w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX: materiały z konferencji na-
ukowej Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 
1994, s. 136-150. 
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snym średniowieczu przypominał uprawnienia rzymskiego pater 
familias. Według Michała Bobrzyńskiego, rodzina była związkiem 
wszystkich osób pod jedną władzą, która była uprawnieniem cał-
kowitym i nieograniczonym zarówno pod względem majątkowym, 
jak i osobistym14. W pierwszej kolejności osobą zależną od męża 
była żona, a następnie dzieci z pełnoprawnego małżeństwa (dzieci 
prawe), nad którymi władza była rozległa. Pierwotnie ojciec rodzi-
ny decydował o życiu i śmierci swojego potomstwa (ius vitae ac ne-
cis), mógł także dziecko porzucić i sprzedać. Potwierdzeniem mogą 
być przykłady uśmiercania przez kobiety na Pomorzu noworod-
ków płci żeńskiej, pozostawiając przy życiu chłopców15. Trudno 
jednak mówić o szerszym zasięgu takich praktyk. Z relacji podróż-
nika Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka I wynika, że ojciec 
posiadający wiele córek był bogaty z powodu darów otrzymanych 
od zięciów16. Rodzina średniowieczna miała charakter patriarchal-
ny, ale jego rozmiar kształtował się w zależności od pochodzenia 
społecznego17. Później zaś władza ojca uległa ograniczeniom. Od 
niego zależało także, czy nowo narodzone dziecko w ogóle zostanie 
przyjęte do rodziny. Przysługiwało mu też prawo karcenia domo-
wego (ius castigandi)18. Prawa średniowieczne poszczególnych 
szczepów konstruowały silną władzę ojca nad rodziną, to on decy-
dował o małżeństwie swoich dzieci, wyrażał zgodę na ich wstąpie-

                                                 
14 M. Bobrzyński, Historya prawa niemieckiego w zarysie wraz z historyą tego 

prawa w Polsce, Kraków 1876, s. 27. 
15 J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: do połowy XV wieku, Warszawa 

1965, s. 287-289; B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV 
wieku, Wrocław 1956 [Studia nad historią państwa i prawa, seria II, t. IV], s. 15-16. 

16 M. Koczerska, Rodzina szlachecka, s. 117; Relacja Ibrahima ibn Jakuba, wyd. T. 
Kowalski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, nova series, t. I, Kraków 1946. 

17 M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim 
XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998; M. Bogucka, Gorsza płeć, 
Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 82. Zob. Per 
mulierem…Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. 
Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa 2012; G. Pac, Kobiety w 
dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – stu-
dium porównawcze, Toruń 2013. 

18 A. Dziadzio, Historia powszechna prawa, Warszawa 2008, s. 288. Zob. W. 
Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010. 
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nie do stanu duchownego oraz podejmował wszelkie decyzje fi-
nansowe. Jak zauważa Romuald Hube, elementem uprawnienia 
ojca do decydowania o losie potomstwa był wybór przyszłego 
współmałżonka19.  

Można zauważyć, iż w stosunkach majątkowych, w miarę 
procesu indywidualizacji własności pozycja ojca wysuwała się na 
plan pierwszy. Z kolei uprawnienia dorosłych synów ulegały ogra-
niczeniom. Władza ojca nad synem gasła z chwilą uznania go przez 
wiec za dojrzałego fizycznie, a więc zdolnego do noszenia broni lub 
wraz z jego usamodzielnieniem się gospodarczym20. Ojcowie czę-
sto przeciwstawiali się temu, utrzymując tzw. niedziały rodzinne, 
czyli wspólne gospodarstwa z synami, które znajdowały się pod 
ich zarządem, co utrudniało ekonomiczne usamodzielnienie się 
synów. Natomiast władza ojca nad córką gasła z chwilą zawarcia 
przez nią małżeństwa lub wstąpienia do klasztoru. Niemniej jed-
nak to ojciec miał decydujący głos w kwestii ożenku syna lub wy-
dania za mąż córki bez względu na ich wolę. Począwszy od prawa 
rzymskiego kobiety poprzez małżeństwo (cum manu) przechodziły 
pod władzę męża, a pomimo usamodzielnienia się czy objęcia 
urzędów synowie wciąż pozostawali pod władzą ojca21.  

Wincenty Kadłubek w refleksji dotyczącej stosunków między 
Władysławem Hermanem a jego synem Zbigniewem zaznacza: 
„Syn z utęsknieniem wzdycha przed czasem do lat ojcowskich. 
Wprawdzie ojciec poznaje [prawdziwe] uczucia wspaniałego syna, 
lecz po ojcowsku wybacza i obwinia o nierozum wszystkich, którzy 
za surowo osądzili tak wymyślny postępek. Mówi, że on rozmyśl-
nie przez ucieszne zabawy przyniósł ojcu ulgę pociechy. Ani bo-
wiem płomieniem nie gasi się płomienia, ani smutku nie koi się 
smutkiem, zwłaszcza że wesołość lekarza niekiedy rozwesela cho-

                                                 
19 R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, Warszawa 1874, s. 65-70; P. Dąbkow-

ski, Księga alfabetyczna dawnego prawa polskiego, Lwów 1932, s. 23. 
20 I. Henke, Ewolucja prawnej pozycji dziecka w kontekście historycznego rozwoju 

rodziny, [w:] Prawo blisko człowieka. z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. 
Mikuła, Kraków 2008, s. 131.  

21 J. Bardach, Historia państwa i prawa polski, s. 295; tenże, Niedział w statutach 
litewskich na tle praktyki [w:] tegoż, Studia z ustroju i prawa W. Księstwa Litewskiego 
XIV-XVII w., Warszawa 1970, s. 113. 
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rego. Żeby zaś przytłumić nieco nadętość pychy syna, zanimby w 
ogóle mogła wybuchnąć, podcina ufność budzące skrzydła, ostroż-
nie odejmuje najsilniejsze jego podpory. Albowiem najbardziej zna-
czących Ślężan, których nie mógł od niego oderwać przemocą, od-
wodzi podstępem”22.  

W Kronice polskiej Wincenty przedstawia miłość ojca do nowo-
narodzonego syna Kazimierza Odnowiciela: „Powiadają bowiem, 
że matka tego dziecięcia wyzionęła ducha przy samym połogu, on 
zaś jakby drugi Herkules jeszcze wśród zabawek zaznał macoszych 
rozkoszy. Ojciec zaś, jak to zwykle bywa, już to wycałowując 
usteczka chłopca, już to głaszcząc delikatnie piersiątka, często go-
rącym owiewa je oddechem; pierś jego ciche rozpierają westchnie-
nia, potoki łez zalewają lica; choć żona zmarła, właśnie jej popioły 
nosi na piersi, twarz bowiem syna jest obrazem matki jego”23.  

                                                 
22 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 22, s. 87; „Filius ante diem 

patrios suspirat in annos. Agnoscit quidem pater egregii affectum filii, sed 
paterne ignoscit et omnes inprudentie arguit, qui super tam prudenti facto 
durius opinati sunt. Ait illum ex industria in rebus iocundissimis non 
iniocundum patri attulisse solatium. Nec enim flamma flammis extinguitur, nec 
merore meror exuitur, presertim cum hilaritate medentis eger nonnumquam 
hilarescat. Vt autem illius tumorem superbie, si omnino explodere non posset, 
aliquatenus subneruaret, fiduciales illi alas amputat, robustissima illius caute 
soluit presidia. Nam primos Silendorum, quos uiribus ab illo sequestrare non 
potuit, arte subducit”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 22, s. 66. 

23 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 14, s. 61-62; „Dicunt enim 
huius matrem paruuli in ipso partu expirasse, ipsum uero inter ipsa crepundia, 
alterum Herculem, nouercales expertum delicias. Pater enim, ut assolet nunc 
pueri exosculans oscillum, nunc tenerum demulcens pectusculum, crebris 
anhelabat flammis, tacitis scinditur suspiriis, lacrimosis effluit imbribus, mortue 
licet uxoris cineres uiuos gestat in pectore. Vultus enim filii speculum est matris 
sue”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 14, s. 45-46. Szerzej zob. M. Choło-
dowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie - ciągłość i 
zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119; taż, 
Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w 
rodzinie od starożytności po XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii 
Wychowania – czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179; taż, 
Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miejsce 
kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38; taż, Pozycja córki w 
rodzinie polskiej we wczesnym średniowieczu, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycz-
nych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, 
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3. Wychowanie przez rodziców 
Wychowawcze zadania rodziny to jedna z najbardziej istot-

nych jej funkcji zarówno w epoce średniowiecza, jak i współcze-
śnie. Życie młodego człowieka w czasach średniowiecza składało 
się z kilku etapów. Pierwszy z nich wyznaczał system wychowaw-
czy, pozostałe narzucała wiara chrześcijańska oraz prawo24. Mał-
żeństwo ukierunkowane było nie tylko na zrodzenie, ale także na 
wychowanie potomstwa. Niezależnie od władzy ojcowskiej w śre-
dniowieczu, ważną pozycję w procesie wychowania dzieci pełniła 
matka. Rodzice mieli więc pierwszorzędne i niezbywalne prawo 
oraz obowiązek wychowania potomstwa25. Do siódmego roku ży-
cia, co wiązało się z aktem postrzyżyn, dzieci były pod jej opieką. 
Następnie chłopcy przechodzili pod zwierzchnictwo ojca, którego 
zadaniem było wprawienie syna w jego przyszłe obowiązki jako 
głowy rodziny. Na schemat wychowania wpływało pochodzenie 
społeczne, a w przypadku możnych również etos rycerski26. Należy 
zauważyć, iż na wychowanie, postawy społeczne i mentalność Po-
laków wieku XIII znaczny wpływ miała religia i Kościół. W śre-
dniowieczu rodzice byli odpowiedzialni za wychowanie swoich 
dzieci do wiary, do modlitwy i do wszystkich cnót. Zdaniem Ka-
dłubka powinni wychowywać swoje dzieci do wypełniania Prawa 
Bożego, ukazując samych siebie jako przykład. Dopóki dzieci 
mieszkały w gospodarstwie domowym z rodzicami, tak długo po-
winny być posłuszne każdej ich prośbie, która służyła dobru rodzi-
ny. Z myśli pedagogicznej zawartej w Kronice polskiej Kadłubka 
                                                                                                                         
Bydgoszcz 1995, s. 339-346; taż, Matka - opiekunka małoletnich dzieci - w Polsce wcze-
snośredniowiecznej na podstawie opisów cudów św. Jadwigi i św. Stanisława, [w:] Part-
nerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jun-
dziłł, Bydgoszcz 1999, s. 260-269. 

24 A. Karbowiak, Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, Lwów 1923. 
25 B. Wojciechowska, Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej, „Kieleckie Stu-

dia Historyczne” 9(1991), s. 5-21; M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, 
Poznań 2004. 

26 I. Henke, Ewolucja prawnej pozycji dziecka w kontekście historycznego rozwoju 
rodziny, [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. 
M. Mikuła, Kraków 2008, s. 132-133; D. Strzelczyk-Żołądź, Dziecko w dawnej Pol-
sce, Poznań 2002. 
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wynika, że dzieci powinny szanować swoich rodziców, chętnie 
prosić o rady i przyjmować uzasadnione napomnienia. Pojawia się 
jednak pewna granica posłuszeństwa wobec rodziców. Ustaje ono 
wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek 
względem rodziców. Zapewne wychowanie różniło się w zależno-
ści, czy była to rodzina szczątkowa (jeden rodzic, jedno dziecko), 
czy rodzina pełna, chociaż tzw. mała, więc dwupokoleniowa (ro-
dzice i dzieci), czy też rodzina wielka - kilkupokoleniowa (rodzice, 
dzieci, dziadkowe). Każda z tych społeczności, z tych wspólnot 
rodzinnych, pełniła swoją funkcję wychowawczą, która należała do 
najbardziej istotnych jej zadań w monarchii piastowskiej. Im bar-
dziej rozbudowana była rodzina, tym też to oddziaływanie wy-
chowawcze było zwielokrotnione, zwłaszcza wśród ubogich chło-
pów. Często proces wychowawczy nakładał się, gdyż w rodzinie 
trzypokoleniowej istniały relacje: dziadków do rodziców, rodziców 
do dzieci, a dzieci z kolei były wychowawcami jako rodzice wła-
snych dzieci27. 

Wincenty zaznaczał, że wychowanie jest kształtowaniem po-
staw w jakimś aspekcie, w zależności od przyszłych funkcji i obo-
wiązków. Formacja była prowadzona na ściśle określonym obsza-
rze. Było to wdrażanie dzieci do zamierzonych wcześniej postaw, a 
mianowicie w celu przejęcia przez syna obowiązków ojca. Miało to 
na celu przygotowanie go, nauczenie i wdrożenie do pewnych za-
chowań oraz danie mu pewnej sprawności - zawodu. Termin „wy-
chowanie” jest najbliższy łacińskiemu terminowi educatio. Władcy 
dynastii piastowskiej zapewniali opiekę i wychowanie swoim dzie-
ciom, powierzając je zaufanym i wykształconym osobom28. Z re-
fleksji autora można wyprowadzić jeszcze prawo i obowiązek wy-
chowania dzieci do funkcji społecznych i kulturalnych. Szczegól-
nym obszarem wychowania jest wychowanie moralne. Podsumo-
wując należy podkreślić, iż rodzice mieli traktować wychowanie 
jako zadanie najważniejsze, najcięższe, jako obowiązek.  

                                                 
27 Zob. J. Tyszkiewicz, Człowiek w środowisku geograficznym średniowiecznej 

Polski, Warszawa 1981. 
28 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 23, s. 247; T. Giergiel, Goworek a 

„odrzucenie korony” przez Leszka Białego, „Zeszyty Sandomierskie” 25(2007), s. 2-5. 
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4. Status dzieci prawych i nieprawych 
W prawie germańskim oraz słowiańskim nie istniał podział 

potomstwa na dzieci prawe i nieprawe. Wynikało to z modelu ży-
cia małżeńskiego opartego na wielożeństwie. W średniowieczu na-
stąpiło szczególne ograniczenie w prawach tych drugich29. Wpro-
wadzenie chrześcijaństwa wpłynęło na negatywne postrzeganie 
pozamałżeńskich stosunków seksualnych, a przede wszystkim na-
rodzin nieprawych dzieci. Przyczyniło się to do zepchnięcia tej 
grupy dzieci na margines życia społecznego oraz prawnego. Prawo 
rodzinne inaczej kształtowało pozycję prawną dzieci zrodzonych w 
małżeństwie, a odmiennie dzieci pozamałżeńskich (bękarci, bastar-
dzi, wylęgańce, pokrzywnicy, syn nieczystego łoża, dziecię błędne). 
Pełnię praw posiadały tylko dzieci prawe, zrodzone z legalnego 
małżeństwa30.  

W wielu państwach Europy średniowiecznej okazała ceremo-
nia ślubna pozostawała w pamięci wielu osób. Wiązała się ona z 
uznaniem w przyszłości potomstwa spłodzonego z tego małżeń-
stwa jako pochodzącego z prawego łoża. Nieślubne dzieci zwane 
bastardami (łac. bastradus – niedoskonały, mieszaniec, zwyrodnia-
ły) były pozbawione wszelkich praw, w zasadzie uzależnione od 
pozycji społecznej ojca31. Dzieci nieprawe, pochodzące ze związ-
ków pozamałżeńskich lub małżeństw nieważnych, praw nie posia-
dały. Było to następstwem oddziaływania Kościoła, który tępił 
wszelkie związki pozamałżeńskie. Dzieci nieprawe pozostawały w 
stosunku pokrewieństwa tylko z matką i jej rodziną. Ograniczenia 
polegały między innymi na tym, że nie wchodziły w skład rodziny 
ojca, a więc nie miały prawa do jego nazwiska czy też do herbu ro-
dowego, nie miały prawa być dziedzicami, nie mogły korzystać z 
praw szlacheckich. Prawo nie przyznawało im zdolności do czyn-
ności prawnych i odsuwało od piastowania godności i urzędów32. 
                                                 

29 M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004, s. 147. 
30 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925, s. 

116; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928, s. 104. 
31 M. Bogucka, Gorsza płeć..., s. 81-82. 
32 Zob. B. Baranowski, Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce w 

wieku XVII i XVIII, Łódź 1955, s. 70. 
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Początkowo ojciec mógł dzieci nieślubne uprawnić, głównie przez 
późniejsze małżeństwo rodziców naturalnych (per subsequens ma-
trimonium), co było dopuszczalne przez prawo kanoniczne. W XII 
wieku papież Aleksander III (1159-1181) nawoływał do legitymacji 
dzieci nieprawych, co miało służyć zachęceniu osób żyjących w 
niezalegalizowanych związkach do zawierania małżeństwa33. 
Można zauważyć prawidłowość, iż dziecko nieprawe było utrzy-
mywane w razie różnic stanowych przez rodzica wyższego sta-
nem34. Z czasem wprowadzono ogólny zakaz ich legitymowania. 
Król mógł legitymować nieprawe dziecko do 1578 roku, później 
konieczna była zgoda sejmu. Doskonałym przykładem było uzna-
nie za swego syna Zbigniewa przez księcia Władysława Hermana. 
W zasadzie potomstwo małżeńskie i pozamałżeńskie traktowane 
było tak samo, według uznania ojca. Pod wpływem Kościoła kato-
lickiego dzieci nieprawe nie miały pełni praw i ich sytuacja z cza-
sem się pogarszała35. 

 
5. Adopcja 
Przynależność do rodziny następowała głównie przez uro-

dzenie z małżeństwa lub na mocy adopcji36. Ojciec uzyskiwał wła-
dzę nad dziećmi w sposób naturalny (urodzenie się) albo sztuczny 
w drodze czynności prawnej - przysposobienia. Instytucja przyspo-
sobienia - adopcja wywodzi się z prawa rzymskiego. Podobnie jak 
w starożytnym Rzymie, tak i w średniowiecznej Europie adopcja 
pełniła głównie funkcje polityczne oraz majątkowe37. Mistrz Win-
centy szerzej opisuje zagadnienie adopcji: „Są zaś dwa rodzaje ad-

                                                 
33 M. Delimata, dz. cyt., s. 153; Zob. J. W. Bandtke, Rzecz o uprawnieniu dzieci przez 

zaszły związek czynionem, [w:] Zbiór rozpraw o przedmiotach prawa polskiego, Warszawa 
1812, s. 227-229; R. Hube, Mniemany statut króla Aleksandra o legitymacji dzieci, [w:] 
Pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym, Warszawa 1905, s. 52-57. 

34 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 119. 
35 S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 44. 
36 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, s. 288; Historia prawa sądowego. Repe-

tytorium, oprac. M. Czepelak i in., Kraków 2000, s. 34. 
37 J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu 

prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 11(2011), 
z. 1, s. 60. 
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opcji, to znaczy przybranie i zwykła adopcja. Przybiera się tych, 
którzy są uwłasnowolnieni; przysposobionymi nazywamy synów 
pozostających [jeszcze] pod władzą rodziców. I dawniej pierwszy 
rodzaj przysposobienia odbywał się na mocy rozporządzenia księ-
cia, drugi zaś z nakazu urzędu. Teraz u naszych odbywa się adop-
cja nawet bez starania się o orzeczenie księcia, byleby nie brakowa-
ło prawomocnych zeznań świadków. Tego zaś pokrewieństwa wy-
nikającego z adopcji, które wprowadzono za pomocą prawa cywil-
nego, tak wielka jest świętość, że nie można go naruszać nawet pod 
pozorem małżeństwa, bowiem jak synowie duchowni, tak i adop-
towani nie mogą się łączyć z rodzeństwem, chyba że jedno z nich 
zostanie usamowolnione. Stąd Mikołaj [mówi]: Między braćmi i sy-
nami duchownymi nie może istnieć prawne małżeństwo, ponieważ prawa 
nie pozwalają na zawieranie małżeństw nawet między tymi, których łączy 
adopcja”38.  

 
6. Postrzyżyny 
W okresie średniowiecza potomstwo płci męskiej było przyj-

mowane przez rodziców z większą radością niż dziewczynki, naj-
pewniej z powodu zapewnienia ciągłości rodu. W pierwszej mo-
narchii piastowskiej pełnię praw posiadał wolny mężczyzna. Jak 
słusznie podkreśla Juliusz Bardach, na zdolność do działań praw-
nych wpływał wiek. W momencie ukończenia siódmego roku życia 
chłopca poddawano aktowi postrzyżyn, czego skutkiem było na-

                                                 
38 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 7, s. 46, zob. tamże przypis 

13, s. 42; „Sunt autem adoptionis due species: arrogatio scilicet et simplex 
adoptio. Arrogantur qui sui iuris sunt, simpliciter adoptari dicuntur filii familias 
qui in saaris parentum sunt. Et primus quidem adoptandi modus fiebat 
principali rescripto, secundus uero imperio magistratus. Nunc etiam non 
expetito principali oraculo, celebratur aput nostros adoptio, dummodo legitima 
non defuerint testium instrumenta. Huius autem cognationis adoptiue, que per 
artificium iuris ciuilis est introducta, tanta est religio, ut nec matrimonii pretextu 
possit uiolari. Sicut namque spirituales filii sic adoptiui non possunt iungi 
naturalibus, nisi altero eorum emancipato. Vnde Nicolaus: inter fratres et filios 
spirituales non potest esse legale coniugium, quandoquidem nec inter eos, quos 
adoptio iungit, matrimonia contrahi leges permittunt”, za: Chronica Polonorum, 
Liber secvndvs 7, s. 35.  
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danie imienia, czyli akt mianowin39. Od tego czasu był on przeka-
zywany spod opieki matki pod zwierzchnictwo ojca, który przy-
uczał go do męskich zajęć. Stan ten trwał do uzyskania przez niego 
lat sprawnych, czyli dojrzałości fizycznej, która była określana in-
dywidualnie40. Był to drugi akt akceptacji w życiu chłopca, po 
uznaniu go po narodzeniu przez ojca41. Informacje na temat po-
strzyżyn znajdują się w kronice Galla Anonima i Wincentego Ka-
dłubka. Według kroniki Galla Popiel został ukazany jako władca 
Gniezna, Piast natomiast jako oracz. Na postrzyżynach synów Po-
piela zjawiły się dwie tajemnicze postacie, które nie zostały przyję-
te. Znalazły jednak gościnę w ubogiej chacie Piasta. Tam dokonały 
cudownego rozmnożenia jadła i napojów42.  

Wincenty przedstawił postrzyżyny jako formę adopcji czy ar-
rogacji rodzącej pokrewieństwo duchowe43. Kronikarz będąc osobą 
duchowną niejako broni aktu postrzyżyn, traktowanego w jego 
czasach jako pogańskiego: „Albowiem jeśli uroczystości postrzyżyn 
są zabobonem - jak można wnosić z samego obrzędu pogańskiego - 
dlaczego zostały niejako uświęcone przez wyżej opisane dziwne 
zdarzenie? Dlaczego nie tylko nie są wiernym zabronione, lecz 
utartym zwyczajem obchodzi się je bardzo uroczyście i nabożnie. 
Jeśli zaś są czymś poważnym, jeśli ustanowienie takich obrzędów 
łączy się z jakąś tajemnicą, to dlaczego ci, którzy twierdzą, że uro-
dzili się w kołysce mądrości, przyjmują to z szyderczym śmie-
chem? Zuchwałością jest o sprawach niepewnych skwapliwie i nie-
rozważnie wyrokować. Stąd ci twoi mędrkowie, gdyby naprawdę 
byli mądrzy, raczej powinni by dowiedzieć się o rzeczach niewia-
                                                 

39 J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: do połowy XV wieku, Warsza-
wa 1965, s. 75. 

40 K. Potkański, Postrzyżyny u Słowian i Germanów, RWH-F 32(1895), s. 330-
422, R. Gansiniec, Postrzyżyny słowiańskie, „Przegląd Zachodni” 8(1952), nr 11-12, 
s. 353-369. 

41 M. Delimata, dz. cyt., s. 104-109. 
42 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, wyd. 

IX, Wrocław 2008, ks. I, rozdz. 2, s. 12-13; Anonima tzw. Galla kronika, czyli dzieje 
książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, 
series nova, t. II, Kraków 1952. Zob. E. Skibiński, Przemiany władzy: narracyjna 
koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009. 

43 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 3, s. 42. 
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domych niż wyśmiewać z zapoznanych. Nie mówię zaś o tych po-
strzyżynach, które Kościół naśladuje, począwszy od Nazarejczy-
ków; sądzę, że niewielu nie zna tego rodzaju postrzyżyn. Atoli gdy 
poznasz przyczynę powstania tego zwyczaju, uznasz, że nasz ob-
rzęd postrzyżyn ani nie jest zabobonem, ani nie ma w nim nic 
śmiesznego. Ustanowiona została więc tego rodzaju forma i uro-
czysty jej charakter, aby przez nią mocy nabrała adopcja, skutkiem 
której powstaje pewne pokrewieństwo prawne, tak jak skutkiem 
chrztu lub bierzmowania pokrewieństwo duchowe”44.  

Według biskupa-kronikarza akt postrzyżyn wiązał się ściśle z 
pokrewieństwem duchowym, czyli adopcją45. W czasach Kadłubka 
przywiązanie do pogańskich tradycji nie było obce46. Obyczaj ten 
był ściśle związany z wiarą przedchrześcijańską w magiczne zna-
czenie włosów. W Kronice polskiej Wincentego znajdują się informa-
cje o postrzyżynach syna Piasta: „Oby to, co zebrane ze spadają-
cych kłosów na poświęcenie kędziorów pacholęcia, na ofiary 
pierwszych postrzyżyn, posłużyło wam na zdrowie; choćby temu 
brakowało miłego smaku, nie brak jednak przyjemnej słodyczy 

                                                 
44 Tamże, ks. II, rozdz. 7, s. 45-46; „Nam ut ex ipso gentilitatis ritu 

presumitur, si superstitiosa sunt tonsure libamina, cur superiore miraculo 
uidentur consecrata? Cur fidelibus non solum non sunt inhibita, set celeberrima 
hodie deuotione sollempnia? Quod si seria, si ullius est misterii talium instructio, 
cur ab eis qui se in cunabulis prudentie asserunt natos, chachinno ridiculi 
excipitur? Temerarium est de incertis temerarium precipitare sententiam, unde 
tui prudentes, si prudentes essent, discere potius didicissent incognita quam 
deridere ignorata. Nec enim de ea loquor cuius initium a Nazareis imitatur 
ecclesia, quam tondele rationem paucos ignorare puto. Set si causam institutionis 
noueris, nec superstitiosam nec ridiculam nostri tondelam ritus agnosces. 
Instituta est ergo huiuscemodi forma et forme sollempnitas, ut per eam robur 
haberet adoptio, ex qua propagatur quedam legalis cognatio, sicut ex baptismo 
uel confirmatione spiritualis”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 6-7, s. 34-
35. Zob. A. Lis, Homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu Kadłubkowi w 250. 
rocznicę beatyfikacji, Lublin – Stalowa Wola 2014. 

45 Por. J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszech-
nianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 
11(2011), z. 1, s. 60-61. 

46 J. Hertel, Postawy społeczne Polaka średniowiecznego w świetle kronik mistrza 
Wincentego i wielkopolskiej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” [Historia. Na-
uki Humanistyczno-Społeczne], 17(1980), s. 67. 
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uczucia”47. Wincenty opisał cudowną ucztę podczas postrzyżyn 
Siemowita, gdzie doszło do rozmnożenia jadła i napoju, dokonane-
go przez tajemniczych przybyszy. Według niektórych dziejopisa-
rzy była to zapowiedź przyszłej kariery Siemowita, a niezwykli 
przybysze mieli być wysłannikami Boga48. Z narracji Galla Anoni-
ma wynika, ze Mieszko I odzyskał wzrok w czasie uczty urządzo-
nej przez Siemomysła. Jednak nie podał on bezpośrednio informa-
cji, czy były to postrzyżyny. Zdaniem Edwarda Skibińskiego Gall 
przedstawił dwie interpretacje odzyskania wzroku przez Mieszka. 
„Pogańska wersja” symbolizuje wyniesienie Polski ponad inne 
państwa. Z kolei „chrześcijańska wersja” zakłada, że to wiara 
chrześcijańska oświeci naród, tak jak odzyskany wzrok księcia49. 

Zgodzić się można z Karolem Potkańskim, że w Polsce wcze-
snośredniowiecznej postrzyżyny były powszechnym obrzędem, 
skoro praktykowano je zarówno na dworze książęcym, jak i wśród 
ubogiej ludności50. Według Kadłubka, mimo iż postrzyżyny były 
obrzędem pogańskim, to zostały uświęcone cudownymi wydarze-
niami na dworze książęcym i dlatego zostały usankcjonowane 
przez Kościół, ponieważ uprawomocniają pokrewieństwo i adop-
cję: „Niezbożną bowiem jest rzeczą nie czcić tego, co rozum usta-
nowił, co ma we czci bogobojny obyczaj przodków”51. 

                                                 
47 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 4, s. 42; „Velle, inquiunt, 

nobis adiacet, posse non subpetit; hec pro initianda paruuli cesarie, pro 
delibandis tonsure primitiis de spicis cadentibus compilata uestris utinam 
desideriis accesserint; quibus etsi dulcis desit sapor, saporosa tamen affectionis 
non deest dulcedo”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 3, s. 32. 

48 J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wcze-
snośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986; Por. Cz. Deptuła, 
Galla Anonima mit genezy Polski: studium z historiozofii i hermeneutyki symboli dziejo-
pisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000 (przedruk wydania z 1990). 

49 E. Skibiński, Kronika polska Anonima tzw. Galla, s. 241. 
50 K. Potkański, Postrzyżyny u Słowian i Germanów, Kraków 1895, s. 4-5; Por. R. 

Gansiniec, Postrzyżyny słowiańskie, „Przegląd Zachodni” 8(1952), nr 9-12, s. 353-
369; A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I: Od czasów prehistorycznych do r. 1506, 
Warszawa 1939, s. 118. 

51 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 7, s. 48; „Irreligiosum enim 
est ea non uenerari que ratio instituit, que deuota maiorum ueneratur religio”, 
za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 7, s. 36. 
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7. Relacje rodzinno-prawne  
Kanoniści średniowieczni starali się zdefiniować małżeństwo 

jako sakrament, który wywołuje głównie skutki duchowe a dodat-
kowo cywilne. Definicja ta wiązała elementy duchowe i elementy 
świeckie w jedną całość52. Małżeństwo stanowiło ważny moment w 
życiu kobiety i mężczyzny. Świadczyło o osiągnięciu dojrzałości, 
ale również wiązało się ze zmianą sytuacji materialnej. Zanim stało 
się sakramentem, stanowiło umowę między małżonkami, co fak-
tycznie sprowadzało się do porozumienia ich rodziców53. Przed 
chrystianizacją wśród Słowian rozpowszechnione było 
wielożeństwo. Wczesnośredniowieczne źródła wielokrotnie sprawę 
tę podkreślają. Szczególnie liczne żony posiadali słowiańscy 
władcy. Pierwszemu historycznemu władcy Polski, Mieszkowi I, 
Kadłubek przypisywał siedem żon, które oddalił poślubiając 
Dobrawę54. Kościół popierał i opowiadał się jedynie za związkami 
jednego mężczyzny i jednej kobiety. Stanisław Płaza zaznaczył, że 
osobowe prawo małżeńskie ustalało zawarcie małżeństwa, jego 
ustanie, stosunki osobowe między małżonkami oraz właściwości 
sądów w osobowych sprawach małżeńskich. Początkowo miało 
ono charakter świecki, po przyjęciu chrześcijaństwa stało się pra-
wem wyznaniowym55.  

Bodźcem do zawierania małżeństw miał być nacisk opinii, 
która za pełnoprawnych członków społeczności uznawała dopiero 
osoby pozostające w związku małżeńskim56. W dawnej Polsce mał-
żeństwa kojarzono i zawierano w bardzo młodym wieku, głównie 
ze względu na niską średnią trwania życia ludzkiego, dążenie ro-

                                                 
52 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Po-

znań 2007, s. 88. 
53 M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 78-79; M. Pastoureau, Życie codzienne we Fran-

cji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek), tłum. M. Skibniewska, 
Warszawa 1983, s. 14. 

54 J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 18-19. 
55 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., 

Kraków 2002, s. 229. 
56 Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim, 

Lwów 1925. 
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dziców do zabezpieczenia odpowiedniej przyszłości dzieciom, jak 
również wykorzystywanie małżeństwa do umacniania więzów po-
litycznych i majątkowych. Znane były przykłady zaręczyn dzieci 
jeszcze w kołyskach, z czym nie zgadzał się Kościół katolicki, naka-
zując warunek złożenia oświadczenia woli przez narzeczonych po 
dojściu do odpowiedniego wieku57. 

Dominujące znaczenie więzów krwi we 
wczesnośredniowiecznym społeczeństwie powodowało, że 
człowiek ówczesny był przede wszystkim członkiem społeczności 
rodzinnej. Patriarchalny charakter rodziny sprawiał, że sytuacja 
mężczyzn była znacznie lepsza, ale niezależnie od płci 
pełnoprawne stanowisko w społeczeństwie owej doby uzyskiwał 
dopiero człowiek, który zawarł związek małżeński i posiadał 
potomstwo. Stanowisko mężczyzny w małżeństwie było 
dominujące. Obyczaj słowiański ukształtowany w dobie 
poprzedzającej chrystianizację powodował, że prawo ówczesne 
uznawało mężczyznę nie tylko za zwierzchnika rodziny, lecz także 
za jej posiadacza. Znalazło to wyraz w formie zawierania 
małżeństwa przez kupno żony. Sytuacja kobiety w rodzinie męża 
nie była więc łatwa, tym bardziej że posiadał on nad nią absolutną 
władzę, włącznie z prawem karcenia, które w praktyce 
niejednokrotnie sięgało życia i śmierci. Traktowanie kobiety-żony 
jako własności męża znalazło najdobitniejszy wyraz w praktyce 
zabijania jej przy pogrzebie męża, poświadczonej przez wielu 
autorów, piszących o obyczajach Słowian przed przyjęciem przez 
nich chrześcijaństwa, między innymi przez Thietmara i Ibrahima 
ibn Jakuba. Praktyka ta miała zapewne charakter bardzo 
ograniczony społecznie i zdarzała się głównie, jeśli nie wyłącznie, 
w rodzinach najmożniejszych. W sytuacji kiedy mąż nie był pose-
sjonatem, jego majątek był mniejszy od majątku żony lub mieszkał 
w jej domu, pozycja żony była niewątpliwie silniejsza58.  

Działalność Kościoła prawdopodobnie początkowo miała 
niewielki wpływ na charakter małżeństwa słowiańskiego. Obyczaj 

                                                 
57 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 91; S. Biskupski, Prawo małżeńskie Ko-

ścioła rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956, s. 161-163. 
58 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 70. 
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oddalania żon przez mężów oraz częste wypadki przedwczesnej 
śmierci kobiet przy połogu sprawiały, że pan domu i gospodarstwa 
rodzinnego brał następne żony, zazwyczaj młodsze. Gdy po jego 
śmierci pozostawała w domu niestara macocha, brał ją 
niejednokrotnie za żonę jeden z synów zmarłego. Praktyka ta, 
zwalczana przez Kościół, przetrwała w życiu społeczności chłop-
skiej dość długo, zwłaszcza na Rusi. Rozpowszechniony był 
również obyczaj brania żony po zmarłym bracie, najczęściej 
wspólnie gospodarującym59. Praktyki te stanowiły wyraz tendencji 
zatrzymywania w rodzinie kobiet, których praca, a także posag 
przyczyniały się do wzrostu zasobności gospodarstwa. Interwencja 
Kościoła w stosunki rodzinne i obyczajowość małżeńską związana 
była już z początkami chrystianizacji.  

 
8. Sposoby doprowadzania do małżeństwa 
Sposoby zawarcia małżeństwa były znane wcześniejszym lu-

dom niskich szczeblów rozwoju kulturalnego. Z czasem jednak 
zaczęły przekształcać się w sposoby dopasowane do potrzeb ów-
czesnych czasów. Powszechne były cztery sposoby zawarcia mał-
żeństwa: przez kupno, porwanie, wspólne zamieszkanie, umowę 
formalną60. 

Wśród pierwotnych sposobów zawarcia małżeństwa wymie-
nia się zwykle porwanie kobiety jako sposób najdawniejszy i naj-
bardziej pierwotny61. Porwanie było więc w państwach plemien-
nych uznaną formą zawarcia małżeństwa. Pojawiało się ono wtedy, 
gdy rodzice nie chcieli oddać swojej córki w ręce ubiegającego się o 
nią męża, lub miało na celu uniknięcia podarków ślubnych62. 
                                                 

59 J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [w:] 
SPś, t. 6, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 111-120; M. Dembińska, Pozycja 
kobiety wiejskiej w społeczeństwie średniowiecznym w Polsce, tamże, s. 121-130. 

60 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 33. 
61 Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…,por. tenże, Z dziejów prawa 

małżeńskiego w Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i 
świeckie opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. I, Lwów 
1916, s. 1-70; tenże, Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w 
Polsce, Lwów 1922. 

62 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Pań-
stwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy środkowej. Księga jubileuszowa dedyko-
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Wreszcie mężczyźni porywali panny, gdy pochodzili z różnych, 
szczególnie wrogich, plemion63. Zdarzały się przypadki karania 
porwania, co najczęściej występowało z inicjatywy rodziców, któ-
rzy na małżeństwo zgodzić się nie chcieli.  

Wraz z rozwojem ustroju rodowego pojawiły się sposoby za-
warcia małżeństwa, wymagające zgody rodziców dziewczyny - 
małżeństwo przez kupno i zmówiny. Wszystkie te rodzaje zaślubin 
nie występowały kolejno, ale równolegle. Z czasem zwyczaj pory-
wania przekształcił się w kupno żony, które - jak już wspomniano 
było najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą zawarcia 
małżeństwa zarówno u Germanów, jak i Słowian. Z informacji 
przekazanych przez Tacyta można wnosić, że w okresie plemien-
nym małżeństwo u Germanów zawierane było w drodze umowy 
między rodami mężczyzny i kobiety. W następstwie takiej umowy 
następowało oddanie narzeczonej z zachowaniem pewnych symbo-
licznych formalności i przejęcie jej w posiadanie przez mężczyznę, 
który był zobowiązany wręczać dary rodowi kobiety. Władze ko-
ścielne początkowo tolerowały praktykę zawierania małżeństw w 
drodze umów między rodziną narzeczonej a przyszłym mężem, 
której przedmiotem było kupno władzy nad żoną, tzw. mundium. 
Domagano się udziału w obrzędach ślubnych duchownego, który 
narzeczonym udzielał błogosławieństwa. We wczesnym średnio-
wieczu do zawarcia małżeństwa były konieczne zasadniczo dwa 
akty: zaręczyny (sponsalia) oraz przekazanie dziewczyny narzeczo-
nemu (traditio). Longobardowie uważali zaręczyny za czynność 
prawną zawieraną między przyszłym mężem a rodzicami narze-
czonej. Sumę pieniędzy, jaką płacił narzeczony przy zaręczynach, 
uważano za zabezpieczenie na wypadek wdowieństwa64. Ojciec 
lub opiekun oddawał dziewczynę narzeczonemu, dodając zwykle 
jakiś przedmiot (płaszcz lub szpadę) jako symbol przekazywanej 
władzy nad kobietą. Znakiem wyjścia kobiety spod władzy ojca był 

                                                                                                                         
wana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Lityński i 
in., Katowice-Kraków 2009, s. 742. 

63 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I: Od czasów prehistorycznych do r. 1506, 
Kraków 1930, s. 107-132. 

64 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 744 i nn. 
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zwyczaj obcinania włosów lub pozorowana chłosta65. Z zagadnie-
niem kupna żony wiązał się brak swobodnej woli kobiety przy wy-
borze małżonka, co może poświadczać słabą ówcześnie sytuację 
prawną kobiet66. Kolejnym sposobem doprowadzenia do małżeń-
stwa było wspólne zamieszkanie. Różniło się ono od konkubinatu, 
czyli faktycznego związku mężczyzny i kobiety, w którym brak 
było woli zawarcia małżeństwa67.  

Idąc dalej, kolejnym sposobem zawarcia małżeństwa była 
umowa formalna. Zawarcie małżeństwa przez kupno przekształci-
ło się prawdopodobnie w czasach frankońskich w zawarcie mał-
żeństwa przez umowę formalną. Zawierała zobowiązanie się dłuż-
nika do świadczenia w przyszłości. Dzieliła się ona na dwa odręb-
ne akty: zmówiny i zdawiny. Jedną z głównych przyczyn przeisto-
czenia się kupna w umowę formalną był cel tego sposobu zawiera-
nia małżeństwa. Poprzez kupno żony nabywało się przyszłą matkę 
rodu, wchodzącą do nowego związku sakralnego. Wraz z rozwo-
jem kultury społeczeństwo przestało akceptować małżeństwa za-
wierane w ten sposób. Struktura umowy formalnej opierała się na 
dwóch momentach: zawarcie umowy i jej wykonanie, czyli oddanie 
poślubionej kobiety. Zawarcie umowy zachodziło pomiędzy narze-
czonym, a ojcem kobiety. Tak więc, w przeciwieństwie do kupna, 
ten nowy akt formalny zachodził bez udziału narzeczonej. Dopiero 
po odbyciu obu aktów małżeństwo dochodziło do skutku. Z bie-
giem czasu pozostała więc wyłącznie umowa formalna i uzupełnia-
jący ją ślub kościelny68.  

Wola kobiety odnośnie do zawarcia małżeństwa, nawet z koń-
cem średniowiecza nie była istotna, w szczególności, gdy panna 
była nieletnia. Nad kobietą zawsze władzę posiadał ojciec lub opie-
kun i do wykonywania jego postanowień była zobowiązana. Za-
warcie małżeństwa bez zgody ojca (lub opiekuna) sprzeciwiało się 
poczuciu prawnemu społeczeństwa i pociągało za sobą dotkliwe 
skutki majątkowe. Jeżeli chodzi o treść zmówin, poza samą umową 

                                                 
65 E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2010, s. 144-150. 
66 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 83. 
67 W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 745. 
68 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 129-130. 
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i jej warunkami obejmowały również postanowienia prawne, które 
zmierzały do utwierdzenia umowy oraz zabezpieczenia jej do-
trzymania. Najczęstszym środkiem do tego służącym był zakład 
(vadium), w wysokości pewnej oznaczonej sumy, czyli kara umow-
na. Sposób ten był tak szeroko rozwinięty, że stosowały go także 
sądy kościelne.  

Ostatnim ze sposobów zawarcia małżeństwa było faktyczne 
pożycie, czyli konkubinat.  

Od najdawniejszych czasów pojmowano konkubinat jako 
związek między osobami, które nie mogą (z powodu przeszkód 
zawarcia małżeństwa) lub nie chcą (ze względów formalnych, któ-
re muszą spełnić) zawrzeć małżeństwa, ale jednocześnie pragną 
pozostawać we wspólnym pożyciu69.  

 
9. Prawo własności 
Prawo własności to prawne władztwo nad rzeczą, które było 

najpełniejsze spośród wszystkich praw rzeczowych. W prawie 
ziemskim nie wypracowano definicji własności, którą określano 
poprzez wyliczanie uprawnień właściciela jako: possessio perpetua, 
hereditaria, dzierżenie wieczyste, dziedzictwo, od XIII wieku jako 
własność (dominium). Prawo własności zależało od przynależności 
do określonego stanu społecznego. Analizując własność w epoce 
feudalnej Andrzej Dziadzio zaznaczył, że do najbardziej znanych 
określeń własności należało germańskie gewere, pod którym rozu-
miano faktyczne władanie rzeczą nieruchomą70. Odwołując się do 
pracy Barbary Waldo pt. Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim 
do końca XV stulecia71 określamy niedział jako wspólnotę pospólnej 
ręki tworzoną przez krewnych posiadających majątek na zasadzie 

                                                 
69 Zob. G. Kulesza, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeń-

skich, Wrocław 1969, s. 36-39; W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. 
Instytucje, Warszawa 2001, s. 100; A. Paczkowska, Darowizna na rzecz konkubiny i 
jej dziecka w ustawodawstwie Konstantyna, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w 
Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 107-212; K. Szczygielski, Sta-
nowisko kościoła i cesarzy chrześcijańskich wobec konkubinatu, [w:] tamże, s. 247-267. 

70 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa..., s. 326. 
71 B. Waldo, Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, 

Wrocław 1967. 
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własności. Własność zbiorowa była stosowana w stosunku do nie-
ruchomości, zarządzanie i rozporządzanie rzeczą tylko zbiorowo. 
Wspólnota niedzielna w monarchii patrymonialnej obejmowała 
rodzinę w ścisłym znaczeniu, czyli ojca i dzieci lub rodzinę złożoną 
z krewnych linii prostej i bocznej do trzeciego stopnia pokrewień-
stwa włącznie. Niedział powstawał z chwilą narodzin potomstwa 
właściciela i trwał aż do śmierci wszystkich jego członków lub jego 
całkowitego rozwiązania72. Wspólnota niedzielna oparta na po-
krewieństwie istniała na zasadzie zgodnego współdziałania 
uczestników. Z reguły majątkiem zarządzał ojciec. Rozwiązanie 
niedziału mogło nastąpić, jeżeli żądali tego jego uczestnicy, jednak 
ograniczone były prawa dzieci względem ojca rodziny. Śmierć jed-
nego z jej członków, nie wywoływała zmiany w stosunkach mająt-
kowych, ponieważ zmarły członek niedziału nie pozostawiał spad-
ku73. Prawa uczestnika były niezbywalne, po jego śmierci jego dział 
nie przypadał spadkobiercom, ale powiększał masę niedziału. Od 
XIII wieku funkcjonował niedział ojcowski, czyli wspólne władanie 
ziemią przez ojca i dzieci. Powstawał z momentem ich urodzenia, 
jednak większe uprawnienia posiadał ojciec, zaś dzieci nie miały 
prawa do żądania wydzielania im części74. Niedział cechowało 
prawo wszystkich członków wspólnoty do całości dóbr, a jedno-
cześnie ograniczenie każdego z nich przez pozostałych w swobo-
dzie dysponowania majątkiem. W niedziale nie istniała własność 
indywidualna jej członków, a wszystkie nadania i darowizny na 
rzecz jednego wchodziły w skład całej masy majątkowej. Z czasem 
niedział przekształcił się we współwłasność75. Prawdopodobnie 
powodem istnienia niedziału pomiędzy ojcem a dorosłymi synami 

                                                 
72 Zob. R. Hube, Prawo polskie w wieku trzynastym, Warszawa 1874, s. 65-66; K. 

Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939, s. 101-102; J. Ada-
mus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958, s. 214-236; J. Osiński, Statut Bolesława Krzy-
woustego, Kraków 2014, s. 39-42. 

73 B. Waldo, Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, 
Wrocław 1967, s. 170-171. 

74 Tamże, s. 94. 
75 K. Kolańczyk, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej 

Polsce, Poznań 1950, s. 172; S. Rusocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim 
Mazowsza (koniec XIV-połowa XVI w.), Warszawa 1961, s. 93-94. 
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był opór ojca. Wspólnotę majątkową często kontynuowali nieżona-
ci bracia, rodzeństwo, samotne siostry, gdyż łatwiej im było pro-
wadzić gospodarstwo. Nierzadko niedział matki z dziećmi wynikał 
z nieprzygotowania ich do samodzielnego gospodarowania, z opo-
rów wobec wydzielenia matce dóbr oprawnych, spotęgowanych 
prawem zarządu wdowy majątkiem męża czy koniecznością opieki 
nad matką76. Jak zauważa Maria Koczerska, niedział rodziców z 
dziećmi uwzględniał istnienie wielkiej rodziny składającej się z 
dziadków, rodziców i dzieci. Układ sił i stosunków wewnętrznych 
ulegał zmianie przesuwając się z pokolenia najstarszego na średnie. 
Należy podkreślić, iż zazwyczaj niedział istniał przez krótki okres 
do czasu usamodzielnienia się i założenia własnej rodziny przez 
kolejne pokolenie77. Przykładem niedziału rodzinnego, czyli 
współwłasności rodzinnego majątku przysługującej najbliższym 
krewnym są Raczyce opisane w Księdze henrykowskiej. Przy konty-
nuowaniu niedziału ojciec mógł uzależniać małżeństwo syna od 
swojej woli. Dopiero otrzymanie części majątku rodzinnego pozwa-
lało synowi na swobodne zawarcie małżeństwa78. Synowie byli 
wydzielani stopniowo w hierarchii starszeństwa. Wiązało się z tym 
również przekazywanie zobowiązań przez ojca, np. zapłacenie 
długów, wyposażenie córek. Poświadcza to silną władzę ojca nad 
dziećmi wynikającą z jego szerokich uprawnień majątkowych79. 

Jak rozumiano pojęcie ojcowizny w monarchii piastowskiej, 
wyjaśnia fragment Księgi henrykowskiej: „Był zaś podówczas w Ka-
mieńcu pewien prepozyt, imieniem Wincenty; był to mąż szlachet-
ny, stryj mianowicie komesa Mroczka, i był fundatorem owego 

                                                 
76 J. Bardach, Historia państwa i prawa..., s. 295. 
77 M. Koczerska, Rodzina szlachecka..., s. 106-109; N. Michalewicz, O prawie 

przyzwalania krewnych na pozbywanie nieruchomości w Wielkopolsce, „Przegląd Hi-
storyczny” 3(1906), z. 1, s. 121; D. Markowska, Rodzina w środowisku wiejskim. 
Studium wsi podkrakowskiej, Wrocław 1964; K. Zawistowicz-Adamska, Systemy 
krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu, Wro-
cław 1971, s. 33. 

78 A. Winiarz, Polskie prawo majątkowe małżeńskie w wiekach średnich, „Rozpra-
wy Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 37(1899). 

79 K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939, s. 96; M. 
Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 133-135. 
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klasztoru w Kamieńcu. Temu prepozytowi przedstawiał kilkakrot-
nie Stefan ów las Głębowice do kupna, lecz ów prepozyt - jako że 
był mężem sędziwym i bardzo bogobojnym - nie chciał naszego 
klasztoru pozbawiać tego lasu. Wysłał odpowiedniego posłańca do 
pana Henryka, tutejszego opata, radząc mu, aby pomieniony las 
odkupił dla swego klasztoru, w jaki tylko będzie mógł sposób. Po-
słyszawszy to pan opat osobiście udał się do prepozyta mówiąc 
mu: Jeżeli kupię ten las, to później dziedzice Stefana zażądają zwro-
tu na podstawie prawa polskiego. Na to prepozyt rzekł w odpo-
wiedzi: Bynajmniej, lecz wiedzieć powinniście, panie opacie, że u 
pradziadów naszych i ojców z dawna ustanowione zostało, iż jeżeli 
ktoś z rodu Polaków sprzeda jakąkolwiek swoją ojcowiznę, to jego 
dziedzice będą mogli później odkupić. Lecz może wy Niemcy nie-
zupełnie rozumiecie, co to jest ojcowizna? Byście przeto w zupełno-
ści zrozumieli, wytłumaczę wam to: Jeżeli cośkolwiek posiadam, co 
dziadek mój i ojciec zostawili mi w posiadanie, to jest moja praw-
dziwa ojcowizna. Jeżeli ją komuś sprzedam, dziedzice moi mają 
wedle prawa naszego możność zażądania zwrotu. Lecz jakąkol-
wiek posiadłość nadał mi książę pan za moją służbę lub z łaski, to 
ją sprzedaję - także wbrew woli moich krewnych - komukolwiek 
zechcę, bo dziedzice moi nie mają prawa żądania zwrotu odnośnie 
do takiej posiadłości. Przeto, ponieważ wiadomo jest powszechnie, 
że wspomniany las Głębowice nie był ani nie jest ojcowizną Stefa-
na, lecz darowizną księcia, możecie go kupić swobodnie i bez oba-
wy oraz bezpiecznie, ponieważ żaden z dziedziców Stefana nie ma 
ani nigdy nie będzie miał jakiegokolwiek prawa żądania jego zwro-
tu, jeżeli są lub będą w waszym klasztorze ludzie, którzy potrafią 
się bronić prawem polskim i powyższą argumentacją”80. 

                                                 
80 Księga założenia klasztoru Najśw. Panny Marii w henrykowie, [w:] Księga henry-

kowska, wyd. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949, s. 63-233, cyt., ks. I, § 86, s. 119-
120; „Erat autem in diebus illis in Camenz quidam prepositus Vincentius nomi-
me; qui prepositus erat vir nobilis, patruus videlicet comitis Mrozkonis, et erat 
fundator illius claustri de Camenz. Huic preposito prebita est a Stephano dicta 
silva Glambowiz aliquotiens venalis. Sed idem prepositus, sicut erat vir 
grandevus et valde timoratus, noluit nostrum claustrum hac silva privari. Misit 
ydoneum nuncium domino Heinricio, huiuis loci abbati, suadens ei, ut dictam 
silvam suo claustro, quocumque modo posset, redimeret. Quod audiens 
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W Księdze henrykowskiej występuje niejednolita terminologia 
dla określenia własności: proprietas81, dominium82, perpetua possesio83, 
iure haereditario perpetua possesio84. Znajduje się tu opis własności 
książęcej, rycerskiej, duchownej (biskupia, klasztorna), wieśniaczej 
oraz własność kobiet i małoletnich. Najsilniejsze, praktycznie nie-
wzruszalne prawo do ziemi dawała własność nabyta w drodze 
dziedziczenia. Jednocześnie funkcjonowała własność zakupna, czy-
li nabyta poprzez sprzedaż, zamianę, zastaw czy darowiznę85. Pre-
pozyt Wincenty wyjaśniając w omawianym źródle co to jest ojco-
wizna charakteryzuje prawo jej pierwokupu (odkupu) przez krew-
nych, wskazuje na różnice pomiędzy nia a dobrami nabytymi86: 
„Za czasów starego księcia Henryka siedział niedaleko od tego lasu 
pewien rycerz, imieniem Stefan, przydomkiem zaś Kobylagłowa. 

                                                                                                                         
dominus abbas propria persona adibat prepositum dicens ei: „Si hanc silvam 
emero, heredes Stephani postmodum iure Polonico requirent”. Ad quod 
prepositus respondens dixit: „Nequaquam. Sed scire debetis, domine abbas, 
quod aput attavos nostros et patres ex antiquo statutum est, ut si quisquam de 
genere Polonorum vendiderit quodlibet patrimonium suum, eius heredes 
postmodum poterunt redimere. Sed forte vos, Teuthonici, non plene intelligitis, 
quid sit patrimonium. Ut ergo plenarie intelligatis, vobis exponam. Si quicquam 
possideo, quod avus meus et pater michi in possessionem reliquerunt, hoc est 
meum verum patrimonium. Hoc si cuiquam vendidero, heredes mei habent 
potestatem iure nostro requirendi. Sed quamcumque possessionem mihi 
dominus dux pro meo servicio vel gratia donaverit, illam vendo eciam invitis 
amicis meis, cuicunque voluero, quia in tali possessione non habent heredes mei 
ius requirendi. Unde quia scitur et constat, quod iam dicta silva Glambovitz non 
erat nec est patrimonium Stephani, sed donatio ducis, unde libere et absque 
timore potestis eam emere secure, quia nullus heredum Stephani habet nec 
umquam habebit in ea aliquod ius requirendi, si sunt vel erunt in claustro vestro, 
qui sciant se iure Polonico et hac ratione defendere”, za: Liber fundationis claustri 
Sanctae Marie Virginis in Heinrichow, [w:] Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, 
Poznań-Wrocław 1949, s. 237-382, cyt., s. Liber primvs 8, § 86, s. 279-280. 

81 Księga henrykowska, Liber primvs, § 8, s. 244. 
82 Tamże, Liber secvndvs, § 150, s. 328; § 191, s. 363. 
83 Tamże, Liber primvs, § 46, s. 256. 
84 Tamże, Liber primvs, § 70, s. 267. 
85 W. Uruszczak, Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w 

XIII w. W świetle Księgi henrykowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
14(2002), z. 1, s. 83-103, cyt., s. 94.  

86 Księga henrykowska, ks. I, § 86, s. 119-120. 
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Ten Stefan po śmierci pana Mikołaja podmówił pewnych wieśnia-
ków, którzy wówczas zwali się Piroszowice, ażeby żądali od księ-
cia pana dla siebie lasu Głębowic. A że to byli właśni wieśniacy 
księcia i bogaci a byli dziedzicami Cienkowic, rzekli do księcia: 
„Panie, ten las został nam gwałtem zabrany przez przemoc nota-
riusza twego, pana Mikołaja. My zaś, jeżeli taka jest łaska twoja, 
powinniśmy go posiadać prawem dziedzicznym, ponieważ stary 
Głąb był rodzonym bratem naszego dziadka Pirosza”. Książę uwie-
rzył im jako swoim własnym wieśniakom, odebrał las podówczas 
klasztorowi i dał go tymże wieśniakom. Pomieniony zaś Stefan z 
Kobylej Głowy, widząc, że jego chytrość uwieńczona została po-
wodzeniem za pomocą tych wieśniaków, przystąpił do księcia ofia-
rując mu wierzchowca, który wówczas wobec księcia oceniany był 
na 28 grzywien srebra. Książę pan, ochoczo przyjmując tego konia, 
rzekł do Stefana: „Za tę grzeczność i za twój dar, jeśli o co popro-
sisz, dostaniesz”. Co słysząc, Stefan z uszanowaniem a radośnie 
przystąpił do księcia mówiąc: „Panie! Ty wiesz, że ci jak najchętniej 
służę, lecz mam skromne posiadłości, przeto proszę, bym tobie, 
panu memu, tym lepiej zdolny był służyć, abyś mi raczył nadać las, 
który ci właśnie przypadł”. Usłyszawszy to książę pan i przywo-
ławszy pomienionych wieśniaków nadał las temuż wielekroć po-
mienionemu Stefanowi”87.  

                                                 
87 Tamże, ks. I, § 85, s. 118; „In diebus antiqui ducis Heinrici sedebat non lon-

ge ab ipsa silva quidam miles Stephanus nomine, cognomine vero Cobylaglova. 
Hic idem Stephanus post mortem domini Nycolai incitavit quosdam rusticos, qui 
vocabantur tunc temporis Pyrosovizci, ut a domino duce peterent sibi silvam 
Glambowiz. Sed quia hii rustici erant proprii ducis et divites et erant heredes de 
Cenkowitz, dixerunt ad ducem: „Domine, hec silva est nobis per potentiam nota-
rii tui, domini Nycolai, violenter ablata. Nos autem, si est gratia tua, iure 
hereditario tenemur eam possidere, quia antiquus Glambo erat uterinus frater 
avi nostri Pyrosonis”. Quibus dux ut suis propriis rusticis credidit, abstulit sil-
vam tunc claustro et dedit eam eisdem rusticis. Videns autem prefatus Stephanus 
de Cobylaglova suam astuciam in eisdem rusticis prevaluisse, accessit ad ducem 
offerens ei dextrarium, qui tunc coram duce computabatur pro viginti et VIII 
marcis argenti. Quem equum dominus dux lete suscipiens dixit ad Stephanum: 
„Pro hac gratia et tuo munere, si quicquam rogaveris, inpetrabis”. Quod audiens 
Stephanus reverenter et lete accessit ad ducem dicens: „Domine, tu scis, quia tibi 
libentissime servio, sed habeo modicas possessiones. Unde rogo, ut tibi, domino 
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Podsumowanie 
Podstawową grupę społeczną na ziemiach polskich w epoce 

średniowiecza tworzyła rodzina złożona z rodziców i dzieci. Ro-
dzina miała charakter patriarchalny, ale jej rozmiar kształtował się 
w zależności od pochodzenia społecznego. Tworzyła się w sposób 
naturalny przez urodzenie w małżeństwie lub w drodze osobnych 
czynności prawnych. Na jej czele stał ojciec rodziny, któremu pod-
legali wszyscy domownicy, znajdujący się pod władzą mężowską 
lub ojcowską. Prawo przyznawało ojcu bardzo szeroką władzę nad 
rodziną. Stanowiła ona podstawę systemu społecznego jako jed-
nostka społeczna, gospodarcza oraz kulturowa. Role małżonków 
ściśle łączyły się z funkcją rodziców, posiadania dzieci i ich wy-
chowania, co rzutowało na ich prestiż i znaczenie społeczne. Ro-
dzina była związkiem wszystkich osób pod jedną władzą, która 
była uprawnieniem całkowitym i nieograniczonym zarówno pod 
względem majątkowym, jak i osobistym. W momencie ukończenia 
siódmego roku życia chłopca poddawano aktowi postrzyżyn. Od 
tego czasu był on przekazywany spod opieki matki pod zwierzch-
nictwo ojca, który przyuczał go do męskich zajęć. Ojciec decydował 
o małżeństwie swoich dzieci, wyrażał zgodę na ich wstąpienie do 
stanu duchownego oraz podejmował wszelkie decyzje finansowe88.  

 
Summary 
The basic social group in the Polish territories formed a family 

consisting of parents and children. Medieval family was patriar-
chal, but its size was based on social origin. The family formed 
naturally by birth in marriage or by separate legal actions. It was 

                                                                                                                         
meo, tanto melius valeam servire, mihi silvam, que tibi modo cessit, digneris 
conferre”. Hiis auditis dominus dux vocatisque dictis rusticis contulit eidem 
Stephano iam sepedicto silvam”, za: Liber primvs 8, § 85, s. 278-279. 

88 A. Lis, Rodzina w monarchii patrymonialnej - analiza historycznoprawna, [w:] 
Rodzina. Powołanie - zadania - zagrożenia, Stalowa Wola 2014, s. 91-118; tenże, Stu-
dies on the legal culture of the 13th and 14th century - the Book of Elbląg anf the Book of 
Henryków, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 23 (2/2013), s. 5-12; tenże, Świa-
dectwa kultury prawnej w Polsce do 1320 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 
24 (3/2013), s. 44-55. 
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headed by the father of the family who are subject to all members 
of the household, which is located under the power husband or 
paternal. The law should grant the father a very broad authority 
over the family. The family was the basis of the social system as a 
unit of social, economic and cultural. Roles spouses closely united 
with the function of the parents, having children and their 
education, which impinges on their prestige and social importance. 
The family was the union of all people under one authority, which 
was complete and unlimited authority in terms of both a financial 
and personal. Upon completion of the seventh year old boy were 
first haircut act. Since that time, he was passed from the mother's 
care under the authority of the father, who taught him to male ac-
tivities. Father decide on marriage of their children, consent for 
their entry into the clergy and takes all financial decisions.  
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Tomasz Czura (UWM) 

 
Ojcostwo Boga- zniewolenie czy wyzwolenie? 

 
Wprowadzenie 
Jednym z największych problemów współczesnego człowieka 

jest samotność. Jest to sytuacja paradoksalna, ponieważ rozwój 
technologiczny pozwolił na rewolucję w przepływie informacji do 
tego stopnia, że świat został określony mianem „globalnej wioski”. 
Mail, skype, facebook, różne fora społecznościowe, pozwalają skró-
cić dystans między ludźmi żyjącymi od siebie nawet tysiące kilo-
metrów. Skąd więc samotność? Gdzie należy szukać jej przyczyn? 
Czy jest na nią jakieś lekarstwo? Czy nie jest przypadkiem tak, że 
źródeł samotności należy szukać we wnętrzu człowieka i w jego 
zdolności do tworzenia udanych relacji? Czy zdrowe relacje po-
wstające między ludźmi nie są implikacją wewnętrznej harmonii 
człowieka? 

Rozwój Internetu stworzył ogromne możliwości, ułatwiając 
znacznie komunikacje. Wydaje się jednak, że to nie wystarczy, aby 
relacje międzyludzkie były automatycznie udane. Chodzi o to, że 
fora społecznościowe mogą stać się miejscem manipulacji, tworze-
nia sztucznych lub świadomie zafałszowanych osobowości. Może 
się zdarzyć, iż ktoś będzie umieszczał w sieci tylko takie treści, któ-
re będą wzbudzały zamierzone efekty, i dzięki temu ukryje lub za-
fałszuje swoją osobowość. Podczas gdy w spotkaniu realnym o 
wiele trudniej ukryć lub zafałszować negatywne cechy. Zdarza się 
zatem, że profile na facebook kreują osobowości zafałszowane, nie 
mające zbyt wiele wspólnego z ich pierwowzorami. Stąd pierwszą 
przyczyną samotności jest brak znajomości siebie. Użytkownicy 
forów społecznościowych w sieci próbują ten brak zniwelować, ale 
często popadają w jeszcze większe wyizolowanie. Wydaje się, że 
kontakty wirtualne powinny być uzupełniane przez spotkania w 
świecie realnym. 

Drugą, nie mniej ważną przyczyną, jest współczesna niechęć 
do budowania relacji zależności. O ile promuje się relacje horyzon-
talne, partnerskie, o tyle relacje wertykalne, oparte na autorytecie 
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uważa się za niebezpieczne. Prowadzi to do poczucia zagubienia, 
w jakie można popaść, nie mając w swoim środowisku ludzi, któ-
rzy byliby obdarzani autorytetem. Bez wyraźnych punktów odnie-
sienia człowiek zatraca się w samotności. 

Wszystko to prowadzi do trzeciego powodu. Jest nim post-
modernistyczny kształt współczesnej kultury. Człowiek ponowo-
czesny nie ma autorytetów, ma problem z zaufaniem, skłonny jest 
do niewiary. Otacza go pustka, dlatego tak bardzo podatny jest na 
konsumpcjonizm, który należy widzieć w kategoriach rekompensa-
ty za samotność i cierpienie. 

Analiza samotności, która pozwoliła odkryć jej przyczyny, 
przybliża cel tych rozważań. Będzie nim problem relacji człowieka 
ponowoczesnego do Boga Ojca. Czy kochający Ojciec, domagający 
się posłuszeństwa zniewala człowieka, czy przeciwnie wyzwala i 
czyni zdolnym do miłości? Wokół tego pytania będą skupione ni-
niejsze rozważania. 

 
1.  Relacja do Ojca źródłem prawdy o sobie 
Jak to zostało powiedziane, jedną z przyczyn samotności 

współczesnego człowieka jest brak prawdy o sobie. Na nic zdaje się 
poszukiwanie leku na samotność w sieci, ponieważ współczesny 
człowiek pogrążony w niej, często tworzy wizerunek siebie daleki 
od prawdy. Fora społecznościowe, obok swojego bogactwa, stwa-
rzają również pole do manipulacji. Często ich użytkownicy zaczy-
nają wierzyć w swój wizerunek stworzony na profilu, tracąc kon-
takt ze swoim „ja”. Oczywiście samo korzystanie z nich nie prowa-
dzi do zagubienia prawdy o sobie. Jest raczej odwrotnie. Zagubio-
ny człowiek, by wyrwać się z niewiedzy o sobie, zaczyna tworzyć 
swój profil, nie znając siebie zupełnie. Substytut osobowości, w któ-
ry wierzy taki człowiek pogłębia tylko wyobcowanie. By wrócić do 
siebie potrzebuje jasnego punktu odniesienia. Tym punktem jest 
Bóg Ojciec, który przygarnia zgubionego syna i wraz z nim odkry-
wa radość z prawdy o człowieczeństwie. W przypowieści o synu 
marnotrawnym odkrywamy nie tylko prawdę o Bogu miłosiernym, 
ale również o człowieku.  

Jan Paweł II w Encyklice Dives in misericordia pisze: „Ten syn, 
który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku i z tą częścią 
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opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić «żyjąc 
rozrzutnie», to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy 
od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawie-
dliwości pierwotnej”1. Papież widzi zatem w przypowieści o synu 
marnotrawnym paradygmat o znaczeniu uniwersalnym. Wszelkie 
zerwanie więzi z Bogiem, jego zdaniem, prowadzi do zagubienia się 
człowieka. Ważne jest jednak nie samo wyłuszczenie problemu, ale 
jego rozwiązanie. Oto ojciec oczekuje na powrót syna. Kiedy ten 
wraca otwiera swe serce przed nim i przyjmuje go, przebaczając 
wszystko. Papież, analizując przypowieść zwraca uwagę na sens 
przebaczenia i przyjęcia syna przez ojca, pisze: „Jednakże podstaw 
do owego wzruszenia należy szukać głębiej. Oto ojciec jest świadom, 
że ocalone zostało zasadnicze dobro: dobro człowieczeństwa jego 
syna. Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało. Co 
więcej, zostało ono jakby odnalezione na nowo. Wyrazem tej świado-
mości są słowa, które ojciec wypowiada do starszego syna: «trzeba 
się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się» (Łk 15, 32)”2. 

W tym wzruszeniu ojca, którego powodem jest odnalezienie 
przez syna podstawowej prawdy o sobie zaznacza się głęboki hu-
manizm objawienia. Relacja ojca do syna i syna do ojca nie prowa-
dzi do utraty swobody, ale jej sensem jest dobro człowieka, praw-
da, która wyzwala. Wyzwolenie, które zostaje osiągnięte przez sy-
na jest w gruncie rzeczy powolnym dojrzewaniem do prawdy o 
godności człowieka. Komentując centralne przesłanie omawianej 
przypowieści, Jan Paweł II pisze: „Nieraz na drodze takiej oceny 
dostrzegamy w miłosierdziu nade wszystko stosunek nierówności po-
między tym, kto je okazuje, a tym, który go doznaje. I z kolei goto-
wi jesteśmy wyciągnąć wniosek, że miłosierdzie uwłacza temu, kto 
go doznaje, że uwłacza godności człowieka. Przypowieść o synu 
marnotrawnym uświadamia nam, że jest inaczej: relacja miłosier-
dzia opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest czło-
wiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu wła-
ściwa. To wspólne doświadczenie sprawia, że syn marnotrawny 

                                                 
1 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Rzym, 30 listopada 1980, nr 5. 
2 Tamże, nr 6. 
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zaczyna widzieć siebie i swoje czyny w całej prawdzie (takie wi-
dzenie w prawdzie jest autentyczną pokorą)”3. 

Współczesny człowiek potrzebuje wciąż na nowo odkrywać 
siebie. Aby czynić to w sposób integralny powinien wziąć pod 
uwagę prawdę zawartą w Ewangelii. Nawet jeśli jest niewierzący, 
to prostota i głębia opowiadania o synu marnotrawnym przemawia 
z ogromną siłą i pozwala odnaleźć nadzieję. Ta z kolei przewodzi 
w odnajdywaniu prawdy o godności człowieka. 

Stąd radość z odnalezienia prawdy o człowieku staje się wła-
snością wszystkich. Należy zwrócić uwagę, iż przypowieść o synu 
marnotrawnym kończy się wezwaniem do ucztowania. Na ucztę 
zaproszeni są wszyscy, a brat, który nie chce w niej wziąć udziału, 
nakłaniany jest do zmiany postępowania. W ten sposób zostaje 
przełamana samotność. Naprawienie relacji ojciec-syn powoduje 
przyjęcie w jej obręb wszystkich innych relacji. Wezwanie do bycia 
razem nie może być bowiem rozpatrywane w sposób powierz-
chowny, ale zasadza się na głębokiej, odnowionej relacji ojcowskiej. 
Chociaż jest ona relacją zależności syna od ojca, to w optyce miłości 
nie ogranicza ona wolności syna, ale przeciwnie, strzeże ją przed 
popadaniem w coraz to nowe zniewolenia. 

 
2.  Relacja do Ojca źródłem miłości 
Współczesny człowiek nie chce budować relacji zależności. 

Wydaje mu się, że będzie ona ograniczać jego wolność, odbierać 
godność i w ostateczności doprowadzi do zmarnowania życia. Sa-
mostanowienie, niezależność, swoboda, to hasła nowoczesności. 
Ale czy każda zależność niszczy? Czy można sobie wyobrazić taką 
relację jako drogę do wyzwolenia? Brzmi to paradoksalnie, jednak 
relacja zależności od Stwórcy wcale nie zubaża człowieka, ponie-
waż jest ona pełnym miłości pochyleniem się Boga nad człowie-
kiem, obdarzeniem go życiem i autonomią. 

W sposób obrazowy ukazuje tę prawdę prorok Izajasz: „Mówił 
Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». Czy może niewia-
sta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 
A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem 

                                                 
3 Tamże, nr 6. 



101 
 

cię na obu dłoniach” (49 14-16a). Należy pamiętać, iż słowa proroka 
pojawiają się w kontekście niepewności narodu, który jest zagrożony. 
Stąd komentatorzy zwracają uwagę, że: „żeński obraz Boga wydaje 
się naturalny w kontekście otoczonego murami miasta, będącego 
symbolem matki brzemiennej nowym życiem”4. Obraz matki, chro-
niącej rozwijające się w jej łonie życie, odpowiada sytuacji ówczesne-
go Izraela, którego egzystencja jest zagrożona. Przytoczony obraz po-
siada wieloaspektowe znaczenie. Na pierwszym planie ukazuje się 
obraz matki zatroskanej o los swego niemowlęcia. Tą matką jest mia-
sto, symbol narodu troszczącego się o swe dzieci. Ale obraz matki 
odnosi się przede wszystkim do Boga. Matka może zapomnieć o 
swym dziecku. Bóg nie zapomina nigdy, Jego miłość jest nieprzemija-
jąca. Stąd w najgłębszej warstwie tekstu mamy przeciwstawienie naj-
silniejszej ludzkiej miłości, macierzyńskiej, miłości Boga do swego 
narodu. Miłość macierzyńska okazuje się zbyt nietrwała w porówna-
niu z miłością Boga. Ostatecznym gwarantem, rodzącego się w mu-
rach miasta życia jest Bóg. Tylko On może dać rozwój i ochronić życie, 
ponieważ na Jego dłoniach wypisane jest wszystko to, co zaczęło ist-
nieć. Komentując omawiany fragment proroctwa Izajasza, Bruno For-
te pisze: „Pewne hebrajskie słowo wyraża w bogaty sposób specy-
ficzną cechę Boga Narodu Wybranego, Ojca Izraela. Oddaje ono mi-
łość Boga za pomocą mocnego obrazu trzewi matki, rachamim. Bóg 
jest dogłębnie zakochany w człowieku: będąc Ojcem hased, miłości 
miłosiernej, mocnej i wiernej, biblijny Bóg jest też ojcem czułym i mi-
łosiernym”5. 

Inny, równie znamienny obraz miłości Bożej przytacza prorok 
Ozeasz: „Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. 
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do policzka niemowlę- schyliłem 
się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11, 4). Komentatorzy zwracają 
uwagę, iż: „fragment ten, jeden z najwspanialszych opisów objawie-
nia Boga w Starym Testamencie, jest jednocześnie jednym z najbar-
dziej skażonych przez kopistów tekstów ST. Ale mimo to, tok myślo-
wy jest jasny: ojcowska miłość Jahwe  i niewdzięczna odpowiedź 

                                                 
4 Katolicki Komentarz Biblijny, pod red. W. Chrostowskiego, Warszawa 

2001, s. 661. 
5 B. Forte, Istota chrześcijaństwa, tłum. K. Kozak, Lublin 2007, s. 81.. 
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Izraela (w. 1-4) zostają ukarane (w. 5-7), co wywołuje pragnienie Boga 
(w. 8-9), by zapewnić Izraelowi odkupienie (w. 10-11)”6. 

Podobieństwo obu obrazów jest uderzające. Podobnie jak u 
Izajasza również w przypadku proroka Ozeasza występuje element 
niewierności Izraela i niewyczerpana wierność Boga. On kocha 
swój naród pomimo jego zdrad i braku miłości. Miłość ta nieprzy-
padkowo wyrażana jest w obszarze stosunków rodzicielskich. Mi-
łość rodzicielska dąży bowiem do stworzenia warunków potrzeb-
nych do usamodzielnienia się potomstwa, to znaczy do osiągnięcia 
przez nie pełnej dojrzałości. W relacji rodzice- dziecko, chociaż wy-
stępuje element zależności, to jednak jest on podporządkowany 
miłości, dążącej do nadaniu potomstwu dojrzałości. Taka też jest 
miłość Boga do człowieka. Nie ma w niej zniewolenia i chociaż 
człowiek zawdzięcza Bogu wszystko, to nie stanowi to dla niego 
ciężaru, ponieważ Jego chwałą jest szczęście człowieka. 

W Starym Testamencie miłość Boga Ojca do świata ukazana 
jest w obrazach zaczerpniętych z życia rodzinnego. Nowy Testa-
ment kontynuuje tę linię, chociaż wprowadza znaczące novum. 
Jezus Chrystus, Syn Boży, pełnia objawienia Boga na ziemi, w swo-
jej nauce buduje obraz Boga jako Ojca w sposób absolutnie nowy. O 
ile bowiem Bóg jako Ojciec przedstawiany był w kontekście kolek-
tywnym, to w nauczaniu Jezusa Ojciec staje się bliski każdemu 
człowiekowi, a najbardziej temu, który cierpi. Jezus zwraca się do 
Boga ABBA, co było zwyczajowym zwracaniem się do taty przez 
dziecko. W modlitwie, jakiej uczy Jezus swoich uczniów występuje 
zwrot „Ojcze nasz”. Całe nauczanie Jezusa należy widzieć w kon-
tekście relacji do Ojca. Wielokrotnie Jezus podkreślał, że jego życie 
polega na pełnieniu woli ojca. Czyni to również w momencie próby 
w Getsemani, gdzie w męce modlitwy przyjmuje swój los i decydu-
je się przyjąć, zgodnie z wolą Ojca, śmierć na krzyżu. 

W swym nauczaniu Jezus podkreśla, że źródłem życia jest Oj-
ciec. Czyni to za pomocą przypowieści o „nieurodzajnym drze-
wie”, „o właścicielu winnicy”, który dba o nią; jest On tym, który 
zsyła deszcz i słońce; wreszcie Ojciec jest ogrodnikiem, doglądają-

                                                 
6 Katolicki Komentarz Biblijny, dz. cyt., s. 813. 
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cym winne latorośle. W nauczaniu Jezusa Bóg troszczy się o każdy, 
nawet najmniejszy przejaw życia.  

Relacja Jezusa do Ojca jest w Nowym Testamencie na tyle de-
cydująca, że zbawienie człowieka widziane jest w perspektywie 
włączenia człowieka w relację trynitarne. Człowiek zbawiony, to 
ten,  który przygarnięty przez Syna w Duchu Świętym uczestniczy 
w życiu Ojca. Przyjmuje od Niego tożsamość syna, czerpie osta-
teczny dar, życie wieczne. Szczególny wyraz tej prawdy można 
znaleźć u św. Pawła, który pisze: „Nie otrzymaliście przecież du-
cha niewoli […] ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w 
którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). Istotnym jest rów-
nież wskazanie, jakie Jezus daje swoim uczniom, w którym ukazuje 
im, że wolność mogą osiągnąć jedynie poprzez włączenie się w Je-
go synowską relację: „A niewolnik nie przebywa w domu na zaw-
sze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni” (J 8, 35-36). 

Perspektywa trynitarna charakteryzuje całe nauczanie Jezusa. 
Wystarczy wspomnieć, że Jezus przychodzi po to, by pełnić wolę 
Ojca, Jego pokarmem jest pełnić wolę tego, który Go posłał. Po 
swoim zmartwychwstaniu wstępuje do „Ojca mojego i Ojca wasze-
go” (J 20, 17). Po swoim odejściu obiecuje uczniom dar Ducha Świę-
tego, który od Ojca zostanie posłany. Wreszcie Jezus ukazuje swoją 
jedność z Ojcem: „Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie” (J 13, 11). W 
swej roli jedynego pośrednika Chrystus wskazuje, że: „nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”(J 13, 6). 

Niemiecki egzegeta J. Gnilka w następujący sposób odnosi się 
do omawianych zagadnień: „W Jezusie doświadczano samego Bo-
ga. Dlatego jest rzeczą godną uwagi, że do Ewangelii synoptycz-
nych weszły nie tylko teksty wyznające Jezusa jako Syna Bożego, 
ale również takie, w których jest On określany jako Syn- w sensie 
absolutnym. Dla obu wchodzących w grę rodzajów tekstów cha-
rakterystyczne jest to, że Syn zostaje ukazany w relacji do Ojca, że 
w punkcie centralnym znajduje się ich wzajemna bliskość- czy to w 
sensie posłuszeństwa Syna wobec Ojca (por. Mk 13, 32), czy też 
upełnomocnienia Syna przez Ojca (por. Mt 11, 27). Absolutny spo-
sób mówienia o Synu w relacji do Ojca można uznać za specyficzną 
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cechę chrześcijaństwa”7. Zwraca się uwagę zwłaszcza na to, że 
zwracanie się do Boga jako Ojca prawie nie występuje  w Starym 
Testamencie. Podczas gdy Jezus czyni z tego słowa podstawową 
formę swojej modlitwy, co niewątpliwie należy uznać za nowość8. 
Widać to zwłaszcza w modlitwie, którą Jezus przekazuje swoim 
uczniom, jako najdoskonalszą formę zwracania się do Boga. Modli-
twa „Ojcze nasz” powstaje z perspektywy ucznia i zawiera szereg 
wezwań do Ojca. W niej to uczeń wychwala święte imię Boga, i 
prosi o to, aby jego wola zapanowała w niebie i na ziemi. Uczeń 
zwraca się do Ojca i pragnie, żeby Jego władza rozciągnęła się na 
cały świat, aby królestwo Boże wreszcie nadeszło. W modlitwie tej 
pojawia się również prośba o przebaczenie grzechów i wyrwanie 
uczniów z wszelkiego zła. Prośby o duchowe i moralne ocalenie 
uczniów uzupełnione są o ufne wezwanie, zawierające przekonanie 
o tym, że Ojciec podtrzymuje w doczesnej egzystencji swoje dzieci. 
Stad należy podkreślić, że egzystencja ucznia Chrystusa ukierun-
kowana jest zupełnie na Boga. Jezus włącza swych uczniów w swo-
ją jedyną i niepowtarzalną relację do Ojca: „poznacie, że ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie”(J 14, 20). Komentatorzy tych słów Jezu-
sa zwracają uwagę na to, że: „wypowiedź ta nawiązuje do schema-
tu występującego w J 8, 28 i 10, 38. Konkluzja wskazuje jednak na 
uwielbienie jako czas, w którym uczniowie poznają nie tylko zwią-
zek łączący Jezusa z Ojcem, lecz również dowiedzą się, iż podobna 
wieź istnieje między nimi a Jezusem. Podobne wyrażenie, w tym 
aluzja do życia przez Jezusa, pojawia się w kontekście formuły eu-
charystycznej w J 6, 56. Rezultatem nowej więzi nie jest jedynie 
obecność Jezusa. Wprowadza ona również wierzącego w zupełnie 
nowy związek z Ojcem”9.  

Powyższe słowa komentarza mogą stanowić tutaj trafną puentę. 
Zawarta w nich nauka sugeruję, że niepowtarzalna relacja Jezusa 
Chrystusa z Ojcem otwarta jest na ludzi, którzy mogą się w nią włą-
czyć. Udział w tej relacji, możliwy między innymi przez życie litur-
giczne Kościoła, odmienia życie człowieka i ustawia je w zupełni innej 

                                                 
7 J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2009, s. 335-336. 
8 Por. Tamże, s. 347. 
9 Katolicki Komentarz Biblijny, dz. cyt., s. 1160. 
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perspektywie. Odtąd wierzący ma świadomość, iż jego życie to dar 
Ojca, który podtrzymuje go w istnieniu. Przyjmując ten dar człowiek 
wchodzi w obszar działania trynitarnej łaski, to znaczy, że wierzący 
ma udział w wierności Syna, który w Duchu Świętym wielbi Ojca. 
Chwała trynitarna to nic innego jak pełne miłości oddanie się Boga 
człowiekowi. Obdarowany doświadcza chwały przez przyjęcie daru 
życia wiecznego. Stąd udział ludzkości w życiu Boga nie jest mrzon-
ką, ale dokonuje się na drodze doświadczenia egzystencjalnego. Kie-
dy człowiek przyjmuje miłość Ojca, upodabnia się do Syna i przez dar 
Ducha Świętego może dać świadectwo o swoim życiu w miłości. Czy 
ktoś może przeciwstawić się człowiekowi, który prawdziwie kocha 
innych i poświęca swoje życie dla nich? Co można przeciwstawić ta-
kiemu świadectwu? Czy można nazwać marzycielem człowieka, któ-
ry dokonuje realnych i konkretnych aktów miłosierdzia? By odpo-
wiedzieć na te pytania należy w pierwszym rzędzie powołać się na 
współczesny kontekst kulturowy, nie zawsze przychylny postawie 
religijnego świadectwa. 

 
3.  Samotność ponowoczesnego człowieka i próba jej 

pokonania 
Współczesny włoski teolog, Bruno Forte widzi w ponowocze-

snej kulturze pokłosie epoki modernizmu, która charakteryzowała 
się totalitarnymi dążeniami ludzkiego rozumu. Forte pisze: „Upo-
jenie ducha nowoczesnego polega dokładnie na tym założeniu ab-
solutności rozumu, że może on pokonać wszelką niejasność i 
wchłonąć wszelkie zróżnicowanie”10. Zbyt wielkie zaufanie, jakim 
cieszył się rozum w epoce modernizmu, prowadziło do zanegowa-
nia wszystkiego, co przekraczało jego zdolności. Prawdą, w tym 
ujęciu, było tylko to, co mieściło się w wąskim obszarze logicznych 
systemów, które jednak pozostawały z dala od ludzkich spraw, 
bądź próbowały wtłoczyć człowieka przemocą w swoją ideologie. 
Forte pisze: „Marzenie o totalności w nieunikniony sposób staje się 
totalitarne: całkowite władanie rozumu nad wszystkim powoduje 
totalitaryzm”11. Wszechwładny rozum miał za zadanie uwolnić 

                                                 
10 B. Forte, Istota chrześcijaństwa, dz. cyt., , s. 26. 
11 Tamże, s. 27. 
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człowieka od wszystkiego, co tajemnicze, ledwo przeczuwane i 
transcendentne. W imię rozumu należało oczywiście zrzucić „jarz-
mo” religii z jej orędziem o miłosiernym Ojcu w niebie: „krytyka 
figury „ojca-pana” zmienia się w ten sposób w roszczenie radykal-
nego zanegowania Boga: jak nie może istnieć na ziemi żadne ojco-
stwo, które stwarzałoby zależność, tak nie może istnieć w niebie 
żaden Ojciec wszystkich”12. 

Bardzo szybko okazało się, że wiek rozumu stworzył różne 
formy ucisku i przemocy aż po najbardziej skrajną jej postać: obozy 
koncentracyjne i łagry. Rozczarowanie wiekiem rozumu stworzyło 
epokę ponowoczesną, pełną rezygnacji, zniechęcenia i niepewności. 
Obecnie zniknęła ufność w ogromne możliwości ludzkiego rozu-
mu, ale pozostał strach przed niepewnym jutrem. Dominującym 
uczuciem współczesności jest samotność. Nie ma już wielkich idei, 
wokół których mogliby się zgromadzić twórcy jutra. Pozostała 
pustka, wpędzająca człowieka w wyobcowanie. Współcześnie 
człowiek prawie wyłącznie skupia się na tym, co fragmentaryczne, 
pozbawione uniwersalnego horyzontu. Zakupy, spacer, rozrywka, 
dziedziny z peryferii ludzkiej działalności, stają się podstawowym 
sposobem bycia współczesnych ludzi. Jednak, zdaniem Fortego, nie 
to jest najcięższa choroba współczesności. W ten sposób pisze Wło-
ski Teolog: „ Można powiedzieć, że najgłębszą chorobą epoki, którą 
nazywamy ponowoczesnością lub postmodernizmem, jest defini-
tywna rezygnacja z figury ojca-matki, ku której można by było wy-
ciągnąć stęsknione ramiona; a zatem brak woli czy pragnienia po-
szukiwania sensu, dla którego warto żyć i umierać”13. 

Słowa Włoskiego Myśliciela zawierają w sobie zarówno dia-
gnozę, jak i lekarstwo na współczesny kryzys. Jego przyczyną jest 
bez wątpienia odrzucenie wszelkich form zależności, w tym nawet 
takich, które wypływają z miłości i do niej prowadzą. Taką formą 
jest zależność dzieci od rodziców, która po latach partnerskich sto-
sunków, powinna na zasadzie wdzięczności rozwinąć się w zależ-
ność rodziców od dzieci. Wydaje się, że dlatego mamy tak wiele 
domów starców, ponieważ została zachwiana naturalna zasada 

                                                 
12 Tamże, s. 26. 
13 Tamże, s. 28-29. 
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wdzięczności między pokoleniami. Współczesne społeczeństwo 
odrzucając relacje zależności powoduje, że ludzie słabsi, albo znaj-
dujący się w trudnej sytuacji życiowej, zostają zepchnięci na margi-
nes życia. Dzieje się tak, ponieważ z jednej strony istnieje presja 
społeczna by postrzegać innych w kategoriach rywalizacji, a z dru-
giej sami ludzie wykluczeni uważają, że wejście w relację zależno-
ści uwłacza ich godności. To dlatego tak często ludzie starsi wsty-
dzą się prosić o pomoc swoje dzieci, gdyż wydaje im się, że relacja 
zależności obniża ich wartość jako ludzi. Wydaje się, że gdyby w 
tych wspólnotach panowało przekonanie, że relacje zależności 
oparte o miłość nie tylko wzbogacają dobroczyńcę, ale również 
drugą stronę, to na zasadzie wdzięczności odwrócenie relacji za-
leżności rodzic-dziecko na dziecko-rodzic nie stanowiłoby żadnego 
problemu. Oczywiście należałoby przeprowadzić badania w tej 
sprawie, co jednak znacznie przekracza ramy tego artykułu i mija 
się z jego celem. 

Wracając do trafnych analiz Bruno Fortego, należy podkreślić 
próbę znalezienia wyjścia z trudności w jakich znalazł się ponowo-
czesny człowiek. Chodzi o to, że samotność wynikająca ze współ-
czesnego kontekstu kulturowego powinna być przełamana przez 
ponowne przyjęcie relacji, która nie zniewala, chociaż przyjmuje 
postać relacji zależności. Forte pisze: „Budzi się potrzeba, którą 
można ogólnie zdefiniować jako religijną: potrzeba ostatecznego 
horyzontu i ojczyzny, która nie poddaje się manipulacjom i sile 
ideologii. W bardzo zróżnicowanych formach rysuje się «powrót 
Ojca», chociaż nie zawsze wolny od dwuznaczności, a nawet tęsk-
not ideologicznych”14.  

Jak zatem sprawić, by zapowiadany „powrót Ojca” wolny był 
od ideologii i dwuznaczności? Potrzeba by figura ojca-matki była 
transcendentna, żeby wymykała się poza doczesne uwarunkowa-
nia interesów, przez co będzie odporna na manipulacje. Innymi 
słowy potrzeba „powrotu Ojca”, Boga Ojca, który przygarnia tych, 
którzy najbardziej tego potrzebują, chorych, odrzuconych, bied-
nych. Istnieje potrzeba zbudowania obrazu Ojca miłosiernego. Jest 
to niewątpliwie pilne zadanie teologów, ale również ludzi kultury. 

                                                 
14 Tamże, s. 31. 
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Współczesny człowiek zasługuje bowiem na to, by jego działanie, 
całe życie zostało otoczone ostatecznym sensem. Włoski Teolog 
pisze: „krótko mówiąc tym, czego przede wszystkim potrzeba wo-
bec obojętności i braku pasji dla prawdy w epoce, w jakiej się znaj-
dujemy, jest oblicze ojca-matki w miłości: oznacza to tęsknotę za 
Całkowicie Innym…”15. Bóg transcendentny, nie podatny na mani-
pulację, objawiony w historii jako kochający Ojciec, a przez to nie-
zmiernie bliski człowiekowi- oto lekarstwo na samotność i zagu-
bienie współczesnego człowieka. 
 

Zakończenie 
Na początku tych rozważań przedstawione zostały przyczyny 

samotności współczesnego człowieka: brak pasji do budowania 
realnych relacji, odrzucenie relacji zależności, kontekst kulturowy 
sprzyjający izolacji społecznej. Postawiona została również teza, iż 
droga wyjścia z tego kryzysu znajduje się na płaszczyźnie teolo-
gicznej i polega na stopniowym odbudowywaniu relacji z Bogiem 
pojętym jako Ojciec. Teza ta została poparta szeroką argumentacją, 
zaczerpniętą zarówno z Pisma Świętego jak i z refleksji zaczerpnię-
tej ze współczesnej myśli teologicznej. Rezultat takiego działania 
można by streścić w kilku wnioskach. Po pierwsze, odbudowanie 
relacji z Bogiem prowadzi do odnowienia relacji z drugim człowie-
kiem. Na potwierdzenie tego wniosku można przywołać szereg 
świadectw, w których nawrócona osoba pojednywała się z innymi 
ludźmi, z którymi była w konflikcie nieraz od wielu lat. Po drugie, 
odkrycie relacji zależności od Boga Ojca nie prowadzi do zniewo-
lenia, ale przeciwnie, wiara w Boga, który zwyciężył śmierć i bez-
sens cierpienia, pomaga wielu ludziom na nowo znaleźć sens życia. 
Po trzecie, odnowienie relacji z Bogiem Ojcem prowadzi do prze-
zwyciężenia współczesnego poczucia wyizolowania społecznego. 
Wiara w Boga, Ojca wszystkich ludzi prowadzi bowiem do odkry-
cia, ze człowiek, z którym mam na co dzień do czynienia jest moim 
bratem. Idea powszechnego braterstwa wolna jest od manipulacji 
wówczas, gdy mamy do czynienia z figurą ojca-matki, która jest 
transcendentna, a więc wolna od wpływów poszczególnych grup 

                                                 
15 Tamże, s. 30. 
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interesów. Kimś takim jest Bóg chrześcijan, Ojciec objawiony w tek-
stach natchnionych. 

 
Streszczenie 
Współczesny kontekst kulturowy nie sprzyja budowaniu 

wspólnoty. Obok niechęci do relacji zależności, występuje współ-
cześnie skrajny indywidualizm, który prowadzi często do samot-
ności. Przyczyn samotności należy szukać również w budowaniu 
przez współczesnego człowieka relacji wirtualnych, opartych czę-
sto na złudzeniach, bez weryfikacji owych relacji w realnym życiu. 

Stąd podjęta w tym artykule analiza współczesnych form sa-
motności będzie zmierzała do odkrycia w Bogu Ojcu tej Osoby, do 
której relacja pozwoli uzdrowić współczesnego człowieka z samot-
ności. Pokazana zostanie droga, na której Bóg pojęty jako Ojciec, 
będzie towarzyszył współczesnemu człowiekowi w odnalezieniu 
takich wartości jak: wolność, miłość i dobro. 

 
Summary 
Fatherhood of God – enslavement or liberation? 
Contemporary cultural context is not conducive to community 

building. It encompasses the aversion to mutual dependence and 
contemporary extreme individualism, which often leads to loneli-
ness. The reasons for loneliness should be sought also in online re-
lationships that modern man builds, which are often based on illu-
sions, with no verification of these relationships in the real life. 

Hence, this article attempts to analyze contemporary forms of 
loneliness. The analysis seeks to discover in God the Father the Per-
son who would heal modern man of loneliness. It presents the path 
where God perceived as the Father assists modern man in finding 
values such as freedom, love and the good.  
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Patrycja Kaszubska (UO) 

 
Świadome i odpowiedzialne ojcostwo 

 
Wstęp 
Rodzina jest grupą społeczną, w której przychodzimy na 

świat, wychowujemy się i podlegamy socjalizacji. Człowiek jest 
zatem istotą rodzinną, dlatego nieposiadanie rodziny postrzegane 
jest jako osamotnienie, wyobcowanie, osierocenie, a nawet jako de-
gradacja społeczno-ekonomiczna. Pomimo ustawicznie dokonują-
cych się przemian w strukturze rodziny, pełnionych funkcjach, ro-
lach, czy relacjach wewnętrznych pomiędzy jej członkami, nadal 
jest ona najważniejszą wartością w życiu człowieka (Kawula 2008, 
s. 29). Dowodzą temu wyniki badań przeprowadzonych przez 
CBOS w 2013 roku na reprezentatywnej grupie losowej dorosłych 
mieszkańców Polski (1111 osób). Dla 78% ankietowanych najważ-
niejszą wartością, którą kierują się w codziennym życiu jest szczę-
ście rodzinne. Ponadto aż 85% badanych uznało, że człowiekowi 
potrzebna jest rodzina, by mógł czuć się szczęśliwym (CBOS ko-
munikat z badań 2013, s. 1-3).  

Zmiany zachodzące we współczesnej rodzinie, w tym przede 
wszystkim w zakresie podziału ról rodzicielskich spowodowały 
wzrost liczby opracowań naukowych dotyczących tematyki ojco-
stwa, a dokładniej roli ojca i jej przemiany. Coraz częściej pisze się 
o nowym wzorze ojca, który znacznie różni się od wcześniejszego 
(Dzwonkowska-Godula 2011, s. 113). Rola mężczyzny jako głów-
nego żywiciela rodziny i łącznika ze światem społecznym uległa 
zmianie (Krajewska 2008, s. 89). We współczesnej rodzinie prócz 
ojca współżywicielem rodziny jest także matka. Obecnie ojciec czę-
sto towarzyszy matce podczas narodzin dziecka, a także angażuje 
się w jego opiekę i wychowanie. Mężczyzna jest zatem w pełni 
świadomy nowej roli, jaką pełni w rodzinie i bierze za nią odpo-
wiedzialność. Świadome i odpowiedzialne ojcostwo wymaga bo-
wiem pewnej formacji. Nie jest procesem, ani prostym, ani krótkim. 
Trzeba więc pomóc współczesnym mężczyznom w odnalezieniu 
nowego obrazu i sensu ojcostwa. Poniższe rozważania stanowią 
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jego próbę. W części pierwszej artykułu scharakteryzowane zosta-
nie współczesne ojcostwo oraz opisany zostanie jego kryzys - czę-
sto uwzględniany przez naukowców w rozważaniach dotyczących 
przemian współczesnej rodziny. Natomiast w części drugiej arty-
kułu zostaną poddane analizie etapy dojrzewania chłopca, a potem 
mężczyzny, do świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa.  

 
1. Współczesne ojcostwo 
Szybko zmieniające się warunki społeczno-kulturowe, religij-

ne i ekonomiczne spowodowały, że współcześni mężczyźni poczuli 
się bardziej wolni i samodzielni. Obecnie ojcowie już nie cechują się 
jak dawniej: rygoryzmem i sztywnością, a przeciwnie: partner-
stwem, serdecznością, ciepłem, większą autentycznością, sponta-
nicznością, pewnością siebie oraz łatwością wyrażania uczuć w 
relacjach: mąż - żona i ojciec - dziecko. Przyczyną tych zmian jest 
większe niż dawniej angażowanie się mężczyzn we własny rozwój 
emocjonalny i duchowy, a także wspólne angażowanie się z narze-
czoną, małżonką, czy partnerką w kształtowanie dojrzałego rodzi-
cielstwa. Wówczas ojcostwo staje się bardziej świadome i odpo-
wiedzialne. Pojawienie się dziecka na świecie postrzegane jest 
przez mężczyzn jako duże wyzwanie. Chcą by dziecko przeżyło 
swoje dzieciństwo w sposób szczęśliwy. Już od jego narodzin ofia-
rowują mu swoją miłość, a więc swój czas, życzliwość, czułość, tro-
skę oraz wsparcie. Priorytetem życiowym współczesnych męż-
czyzn staje się relacja ojcowska z dzieckiem, a nie kariera zawodo-
wa (Augustyn 2001, s. 240-244).  

Można zatem stwierdzić, że współczesne rodzicielstwo ulega 
przemianom, które nadają mu nowy wymiar. Coraz bardziej staje 
się ojcostwem opiekuńczo-wychowawczym. Potwierdzeniem tego 
faktu są wyniki badań naukowych Bożeny Matyjas oraz Tomasza 
Sosnowskiego. Pierwsza badaczka dowiodła, że dobry ojciec nie 
tylko zapewnia wsparcie finansowe dziecku, ale także dba i rozu-
mie wartość jego zdrowia psychicznego i fizycznego, wspomaga w 
procesie kształcenia i umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym. Dziecko uczestnicząc w życiu ojca, rozmawiając z 
nim, spędzając z nim czas, czuje się natomiast przez niego kochane 
i akceptowane (Matyjas 1993, s. 24-25). Z kolei Tomasz Sosnowski 
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w swoich badaniach dowiódł, że mężczyźni angażują się w opiekę i 
wychowanie dziecka na średnim poziomie (80,7% - opieka, 75,0% - 
wychowanie). W zakresie podejmowanej opieki ojcowie poświęcają 
od 1 do 2 godzin w ciągu doby na kontakt z dziećmi (41,8%); od 
czasu do czasu są obecni podczas ich zasypiania (69,9%); od czasu 
do czasu przygotowują posiłki (80,9%) i biorą czynny udział w 
opiece zdrowotnej dzieci (50,3%); od czasu do czasu interesują się 
miejscami, w których przebywają oraz z kim przebywają (17,2%); 
od czasu do czasu zapewniają bezpieczną drogę z domu do szkoły 
i z powrotem (59,4%) oraz wykazują zainteresowania i praktycznie 
angażują się w organizowanie zajęć dzieciom po powrocie ze szko-
ły (3,3%). W zakresie wychowania ojcowie czasami udzielają dzie-
ciom pomocy w zadaniach szkolnych (80,9%); sprawdzają im ze-
szyty i dzienniczki ucznia (99,5%); czasami kontaktują się z na-
uczycielami (76,1%); sporadycznie zapewniają dzieciom uczestni-
czenie w zajęciach pozalekcyjnych (78,9%); czasami lub sporadycz-
nie stosują określone rodzaje nagród oraz różne kary (9,2%) (So-
snowski 2011, s. 119-146). Zaprezentowane wyniki badan pokazują, 
że współczesna rola ojca nie ogranicza się tylko i wyłącznie do za-
pewniania warunków finansowych rodzinie. Ojciec coraz częściej 
współuczestniczy w opiece i wychowaniu dziecka. Można powie-
dzieć, że jest coraz bardziej świadomym i odpowiedzialnym ojcem. 
Wie, że do prawidłowego rozwoju osobowości dziecka potrzebna 
jest obecność fizyczna i psychiczna obojga rodziców – zarówno 
matki, jak i ojca.  

Podejmując rozważania na temat współczesnego ojcostwa, nie 
można pominąć zjawiska kryzysu roli ojca – dość często podkre-
ślanego w literaturze na temat współczesnych przemian rodziny. 
Józef Augustyn wyróżnia pięć przyczyn kryzysu ojcostwa: prze-
miany cywilizacyjne, kult sukcesu i rywalizację, podejrzliwość 
międzypokoleniową, wpływ systemu totalitarnego oraz przyczyny 
religijne. Rozwój cywilizacji technicznej spowodował przeniesienie 
pracy zawodowej mężczyzny ze środowiska rodzinnego poza jego 
obręb. W konsekwencji mężczyzna przez większą część dnia jest 
nieobecny w domu. Rozluźnione i ograniczone zostały jego więzi z 
rodziną (Augustyn 2013, s. 40-41). Potwierdzeniem tego faktu są 
wyniki badań naukowych Marii Janukowicz. Podjęła ona próbę 
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określenia modelu współczesnego ojca - głównie roli, jaką pełni 
ojciec będąc wychowawcą rodzinnym. Wyniki badań pokazały, że 
współcześni ojcowie są często nieobecni w domu i uzależnieni od 
pracy, samochodu, telewizji oraz nikotyny. Aż 80% mężczyzn to 
pracoholicy. Uzależnionych od samochodu jest 65%, od nikotyny 
51% i od telewizji 48% mężczyzn. Co ciekawe, Maria Janukowicz 
dowiodła także, że 90% ojców kocha swoje dzieci i ufa im. Są prze-
konani, że wychowują je na porządnych ludzi, przekazując im te 
wartości, które sami uważają za najważniejsze w życiu (Janukowicz 
2002, s. 43) Można powiedzieć, że współcześni mężczyźni są zapra-
cowani, a więc i często nieobecni w domu. Nie mają czasu na pod-
trzymywanie silnych więzi z żoną i dzieckiem. Gdy znajdą czas 
wolny, to w głównej mierze przeznaczają go na realizację własnych 
zainteresowań. W związku z tym ich dzieci, głównie synowie, nie 
mają okazji brać przykładu z ojca - uczyć się, jak być świadomym 
oraz odpowiedzialnym mężem i ojcem. Następną przyczyną kry-
zysu ojcostwa jest kult sukcesu zawodowego i rywalizacji. Jak pod-
kreślił Robert Bly Współczesne życie zawodowe dopuszcza jedynie sto-
sunki oparte na rywalizacji, wyzwalające tylko emocje w rodzaju niepoko-
ju, napięcia, poczucia osamotnienia, lęku, chęci prześcignięcia rywala (Bly 
2004, s. 46). Sukces zawodowy i rywalizacja, która jest z nim zwią-
zana pochłania zatem życie i działalność współczesnych mężczyzn. 
Uważają, że zadowolenie z pracy zawodowej jest możliwe tylko i 
wyłącznie wtedy, gdy osiągnie się sukces w rywalizacji z innymi. 
Mężczyzna, który nie potrafi rywalizować zostaje z niej wyelimi-
nowany. Natomiast mężczyzna, który potrafi rywalizować, bierze 
w niej udział.  

Wpływa ona niekorzystne na rozwój dziecka, bowiem wtedy oj-
ciec często nieświadomie przenosi swoje porażki zawodowe na dzieci, 
żądając od nich osiągania sukcesów szkolnych. W konsekwencji 
dziecko kształtuje swoją osobowość w kompleksie niższości, co po-
woduje trudności w jego prawidłowym funkcjonowaniu w społe-
czeństwie (Augustyn 2013, s. 41-42). Kolejną przyczyną kryzysu ojco-
stwa jest podejrzliwość międzypokoleniowa. Rodzi się ona wtedy, 
gdy syn ma słaby kontakt z ojcem i na co dzień nie ma okazji obser-
wować jego pracy, a widzi jedynie niezadowolenie z siebie. Wtedy 
syn staje się podejrzliwy wobec ojca i innych starszych osób. Ta po-
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dejrzliwość powoduje nieustanny konflikt między nimi. By syn dzięki 
ojcu stał się dojrzałym mężczyzną, muszą oni pokonać uczucie wza-
jemnej podejrzliwości, rywalizacji i zazdrości (Tamże, s. 43-44). Kolej-
ną przyczyną kryzysu ojcostwa jest wpływ systemu totalitarnego. 
Mimo, iż system ten należy w Europie do historii, to jego skutki psy-
chiczne i moralne będą jeszcze długo odczuwalne. System ten wyma-
gał od mężczyzn uległości. Mężczyzna, który decydował się na 
współpracę z totalitarnym państwem przyjmował twardą i cyniczną 
postawę wobec życia. Trudno było mu być dobrym mężem i ojcem, 
chociażby ze względu na świadomość, że nie potrafił bronić wartości 
w które wierzył (Tamże, s. 44-47). Ostatnią przyczyną kryzysu ojco-
stwa są przyczyny religijne. Zdaniem Józefa Augustyna: najgłębszą 
przyczyną współczesnego kryzysu ojcostwa, choć jednocześnie najtrudniejszą 
do opisania, jest niewątpliwie globalne zakwestionowanie doświadczenia reli-
gijnego i duchowego (…). Odrzucając Boga jako Ojca, w wątpliwość 
poddajemy miłość macierzyńską i ojcowską. Zatem także jej prawa i 
zasady. Człowiek nie posiada umiejętności tworzenia nowych zasad i 
praw miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Może odkrywać, przyjmo-
wać i wprowadzać w życie te zasady i prawa, które Bóg aktem stwór-
czym w niego wszczepił. Wtedy będzie szczęśliwym człowiekiem i 
będzie potrafił uszczęśliwiać innych (Augustyn 2013, s. 40-49).  

W kontekście przyczyn kryzysu ojcostwa warto także zwrócić 
uwagę na rozwój ruchu emancypacji kobiet oraz alternatywnych 
form życia małżeńsko - rodzinnego. Pierwsze z nich atakują prze-
wagę męską i wypełnianie przez mężczyzn ich funkcji (Gębka 2006, 
s. 120-122). Ich zdaniem wszystkie funkcje jakie pełni mężczyzna z 
powodzeniem może pełnić kobieta. I tak też dzieje się coraz czę-
ściej. Kobiety pełnią bowiem funkcje ojcowskie, a konsekwencje dla 
rozwoju osobowości dziecka są poważne (Pulikowski 2010, s. 94). 
Dowodzą temu dotychczasowe wyniki badań. Dzieci wychowy-
wane bez udziału ojca charakteryzują się między innymi: mniejszą 
tendencją do rywalizacji, mniejszą odpornością na bodźce nega-
tywne, wyższym poziomem agresji oraz okazywaniem wrogości w 
stosunku do rówieśników i osób dorosłych (Doktór 1991, s. 85-90; 
Za Koch 1961, Boone 1979, Miller 1984 i.in.). Natomiast alternatyw-
ne formy życia małżeńsko - rodzinnego negują tradycyjne rozu-
mienie rodziny związane z małżeństwem (Gębka 2006, s. 120). 
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Przykładem może być związek kohabitacyjny oznaczający wspólne 
zamieszkanie, nieformalne życie razem (Slany 2008, s. 135). Wyniki 
badań naukowych dotyczące takich związków wskazują na to, że 
kohabitacja rodziców negatywnie wpływa na rozwój i funkcjono-
wanie dzieci (Kaniok 2011, s. 23). Trudno się dziwić, bowiem zwią-
zek taki charakteryzuje się dużą swobodą i niezależnością. Zatem 
mężczyzna nie jest przygotowany na pełnienie roli świadomego i 
odpowiedzialnego ojca. Gdy narodzi się dziecko mężczyźnie ciężko 
jest określić co właściwie do jego funkcji należy. Ma trudności z 
realizacją funkcji opiekuńczo-wychowawczej względem dziecka.  

Podsumowując rozważania na temat współczesnego ojcostwa 
należy zaznaczyć, że obecnie w różny sposób postrzega się męż-
czyznę jako męża i ojca. Często przy tym podkreśla się kryzys ojco-
stwa, który wydaje się być nieodłącznym elementem przemian 
współczesnej rodziny. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że nie 
każdy mężczyzna ulega jego wpływowi i jest nieobecny i niezaan-
gażowany w życie rodzinne. Alternatywą staje się świadome i od-
powiedzialne ojcostwo, charakteryzujące się równością i partner-
stwem kobiet oraz mężczyzn - komplementarnością ról rodziciel-
skich. Mężczyzna świadomy i odpowiedzialny to taki, który łatwiej 
wyraża swoje uczucia, emocje, pragnienia, tworząc w ten sposób 
nowy wzorzec ojca - ojca współpracującego z żoną w zakresie 
opieki i wychowania dziecka (Arcimowicz 2003, s. 55-57).  

 
2. Dojrzewanie do świadomego i odpowiedzialnego 

ojcostwa  
Świadome i odpowiedzialne ojcostwo powstaje na skutek od-

powiedniej formacji oraz dojrzałości mężczyzny. Człowiek rodzi 
się z dużym zasobem tego, co odziedziczył po przodkach, niemniej 
jednak wymaga to pewnego przekształcenia, którego powinni do-
konać rodzice, szkoła, Kościół i całe społeczeństwo (Podleśny 2010 
s. 224). Proces ten rozpoczyna się w rodzinie, w okresie dzieciństwa 
mężczyzny i trwa przez cały okres wychowywania przez niego 
jego własnych dzieci.  

Teresa Kukołowicz wyróżnia następujące etapy w dojrzewa-
niu do ojcostwa:  

1. okres wychowania chłopca, młodzieńca aż do chwili ślubu; 
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2. okres od ślubu do momentu, gdy małżonkowie uświadomią sobie, 
że będą mieli dziecko; 

3. okres ciąży i urodzenia dziecka; 
4. długi i trudny okres wychowania własnych dzieci (cyt. za 

Mierzwiński 2006, s. 9-10) 
Pierwszym środowiskiem wychowawczym formacji świadome-

go i odpowiedzialnego ojcostwa jest rodzina. W niej chłopiec ulega wy-
chowawczemu wpływowi ojca i matki. Ojciec powinien stanowić dla 
niego przykład, bowiem syn poprzez relację z ojcem nieświadomie 
przejmuje jego sposób bycia, reagowania i patrzenia na świat. Ojciec 
dobry, uczciwy, posiadający własną hierarchię wartości i zgodnie z nią 
żyjący, przyczynia się do tego, że syn będzie takim samym człowie-
kiem jak on. Ważna jest przy tym świadomość ojca, co do tego, że 
wszelkie negatywne jego cechy charakteru mogą doprowadzić do 
ukształtowania się takich samych cech także i u syna. W konsekwencji 
syn będzie miał trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w społe-
czeństwie (Kozak 2010, s. 131-132). 

Ważną rolę w kształtowaniu więzi ojca z synem odgrywają ich 
wzajemne oczekiwania. Chłopiec w wieku przedszkolnym i szkol-
nym pragnie, by tato był w domu, bawił się z nim, zabierał na spacer. 
Dzięki temu syn doświadcza ojcowskiej miłości, ma okazję czuć się 
mężczyzną podczas wykonywania z ojcem wspólnej czynności np. 
naprawy pralki. Właśnie wtedy syn uczy się męskości, odwagi i wy-
trwałości. Ojciec staje się dla niego autorytetem. Syn oczekuje od nie-
go potwierdzenia swojej ważności i wartości zarówno wtedy, gdy 
osiąga sukcesy, jak i wtedy, gdy doznaje porażek. Syn pragnie miłości 
ojcowskiej wyrażonej w słowach i gestach, bowiem pomaga mu to 
budować obraz siebie jako kogoś kochanego i wartościowego. Ważne 
są słowa: „Kocham cię synu” i gest przytulenia. Kluczową rolę od-
grywają również prowadzone wspólnie męskie rozmowy i dokony-
wanie analizy problemu, które mogą sprawić, że syn będzie miał wy-
soką samoocenę i duże znaczenie będzie miała dla niego więź z tatą-
autorytetem (Kozak 2010, s. 132).  

Trzeba podkreślić, że dobra więź emocjonalna ojca z synem 
jest bardzo ważna dla jego wychowania. W relacji ojca z synem 
charakteryzującej się ciepłem i życzliwością, syn uczy się męskich 
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zachowań i zaczyna rozumieć, co znaczy być świadomym i odpo-
wiedzialnym mężem i ojcem (Augustyn 2013, s. 92).  

Dużą wartość w kształtowaniu świadomego i odpowiedzial-
nego ojcostwa ma okres narzeczeństwa. W epoce przedwojennej 
miał on większe znaczenie niż dotychczas. Współcześnie jest to tyl-
ko okres przejściowy w drodze do małżeństwa. Poruszając kwestię 
narzeczeństwa ma się na myśli cel do jakiego młodzi zmierzają, 
czyli zawarcie związku małżeńskiego, a nie ich stan aktualny. Na-
wet podczas rekolekcji dla narzeczonych ukazuje się im przede 
wszystkim wizję ich małżeństwa i rodziny, bez poruszania sytuacji 
aktualnej. Czasami zdarza się, że mówi się o narzeczeństwie, ale w 
kontekście tego, czego nie powinno się robić w tym okresie. Wyją-
tek stanowi pozytywne ukazanie znaczenia okresu narzeczeństwa, 
uwzględniające jego specyfikę i zadania. Niestety jest mało publi-
kacji na temat okresu narzeczeństwa, a przecież okres ten trwa co-
raz dłużej w życiu młodych ludzi. Przyczyniają się do tego różne 
czynniki jak np. studia, brak mieszkania, czy brak środków na za-
łożenie rodziny (Mierzwiński 2006, s. 10-11).  

Brak odpowiedniej formacji przyszłych małżonków wpływa 
negatywnie na postawy przyszłych mężów i ojców rodzin. Męż-
czyźni nie rozumiejąc sensu narzeczeństwa usiłują skrócić ten okres 
do minimum, traktując go jako coś nieistotnego (Mierzwiński 2006, 
s. 11). Nie sprzyja to kształtowaniu się świadomego i odpowie-
dzialnego ojcostwa, bowiem ono wymaga czasu. Jak podkreśla Jó-
zef Augustyn: Narzeczeństwo posiada istotne znaczenie w przygotowa-
niu dojrzałego ojcostwa. Młodzi winni traktować ten czas z całą odpowie-
dzialnością. Jest on bowiem bardzo ważną szkołą wzajemnej miłości mał-
żeńskiej oraz rodzicielskiej. W tym okresie winni rozeznawać nie tylko 
odnoszenie się do siebie nawzajem, ale także do przyszłych dzieci. Wza-
jemne rozeznanie zdolności do dojrzałego rodzicielstwa – ojcostwa i macie-
rzyństwa - winno być istotnym elementem wspólnego dialogu w narze-
czeństwie (Augustyn 2013, s. 185).  

Dojrzałość mężczyzny charakteryzuje się tym, że już w okresie 
narzeczeństwa wspólnie z narzeczoną myśli o dzieciach. Zastanawia 
się na ile jego narzeczona będzie dobrą matką dla jego dzieci. Ponadto 
mężczyzna ujawnia przez narzeczoną te problemy, które mogą po-
wodować trudności w relacji z nią, jako żoną i dzieckiem. Świadec-
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twem świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa jest pragnienie pod-
jęcia pełnej odpowiedzialności za problemy i rozwiązanie ich we wza-
jemnej współpracy z narzeczoną. Ważna jest wówczas uczciwość, 
bowiem od niej mogą być zależne problemy, które zaważą na ich 
wspólnym życiu oraz staną się przeszkodą w pełnieniu roli ojca. Jeśli 
jest potrzeba, to mężczyzna powinien szukać pomocy duchowej i te-
rapeutycznej, by rozeznać swoją sytuację emocjonalną i duchową. 
Świadomość własnych problemów umożliwia mu podjęcie pełnej 
odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie. Co więcej, chło-
pak, który przygotowuje się do małżeństwa powinien pytać siebie 
samego, czy potrafi poznawać i rozwiązywać problemy, które wa-
runkują życie małżeńskie i ojcowskie (Augustyn 2013, s. 185-187).  

Drugim etapem w dojrzewaniu mężczyzny do świadomego i 
odpowiedzialnego ojcostwa jest etap od ślubu do poczęcia dziecka. 
Etap ten zaczyna się od „miodowego miesiąca”. Ważna jest świa-
doma i odpowiedzialna decyzja małżonków co do liczby dzieci, a 
także momentu powołania ich do życia (Mierzwiński 2006, s. 12). 
Jest to kluczowa decyzja, bowiem pragnienie poczęcia i urodzenia 
dziecka decyduje o jego wychowaniu i rozwoju. Niechciane rodzi-
cielstwo jest wyrazem egoizmu i nieodpowiedzialności rodziców, 
w tym głównie ojca, który unika konsekwencji działania seksual-
nego. Świadomość ojca i matki poczęcia dziecka i jego urodzenia 
powoduje, że ich rodzicielstwo jest bardziej ludzkie. Ta świado-
mość oraz odpowiedzialność jest wyrazem miłości do potomka, 
który przyjdzie na świat (Augustyn 2013, s. 225-226). Bez wątpienia 
decyzja o posiadaniu dziecka jest najważniejszą, jaką podejmujemy 
w życiu. Dlatego powinna ją cechować dojrzałość. Kiedy decydu-
jemy się na dziecko warto się do tego przygotować. Dla formacji 
mężczyzny, jako ojca ogromne znaczenie ma przekazanie wiado-
mości o ciąży przez żonę. Reakcja męża jest bardzo ważna, bowiem 
warunkuje ona stosunek matki do dziecka. Jednocześnie postawa 
kobiety wobec własnego macierzyństwa wpływa na dojrzewanie 
postaw ojcowskich (Mierzwiński 2006, s. 12). 

Trzecim etapem w dojrzewaniu do świadomego i odpowie-
dzialnego ojcostwa jest okres ciąży, a następnie poród. Zdaniem 
Kazimierza Pospiszyla mężczyźni oczekujący na pełnienie roli ro-
dzicielskiej dzielą się na: 
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− mężczyzn, którzy są szczęśliwi z zostania ojcem (obecnie 
prenatalnym), nie mają negatywnych uczuć wobec poczętego dziecka i 
wobec jego matki; 

− mężczyzn, którzy mają umiarkowane zaburzenia zachowania 
podczas ciąży żony. Nie są szczęśliwi z powodu zostania ojcem, ale 
pogodzili się z tym faktem; 

− mężczyzn, którzy są przygnębieni z powodu zostania ojcem. 
Zaburzenie zachowania jest bardzo silne i wymaga pomocy 
specjalistycznej (Pospiszl 2004, s. 24-27) 

Podsumowując można stwierdzić, że mężczyzna, który świa-
domie zdecydował się wspólnie z żoną na dziecko należy do grupy 
mężczyzn szczęśliwych z zostania ojcem (obecnie prenatalnym). 
Mężczyzna taki jest odpowiedzialny za poczęcie dziecka i stara się 
towarzyszyć żonie na każdym etapie jej ciąży nawet uczestnicząc z 
nią w zajęciach w szkole rodzenia. Interesujące badania przepro-
wadziła Bogumiła Kiełbratowska oraz Helena Zwierzyńska. Bada-
niami byli objęci mężczyźni, którzy właśnie wspólnie z partner-
ką/narzeczoną/żoną uczęszczali do szkoły rodzenia. Okazało się, 
że najczęstszym powodem uczęszczania mężczyzn do szkoły ro-
dzenia jest chęć przygotowania się z partnerką/narzeczoną/żoną 
do porodu (psychicznie i fizycznie) – 29,3%, następnie chęć zdoby-
cia wiedzy na tematy medyczne (związane z ciążą i porodem) – 
20,7%, chęć przygotowania się do opieki nad dzieckiem – 10,9%, 
chęć zobaczenia dziecka zaraz po porodzie – 10,9% ankietowanych. 
Mężczyźni chcą aktywnie uczestniczyć w porodzie poprzez: udzie-
lanie wsparcia psychicznego – 53,3%, trzymanie za rękę 30,4%, po-
dawanie napojów – 22,8%, pomaganie w oddychaniu 19,6% ankie-
towanych. Ponadto zadowalający jest fakt, iż mężczyźni są świa-
domi znaczenia swojej obecności w trakcie porodu partner-
ki/narzeczonej/żony, bowiem 75% ankietowanych przyznało, że 
ich uczestnictwo w trakcie porodu jest korzystne dla rodzącej. Ich 
zdaniem zapewnia jej to większe poczucie bezpieczeństwa oraz 
pogłębianie z nią więzi. Zatem udział mężczyzny w porodzie 
wpływa na jego związek z dzieckiem oraz relację z partner-
ką/narzeczona/żoną. Ponadto jest ważnym elementem przygoto-
wania jego do pełnienia roli ojca, w sposób bardziej świadomy i 
odpowiedzialny (Kiełbratowska, Zwierzyńska 2004, s. 478- 480).  
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Czwarty i ostatni etap w dojrzewaniu do świadomego i od-
powiedzialnego ojcostwa to okres wychowywania własnych dzieci. 
Ojciec musi wiedzieć o tym, że jest ważną osobą w życiu dziecka. 
Jest przewodnikiem, wzorem zachowań i postaw społeczno-
rodzinnych. Potwierdzają to wyniki badań naukowych Czesława 
Galka na temat wychowawczej funkcji rodziny. Pokazały one, że 
dla 28 % dzieci (piąta i szósta klasa szkoły podstawowej) ojciec jest 
najważniejszą osobą w ich życiu. Jest to wysoki procent, bowiem w 
badaniach uwzględniane były także inne osoby: mama – 34%; bab-
cia – 4%; dziadek – 3%; rodzeństwo – 28%; ktoś inny – 5%. Na py-
tanie, dlaczego szanują ojca, badani odpowiedzieli, że dzięki niemu 
czują się bezpieczni - 93%, czują się kochani i szanowani - 83%, 
wspiera ich w trudnych chwilach - 80%; mogą z nim szczerze po-
rozmawiać na każdy temat – 77%; dostają wszystko czego zapra-
gną 76%. Ponadto badani uznali, że ojciec wypełnia swoje zadania 
w stopniu bardzo dobrym – 76%, zadowalającym – 21%, przecięt-
nym – 4%. Co ciekawe, wśród badanych nie było takich, którzy 
wskazaliby na zaniedbywanie obowiązków przez ojca. Aż 66% an-
kietowanych stwierdziło, że ojciec jest dla nich przewodnikiem w 
postępowaniu i 65% stwierdziło, że zdecydowanie chcą być takimi, 
jak ojciec, 26% raczej chcą, raczej nie 10% badanych. Nie było ta-
kich, którzy stwierdziliby, że zdecydowanie nie chcą być tacy jak 
ich ojciec (Galek 2011, s. 130 ).  

Reasumując można powiedzieć, że świadome i odpowie-
dzialne ojcostwo jest ojcostwem przygotowanym. Innymi słowy 
jest ojcostwem spełniającym oczekiwania dzieci. Dzieci doświad-
czające miłości rodzicielskiej obojga rodziców, a także będące 
świadkami ich wzajemnej miłości przeżywają swoje dzieciństwo w 
sposób szczęśliwy. Co więcej, kształtują swoją dojrzałą osobowość 
przyjmując głównie te wartości i postawy, które przekazywane są 
przez ich rodziców na drodze wychowania (Augustyn, s. 223-225).  

 
Zakończenie 
Rodzicielstwo nie powinno być niezamierzone, czy niepożą-

dane. Powinno być świadome i odpowiedzialne. Proces dorastania 
do świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa rozpoczyna się już w 
rodzinie biologicznej mężczyzny, gdy jest jeszcze małym chłopcem. 
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Chłopiec uczy się od ojca jak być dobrym mężem i ojcem. Odpo-
wiedzialny ojciec to taki, który jest świadomy roli, jaką pełni we 
współczesnej rodzinie i bierze za nią odpowiedzialność. W dobie 
zmieniających się przemian ojcostwa dobre pełnienie roli męża i 
ojca oznacza nie tylko zapewnianie warunków materialnych rodzi-
nie, ale także angażowanie się wspólnie z żoną w opiekę i wycho-
wanie dziecka.  

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie świadomego i od-

powiedzialnego ojcostwa. W części pierwszej artykułu omówiono 
współczesne ojcostwo oraz opisano jego kryzys, dość często pod-
kreślany w literaturze dotyczącej współczesnych przemian rodzi-
ny. Natomiast w części drugiej artykułu przedstawiono, a następ-
nie scharakteryzowano cztery etapy dojrzewania chłopca, a potem 
mężczyzny do świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa: okres 
wychowania chłopca, młodzieńca aż do chwili ślubu; okres od ślu-
bu do momentu, gdy małżonkowie uświadomią sobie, że będą mie-
li dziecko; okres ciąży i urodzenia dziecka oraz długi i trudny okres 
wychowania własnych dzieci. 

 
Abstract 
Conscious and responsible fatherhood 
The goal of this paper is to present conscious and responsible 

fatherhood. In the first part of the paper, modern fatherhood was 
discussed and its crisis, which is often emphasised in the literature 
about modern changes of the family, was described. In the second 
part of the paper, the four stages of maturation of a boy, who later 
becomes a man, to conscious and responsible fatherhood were 
characterised: the period of upbringing of a boy, the period be-
tween the moment, when the boy becomes a young man, and the 
marriage; the period between the wedding and the moment, when 
the couple realises that they will have a child; the pregnancy and 
the childbirth, as well as the long and difficult period of their chil-
dren's upbringing. 
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Marzena Koterbicka-Borys (URz) 

 
Pozycja ojca w wiejskiej rodzinie galicyjskiej.  

Szkic na przykładzie Brzozowej nieopodal Zakliczyna nad Dunajcem 
 

Wstęp 
Rodzina stanowi najważniejsza grupę społeczną, niezwykle 

istotną w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz rozwoju konkretne-
go człowieka. Każdy z jej członków dysponuje określoną pozycją, 
jak i pełni właściwe sobie funkcje. Na przestrzeni dziejów, w zależ-
ności od czasu i panujących warunków ulegały one określonym 
modyfikacjom. Poniższy tekst ma na celu przybliżenie pozycji ojca 
w ramach rodziny funkcjonującej na terenach Galicji w ostatnich 
dekadach XIX i pierwszych lat XX stulecia. Zagadnienie to zostało 
przedstawione na przykładzie społeczności wiejskiej − miejscowo-
ści Brzozowa koło Zakliczyna nad Dunajcem,. Obecnie jest to nie-
wielka, znacznie już wyludniona wieś położona w południowo-
wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tar-
nowskim, w odległości ok. 30 km od samego Tarnowa, w pobliżu 
Zakliczyna, administracyjnie należąca do gminy Gromnik1. 

Podstawę źródłową artykułu stanowią niezwykle cenne ma-
teriały zebrane na tym terenie przez Jana Świętka2. Autor, etnograf 
                                                 

1 Wieś prawdopodobnie została założona już w XII wieku. Początkowo nale-
żała do dóbr książęcych. W 1234 roku właścicielem jej był rycerski ród Gierałtów 
‒ Ośmiorogów. W późniejszym czasie, w roku 1385, za przyzwoleniem króla 
Władysława Jagiełły, przeszła w posiadanie Spytka z Melsztyna (Spycimira) 
wojewody krakowskiego, a następnie Mikołaja Wawrzyńca Jordana. W ciągu 
kolejnych wieków miała licznych prywatnych właścicieli. Od roku 1395 istniała 
w niej parafia, w której końcem XV wieku wybudowano istniejący do dnia dzi-
siejszego drewniany kościół. R. Bogusz, Zakliczyn nad Dunajcem, Zakliczyn 2013, 
s. 85-86; http://www.brzozowa-
sa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3Aduszpasterze-
parafii-brzozowa-&catid=53%3Aparafia-pw-w-mikoaja-biskupa-w-brzozowej-
&Itemid=66 [dostęp z dnia: 23.11.2014]. 

2 Jan Świętek urodził się w 1859 roku we wsi Targowisko nieopodal Bochni, 
w średniozamożnej rodzinie chłopskiej. Ukończył niższe gimnazjum w Bochni, a 
następnie Gimnazjum św. Anny w Krakowie, gdzie również zdał maturę. Nie 
dysponując środkami pozwalającymi rozpocząć wyższe studia musiał podjąć 
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amator, a przy tym niezwykły pasjonata i miłośnik wiejskiego folk-
loru poświęcił swoje życie na zbieranie przykładów różnego rodza-
ju obrzędów i obyczajów oraz innych przejawów galicyjskiej kultu-
ry ludowej Zajmując się pierwotnie utrwalaniem zwyczajów lud-
ności wśród której wyrósł, a zamieszkującej tereny położone nad 
rzeką Rabą3, ostatnie lata życia poświęcił gromadzeniu oraz opra-
cowywaniu materiałów etnograficznych odnoszących się do wsi 
Brzozowa oraz innych pobliskich miejscowości. Ogrom pracy wło-
żony przez autora dał efekt w postaci niezwykłego opracowania, 
ukazującego w sposób niemal całościowy życie mieszkańców tego 
malowniczego zakątka na przełomie XIX i XX stulecia4.  

 
1. Mąż i żona ‒ wzajemne relacje między małżonkami 
Wśród dziewiętnastowiecznych mieszkańców Brzozowej 

słowo „rodzina” nie było tak powszechne w użyciu jak dzisiaj. 
Swoich bliskich nazywano najczęściej familią lub też określano 
mianem przyjaciół, podkreślając tym samym relacje jakie łączyły 
czy też powinny łączyć spokrewnionych ze sobą ludzi. Za najbliż-
szą familię uważano te osoby, z którymi łączyło pokrewieństwo w 
linii prostej. Stanowili ją zatem rodzice z dziećmi, a także dziadko-
wie. Krewnych z linii bocznych, takich jak wujowie, stryjowie czy 
kuzyni również uważano za przyjaciół, przy czym już nie tak bli-
skich, jak w przypadku własnych dzieci czy rodziców5.  

Rodzinę zakładało dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna, łącząc 
się ze sobą przed Bogiem w sakramentalnym związku. Od tej pory 

                                                                                                                         
pracę zawodową. Był urzędnikiem kolejowym m.in. w Tuchowie, Podgórzu-
Płaszowie i w Krakowie. Jego prawdziwą pasją była jednak etnografia. W uzna-
niu zasług na tym polu został 15 stycznia 1892 roku członkiem Komisji Antropo-
logicznej Akademii Umiejętności. Był również inicjatorem i współtwórcą, a także 
pierwszym prezesem utworzonego 2 grudnia 1898 roku Krakowskiego Oddziału 
Towarzystwa Ludoznawczego. Zmarł 3 czerwca 1926 roku. K. Kwaśniewicz, 
Wstęp, [w:] J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnogra-
ficzny − zbiór z lat 1897-1906, cz. I, Wrocław 1989, s. 6-10. 

3 J. Świętek, „Lud nadrabski” (od Gdowa po Bochnię), Kraków 1893. 
4 Tenże, Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny − zbiór 

z lat 1897-1906, cz. I, Wrocław 1989; cz. II, Wrocław 1998; cz. III, Wrocław 1999; 
cz. IV, Wrocław 2000. 

5 Tenże, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, Wrocław 1999, s. 50.  
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w opinii miejscowych, małżonkowie stawali się wobec siebie naj-
bliższymi przyjaciółmi, o „jednym ciele i jednej duszy”. Mąż i żona 
nie funkcjonowali jednak w małżeństwie, jako równi sobie.  

Różnica ta była widoczna już w przypadku zmiany nazwiska 
– kiedy to kobieta zawsze przyjmowała je od męża − w Brzozowej 
sytuacja odwrotna nie miała wówczas miejsca. Nowe nazwisko 
tworzono przez dodanie do źródłosłowu przedrostków: a) z koń-
cówka spółgłoską przyjmują przyrostek: ka, cka : Gac ‒ Gacka; Fijur ‒ Fi-
jorka; Budzyn ‒ Budzynka (…) b) zakończone na a lub o ‒ przyrostek yna 
lub Ina ‒ Rzepka‒ Rzepcyna; Janocha ‒Jascnosyna (…) c) przymiotnikowe 
na ski, cki, zmieniają tylko końcówkę, podobnie jak w języku ogólnym: 
Buratoski ‒Buratoska; Pałucki ‒Pałucka itp.6  

W małżeństwie mąż nazywany był potocznie „chłopem” lub 
„starym”, zaś swoją żonę sam nazywał najczęściej „babą” lub „starą”. 
Przed innymi mieszkańcami wsi, oboje mówili o sobie „moja” i „mój” 
z dodatkiem „baba” lub „chłop”. Małżonkowie posiadający potom-
stwo, używali również odpowiednio formy „matka” i „ojciec”.  

Każde ze współmałżonków posiadało odmienne, ściśle okre-
ślone obowiązki w zakresie funkcjonowania gospodarstwa. Dla 
ojca – gospodarza zarezerwowane były najcięższe i najtrudniejsze 
prace. Do zadań absorbujących go na co dzień należało m.in. opo-
rządzanie zwierząt. Poza tym wykonywał on kolejne prace gospo-
darskie związane z naturalnym kalendarzem i cyklem natury: 
przygotowywał ziemię pod zasiew (bronował i orał pola, nawoził 
je), dbał o uprawy, wspólnie z innymi domownikami zbierał plony 
(żniwa, wykopki itd.). Jesienią przygotowywał drewno na opał, 
zwoził liście na ściółkę dla bydła, a także glinę, którą naprawiano 
chałupy. Kobieta ‒ gospodyni natomiast zajmowała się przede 
wszystkim domostwem, lżejszymi pracami gospodarskimi oraz 
wychowaniem dzieci. Czynnościami „typowo kobiecymi” męż-
czyźni nie parali się, ponieważ stanowiło to dla nich ujmę i mogło 
spotkać się z negatywną oceną ze strony innych chłopów. 

W opinii ówczesnych mieszkańców wsi galicyjskiej małżeń-
stwo było związkiem nierozerwalnym, w którym dwoje ludzi mia-
ło również względem siebie liczne obowiązki. Do takich należały 

                                                 
6 Tamże, s. 102. 
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przede wszystkim: miłość, zaufanie i pomoc, którymi małżonkowie 
powinni się wzajemnie obdarzać. Oboje też powinni wspólnie 
mieszkać. Żona zobowiązana była ponadto być posłuszna swojemu 
mężowi, a ten zaś miał być wobec niej dobry, wyrozumiały, trosz-
czący się o jej zdrowie i utrzymanie. Poza tym, żona miała prawo 
żądać od męża: 1) aby mąż wypełniał ściśle obowiązki przyjęte przez 
zawarcie z nią małżeństwa; 2) aby dał jej dostateczne utrzymanie; 3) aby 
ją ochraniał i bronił przed słowną lub czynną napaścią ze strony sąsiadów 
i obcych ludzi; 4) aby jej nie nakłaniał i nie namawiał do złych i występ-
nych uczynków; 5) aby nie nadużywał w ogóle względem niej swej wła-
dzy; 6) aby nie trwonił majątku; 7) aby wreszcie nie wtrącał się do czyn-
ności domowo-gospodarskich, które są wyłącznie dla kobiet zastrzeżone7. 
Jednocześnie jednak uważano, iż jeśli by tylko kobieta popełniła 
względem swego męża „złą rzecz” ten nie mógł „jej popuszczać ani 
też darować”. Zdaniem chłopów odpowiedzialność męża za żonę 
była odpowiedzialnością dwojaką − zarówno przed samym Panem 
Bogiem (ze względu na sakramentalny charakter związku), jak i 
przed opinią publiczną. Również od żony wymagano opieki nad 
mężem. Sądzono, iż: jak baba dobra, uczciwa, porządna i gospodarna, to 
chociażby chłop był łajdak i nic dobryguo z początku, ona go przecie powo-
li choć trochę naprawi, jak ino cierpliwie i mądrze umie Se z nim pora-
dzić8. Dobra żona powinna zatem, jak sądzono, nie tylko potrafić 
sprowadzić wybranka na właściwą drogę, ale także dbać o gospo-
darstwo, szczególnie jeśli sam mąż je zaniedbywał.  

Oprócz wspomnianych już powinności, zarówno „baba” jak i 
„chłop” powinni darzyć się radą i pomocą. Mąż nie powinien nic 
ważniejszego robić bez wiedzy żony, żona tym bardziej powinna się pora-
dzić męża, jak co takiego zamierza, co dla niej albo całego gospodarstwa 
uważa za potrzebne. Czy idzie o jaką rzecz guospuodarską, czy o jakie 
kupno, albo sprzedanie, czy o dzieci, albo co inszego, powinno jedno z 
drugiem o tem pogadać, bo jak się oboje na jedno zgodzą i razem się do 
tego interesu wezmą, to go łatwiej i prędzej załatwią. Żona jak i da jaką 
radę mężowi i on te rade uzna, że dobra, to ona tem bardzo się cieszy i z 
całych sił się stara, żeby to przeprowadzić; tak samo mąż bardzo jest rad, 

                                                 
7 Tamże, s. 104. 
8 Cyt. za: Tamże, s. 103. 
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jak żona zrobi tak, jak on jej radzi i z pewnością jej w tym pomoże. Ale jak 
baba nie poradzi się chłopa zanim co ważnego zrobi, to chłop ma prawo to 
unieważnić, a jej za to dobrze nakłaść w uszy. Baba takiego prawa nie ma, 
ale za to ma gębę dużą, to jak zacznie się swarzyć, to chłop d(ł)ugo nima 
od niej spokoju, ze jaż się czasem o to pobiją9.  

Powyższe teoretyczne założenia, szczególnie te dotyczące po-
stępowania męża wobec żony, nie znajdowały jednak często prze-
łożenia w codziennym życiu. W praktyce bowiem mężczyzna nie-
jednokrotnie nie liczył się w ogóle ze zdaniem żony, bądź brał je 
pod uwagę jedynie w niewielkim stopniu. Wprawdzie uważał ją za 
towarzyszkę życia, jednak jej rolę ograniczał zazwyczaj jedynie do 
opieki nad dziećmi i domostwem. Co więcej w większości domów 
„głowę rodziny” uznawano za „pana” nie tylko względem swojej 
małżonki, ale i w stosunku do pozostałych domowników10. Męż-
czyzna w odebraniu należnej oznaki uszanowania ma zawsze jeszcze 
pierwszeństwo przed kobietą. I tak dziecko, wracając z podróży do domu 
zazwyczaj całuje w rękę naprzód ojca, a potem matkę, chociaż oboje są ra-
zem (…). Kawaler, przychodząc na zaloty i prosząc o rękę córki, kłania się 
o nią pierwej ojcu, niż matce11. 

W świadomości mężczyzn istniało przekonanie o wyższości 
rodzaju męskiego nad żeńskim. Tłumaczono je m.in. biblijną 
„Księgą Rodzaju”, w której: Pan Bóg postanowił, jak Adama i Ewę z 
raju wygnał, że baba ma być puodległą we wszystkięm chłopu i ma go 
s(ł)uchać, a on ma mieć nad nią moc12. Wyższości mężów nad żonami 
tłumaczono także za pomocą popularnych powiedzeń. Wśród ta-
kich znajdowało się m. in. stwierdzenie, że kobieta ma długie wło-
sy, dlatego też musi mieć krótki rozum. Wszystko to sprawiało, iż 
wśród miejscowych istniało przekonanie o moralnej i fizycznej 
wyższości męża nad żoną a „uzasadniona” przemoc wobec kobiety 

                                                 
9 Tamże, s. 203. 
10 Podobnie było również i w innych rejonach Galicji: Żona jest mężowi podporząd-

kowaną i stanowi w domu drugą podrzędniejszą figurę (…). Mąż jako głowa rodziny doznaje 
w domu pierwszeństwa od żony, dzieci i domowników. W. Kosiba, Charakterystyka ludu 
wiejskiego powiatów gorlickiego i grybowskiego, [w:] Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach 
gorlickim i grybowskim, pod red. S. Udzieli, Nowy Sącz 1994, s. 42. 

11 J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, s. 56. 
12 Cyt. za: Tamże, s. 103.  
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była dla chłopów niemal czymś naturalnym. W opinii mieszkań-
ców Brzozowej żonę można było uderzyć w kilku określonych wy-
padkach Chłop ma prawo wybić żonę, jeżeli ona pije, lustykuje, wynosi z 
chałpy, babim wykętarkąm wydaje, po karczmach się włócy, za innymi 
spogląda. Wtedy chłop powinien jej napędzić rozumu z dupy do głowy13. 
Odwrotne sytuacje, a więc takie w których to „baba” próbowała 
siłą wymusić posłuszeństwo na swoim mężu były nie tylko wy-
śmiewane i wyszydzane, ale wręcz potępiane. Mężczyzn, zbyt po-
błażliwie traktujących niektóre zachowania swoich żon, nazywano 
prześmiewczo m. in. „babiarzem”, „babą”, „przymilasem babskim” 
a czasami także „babski dupy bratem”. Obawa przed negatywną 
opinią ze strony lokalnej społeczności sprawiała że chłopi nie chcie-
li sobie pozwolić na to, aby towarzyszka życia otwarcie się im 
sprzeciwiała. Mimo wszystko w Brzozowej takie sytuacje miały 
miejsce. Według spostrzeżeń Jana Świętka, około 15% kobiet (w 
okresie od 1897 do 1906 roku), nie tylko występowało przeciwko 
swoim mężom, ale wręcz zdobywało nad nimi przewagę fizycz-
ną14. Najczęściej sytuacja taka miała miejsce, gdy mężczyzna nie 
posiadał żadnego własnego majątku. Skutkowało to tym, iż nie cie-
szył się poważaniem ani własnej żony, ani pozostałych mieszkań-
ców wsi, w której nazywano go „wstępieniem”.  

 
2. Ojciec wobec własnych i przysposobionych dzieci 
Na dziewiętnastowiecznej galicyjskiej wsi, niezwykle waż-

nym aspektem wynikającym z założenia rodziny, były narodziny 
pierwszego, a w dalszej kolejności również następnych dzieci. Po-
trzeba posiadania potomstwa była bardzo wysoka i wiązała się ze 
sporą presją społeczną. Oceniano ją przede wszystkim z ekono-
micznego punktu widzenia. W opinii chłopów dzieci „opłacało się 
mieć”. Działo się tak ponieważ pomagały one w codziennych 
czynnościach gospodarskich, brały udział pracach polowych. Poza 

                                                 
13 Cyt. za: Tamże, s. 104. 
14 Spostrzeżenia Jana Świętka dotyczące liczby kobiet dominujących nad 

swoimi mężczyznami, dotyczą stosunkowo późnego okresu. Przypuszcza się 
więc, że w obliczu powolnego procesu emancypacji kobiet, w latach wcześniej-
szych procent ten mógł być zdecydowanie niższy. 
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względami finansowymi oraz pomocą w gospodarstwie potrzeba 
posiadania potomstwa wynikała także między innymi z faktu, iż w 
razie choroby rodziców dzieci zajmowały się nimi, a następnie, już 
po ich śmierci przejmowały dorobek życia, który – co dla miesz-
kańców wsi niezwykle ważne − nie dostawał się w obce, a przy 
tym niepewne ręce. Jeden z żyjących w opisywanym czasie miesz-
kańców Brzozowej − Jan Oleksik zauważał: Dobrze, jak dzieci są (…) 
Dobrze z dzieciami, jak człowiek zachuoruje, to mu chuoć wuody będzie 
miał kto podać. Wybijes guo, to się wypłace i spuokuyj (…) Inaczej ze słu-
żącym susącyguo puobic, to będzie pyskował (…) nie us(ł)uchnie, narobi 
flakuyw, wybijes guo to ci ucieknie –niek Buog brąni. Sceslywy tęn, co się 
swuojek dzieci dochowa15.  

Tak praktyczny wymiar posiadania potomstwa powodował, 
że cieszono się z narodzin zdrowych dzieci. Szczególnie wyczeki-
wani byli przede wszystkim chłopcy. Ich przyjście na świat powo-
dowało wielką radość, wynikającą z faktu, iż byli oni silniejsi, a tym 
samym w perspektywie bardziej przydatni do wykonywania cięż-
kich, codziennych obowiązków jakie czekały w gospodarstwie. Z 
narodzin dziewczynek ojcowie cieszyli się znacznie mniej. Jak 
„pragmatycznie” sądzono były one nie tylko mniej wydajne, ale 
także sprawiały więcej kłopotów. W przypadku kiedy ojcowi rodzi-
ły się same córki, ten niejednokrotnie potrafił z tego powodu czynić 
żonie wyrzuty16.  

Pierwszy kontakt ojca z dzieckiem odbywał się bardzo wcze-
śnie. Zazwyczaj tuż po porodzie akuszerka przekazywała nowo-
rodka najpierw głowie rodziny. Jeśli niebyło obawy o życie dziec-
ka, ojciec posyłał do karczmy po wódkę, którą następnie częstował 
wszystkich odwiedzających niemowlę. Poczęstunek ten nazywano 
„gałgankami”. Następnie udawał się z napitkiem do potencjalnych 
chrzestnych dziecka. Ochrzczenie nowego członka rodziny było 
również niezwykle ważnym obowiązkiem ojca względem potom-
ka. Chrzest starano się wyprawić bardzo szybko, aby na bardzo nie-

                                                 
15 J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, s. 138. 
16 A. Bartosz, Obrzędy i zwyczaje rodzinne, [w:] Rzepiennik Strzyżewski. Materia-

ły etnograficzne, pod red. A. Bartosza, Tarnów 1992, s. 27. 
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pożądany wypadek śmierci swojego dziecka, przynajmniej mu niebo za-
pewnić17. 

Kolejnym zadaniem dla rodzica, było przede wszystkim na-
uczyć dziecko pracy. Stanowiła ona podstawową wartość, dzięki 
której gospodarstwo mogło funkcjonować, rodzinie zaś zapewniała 
określone środki do życia. Już najmłodsze potomstwo w rodzinie, 
liczące nawet zaledwie 5 czy 10 lat miało w gospodarstwie do speł-
nienia swoje zadania. Chłopcy ‒ pastuszkowie, pasali gęsi, kaczki, 
karmili trzodę chlewną i drób, dziewczynki ‒ pasterki natomiast 
uczono dbania o ogródek oraz prostych czynności związanych z 
funkcjonowaniem gospodarstwa domowego18. Nieco starsze dzieci 
między 10 a 15 rokiem życia, miały już inne zadania.. Do ich obo-
wiązków należało przede wszystkim wypasanie bydła. Czynność 
ta mogła by się wydawać prostą, jednak taką w rozumieniu miesz-
kańców wsi bynajmniej nie była. Rodzice uważali, iż jest to swego 
rodzaju przysposobienie dorastającego dziecka do dojrzałego życia. 
Ich zdaniem, zadanie to uczyło młodą osobę odpowiedzialności, 
obowiązkowości, a przede wszystkim pracowitości. Przyswojenie 
sobie tych przymiotów, sprawiało, iż ukończywszy lat 15 pasterka 
„awansowała” na tzw. „dziewkę”, a pasterz na „paroubczaka”. Od 
tej pory mogli nająć się do pracy u bogatszych lub bezdzietnych 
właścicieli gospodarstw, a zarobionymi pieniędzmi wesprzeć do-
mowy budżet19. Do zajęć „paroubczaka” należało wyprowadzanie, 
pasanie, karmienie i dbanie o czystość koni. Oprócz tego pomagał 
on gospodarzowi (ojcu) w przygotowywaniu drewna na zimę, młó-
ceniu zboża i wszelkich czynnościach związanych z pracami polo-
wymi i rzemieślniczymi. „Dziewki” natomiast wykonywały prace z 
zakresu obowiązków domowych, pomagały matkom w gotowaniu, 
dojeniu krów, przędzeniu, a parobkom w wyrzucaniu gnoju spod 
zwierząt20. Dzieci skoro podrosną, mają pracować w gospodarstwie rodzi-
ców, nie oglądając się na własne korzyści osobiste. Gdy rodzice nie mają 
dostatecznego gospodarstwa na utrzymanie siebie i dzieci, dzieci bez szem-
                                                 

17 J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, s. 136-137. 
18 Tenże, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. I, s. 78-79. 
19 Tamże, s. 73. 
20 S. Średniawa, Zatrudnienie, [w:] Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlic-

kim i grybowskim, pod red. S. Udzieli, Nowy Sącz 1994, s. 93-105. 
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rania mają ‘chuodzić na zarobki’ czy to do dworów, czy też do zamożnych 
sąsiadów, a zarobek oddawać rodzicom, którzy nim rozporządzają według 
własnego uznania. (...) Dzieci, które do tego obowiązku się nie poczuwają, 
potępia społeczeństwo gminne, a rodzice nazywają je ‘wyrodkami’21.  

Wychowywanie dzieci przez ojca odbywało się przede 
wszystkim głównie w codziennym życiu i opierało się na przeka-
zywaniu takich wartości jak: zamiłowanie do ziemi i pracy na roli, 
głęboka religijność i bezwzględne posłuszeństwo wobec starszych, 
a szczególnie wobec samego rodzica. W opisywanym czasie wiel-
kim wstydem i nieszczęściem dla głowy rodziny było niepowo-
dzenie odniesione na tym polu. 

W domu ojciec powinien cieszyć się posłuchem i szacunkiem 
nie tylko ze strony żony, ale przede wszystkim właśnie dzieci, któ-
re zajmowały marginalną pozycję w rodzinie. Powinny być one 
całkowicie podporządkowane rodzicowi. Zarówno synowie jak i 
córki bezwzględnie mieli respektować decyzje ojca i z szacunkiem 
zwracać się zarówno do niego, jak i do matki. Szacunek ten wyrażał 
się na wiele sposobów. Jednym z nich było tzw. „dwojenie” rodzi-
com, czyli zwracanie się do nich w formie „wy”. Rodziców określa-
no mianem „mamusi” i „tatusia” wyłącznie w przypadku, kiedy 
odbywało się to podczas ich nieobecności. Respekt wobec rodzicieli 
okazywano także w różnych innych codziennych sytuacjach, w tym 
między innymi wykonując ich polecenia i kulturalnie się do nich 
odnosząc22. Nawet dorosłe dzieci, do czasu kiedy nie „wyszły” z 
domu powinny okazywać szacunek i pomoc rodzicom oraz liczyć 
się z ich zdaniem. Dzieci odwdzięczające się za wychowanie, powinny w 
miarę możliwości nawet wtedy spełniać rozkazy i życzenia rodziców, gdy 
dojdą do pełnoletniości, zawrą związki małżeńskie i opuszczą dom rodzi-
cielski23. Dopiero od tego momentu, mimo że wymagano od nich 
nadal szacunku i w miarę możliwości pomocy w gospodarstwie, 
zyskiwały one większe prawo do samodzielnego podejmowania 
decyzji, w tym również tych dotyczących ich własnej przyszłości. 

                                                 
21 J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, s. 143. 
22 Tamże, s. 50-54. 
23 Tamże, s. 144. 
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W omawianym czasie, stosunki jakie łączyły rodziców z ich 
dziećmi, opierały się na zasadzie poddańczej. Szczególnie ojciec, 
władzę rodzicielską wobec swoich potomków traktował jako nie-
ograniczoną. Z tego też powodu, w większości domostw wzbudzał 
on nie tylko respekt, ale przede wszystkim strach. Jan Świętek za-
notował w swoim dziele: Bojaźń przed karą z ręki ojcowskiej wywołuje 
u dzieci głównie przeświadczenie o przewadze fizycznej ojca nad matką. 
Dotkliwsza też bywa chłosta ojcowska (…). Dość często ojciec uważany 
bywa przez dzieci za nieograniczonego władcę domu; on też jest bezpo-
średnio już i instancją, wobec której władza matki ma podrzędne znacze-
nie. Matka może jedynie prosić za dzieckiem, kiedy je ojciec bije24.  

Generalnie można stwierdzić, iż wśród mieszkańców wsi pa-
nowała opinia, że dzieci należy karać jak najczęściej. Starsi i bar-
dziej doświadczeni rodzice, przestrzegali innych, przed pieszcze-
niem i pobłażaniem najmłodszym. Przekonywali oni że: dzieci bić, 
nic im nie darować, jako ino co złego zrobią albo nie słuchają, to będą z 
niek dobrzy ludzie i dobrzy guspuodarze; jak ociec schlebia dzieciom, do 
roboty nie napędza, to z dzieci takich ino będą same wisieluchy, jeszcze go 
kiedy za łeb wezmą25.  

W karaniu ojciec powinien zważać jednak na wiek dzieci i 
rodzaj dokonanego przez nie przewinienia: Przetrzepać pasęm albuo 
chabinąm puo skuyrze − to wystarczy, żeby dzieckuo pamiętało, ze źle 
zrobiuło i ze teguo na drugi raz robić nie muoze. A jeżeli się dzieckuo nie 
puoprawii na drugi raz to samuo zrobi, to trzeba guo lepi przetrzepać, ale 
nie bić guo puo głowie, żeby rozum straciło i zostało przeg(ł)uptawe26. 

Na przełomie XIX i XX stulecia, to właśnie kary fizyczne 
uznawano za podstawowy i jedynie słuszny środek wychowawczy. 
Zarówno na nim, jak na strachu oraz respekcie ojcowie budowali 
więź ze swoimi dziećmi. Serdeczne i ciepłe relacja między nimi nie 
należały do powszechnych. Paradoksalnie, pomimo iż spędzali oni 
razem bardzo dużo czasu, chociażby podczas wspólnej pracy, to 
mało ze sobą rozmawiali. Ojciec nie otaczał dzieci troską, nie przy-
tulał ich, rzadko także okazywał względem nich pozytywne uczu-

                                                 
24 Tamże, s. 142. 
25 Tamże, s. 141. 
26 Cyt. za: Tamże. 
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cia27. Wynikało to z obyczajowości ludu – społeczności, w których 
funkcjonowano, przestrzegającego się nawzajem przed dopiesz-
czaniem dzieci i dawaniem im zbyt wielu wyrazów miłości. Jeden z 
mieszkańców Brzozowej tak opowiadał: W Siemiechuwie [Siemie-
chów − miejscowości położonej nieopodal Brzozowej – M.K.-B.] buł 
buogaty guospudarz Kwiek, co miał syna Kubusia i teguo Kubusia tak 
bardzo kuochał, ze wsędy z nim se i brał guo ze sobąm na wszystkie zaba-
wy i co ino Kubus kciał, to wszystko miał i wszytskuo mu buło wolno, jak 
tko mu co powiedział, to uociec na teguo bardzo się gniewał, abuo jak kto 
uojcu gadał, ze synowi nie powinien tak puobłazać, buo z niego nie będzie 
miał pociechy, to uociec uo to kciał się bić. I ludzie dobrze przepuowiedały 
uojcu (…). Jak Kubus dorósł, uozeniuł się bogato buo dwadzieścia muor-
guów wziął za babą, a puotęm i puo uojcu uodziecicuł duzy majątek, to te 
uoba majątki zgałganiał28. 

Nieposłuszeństwo dziecka, dawało ojcu przyzwolenie nawet 
na wyrzucenie potomka z domu i wyrzeknięcie się go. Na galicyj-
skiej wsi sytuacja taka miała miejsce najczęściej gdy dzieci odważy-
ły się otwarcie sprzeciwić woli ojca, popadały w pijaństwo lub 
prowadziły rozpustne i rozwiązłe życie. W samej Brzozowej, do 
podobnych przypadków dochodziło jednak bardzo rzadko. Jeden z 
nich Jan Świętek opisuje w następujący sposób: porwał się syn na 
ojca, który mu aktem przedślubnym już swoje gospodarstwo zapisał, za-
strzegł się jednak, że syn dopiero po jego śmierci obejmie to gospodarstwo 
w swe posiadanie. Znieważony udał się ojciec do sądu, unieważnił zapis i 
wydziedziczył złego syna29. Inne przykłady wypędzenia dzieci z do-
mu dotyczyły rozpustnego postępowania córek albo marnotraw-
stwa synów. Przeważnie jednak dzieci pozostawały całkowicie po-
słuszne swoim rodzicom.  

Ostatnim obowiązkiem ojca, wobec każdego zmieniającego 
stan cywilny dziecka, było podarowanie mu jakiegoś, nawet nie-
wielkiego uposażenia. Aby jednak całe gospodarstwo nie uległo 
parcelacji, przepisywano je zazwyczaj, najstarszemu synowi. Ten w 
zamian za to, zobowiązany był nie tylko spłacić swoje rodzeństwo, 
                                                 

27 Taka sytuacja miała miejsce również i wcześniej w okresie staropolskim. Z. 
Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź 1975, s. 211-213. 

28 Cyt. za: J. Świętek, Brzozowa i okolica Zakliczyna…, cz. III, s. 140-141. 
29 Tamże, s. 143. 
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ale także zaopiekować się rodzicami i zapewnić im godną starość 
oraz opiekę do ostatnich dni życia. Przy większej liczbie dzieci po-
dobny podział rodzinnego majątku niejednokrotnie skłócał rodzeń-
stwo, a także był powodem trwających wiele lat konfliktów między 
nim a ojcem. Tym samym dość chłodne od dzieciństwa relacje ro-
dzica ze swoimi potomkami, jeszcze bardziej się oziębiały.  

Ojcowie niechętnie godzili się jednak na przepisanie majątku 
w całości na dzieci. Fakt ten był przez nich odkładany w czasie jak 
najdłużej i często planowany był „na ostatnią chwilę”. Wynikało to 
z obaw, iż po dokonaniu darowizny potomek nie zajmie się w we 
właściwy sposób rodzicem i nie okaże mu należytej za nią 
wdzięczności. Opinia ludowa ostrzega rodziców, aby nie oddawali dzie-
ciom całego majątku przed śmiercią, bo jak pouczają przykłady niejeden 
już ojciec sparzył się na niewdzięczności dzieci, które objąwszy jego mają-
tek, wkrótce po zapisie omawiały żyjącemu ‘na wymuowie’ dostatecznego 
utrzymania30. Z podobnych powodów umierającym ojcom zalecano, 
aby część spadku zapisywali również na żony. W ten sposób chcia-
no bowiem zabezpieczyć matki, przed możliwą niełaską ze strony 
dzieci. Według Józefa Oleksika, jednego z dziewiętnastowiecznych 
informatorów Jana Świętka, takich przypadków było wiele. W jed-
nym z nich kiedy ojciec w testamencie zapisał swojemu synowi całe 
gospodarstwo, ten ciągle dokuczał swojej matce − niekiedy stoso-
wał wobec niej przemoc fizyczną i wzywał do sądu31.  

W omawianym czasie, naturalną niemal koleją rzeczy było to, 
że po stracie jednego z małżonków, zarówno wdowy jak i wdowcy 
ponowne wchodzili w związek małżeński. Sytuacja taka wynikała z 
pragmatyzmu. Pozostawieni bez żony gospodarze potrzebowali 
bowiem kogoś, kto zajmie się domostwem, a także będzie opieko-
wał się potomstwem, owdowiałe zaś kobiety poszukiwały gospo-
darza, żywiciela oraz opiekuna. Ponowny ożenek wiązał się często 
z faktem wychowywania dzieci, będących owocem wcześniejszego 
związku współmałżonka. W Brzozowej takie sytuacje także miały 
nierzadko miejsce. O ile stosunek macochy do pasierbów − jak za-

                                                 
30 Tamże, s. 146. 
31 Tamże. 
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uważa Jan Świętek − był najczęściej raczej negatywny32, o tyle kon-
takty dzieci z ojczymem układały się względnie nieco lepiej. 
Wprawdzie i ojczym niewiele dbałości okazuje względem dzieci z pierw-
szego małżeństwa żony, nie troszczy się ani o ich zdrowie, ani o ubranie i 
‘zwykle myśli o zbogaceniu się’ kosztem majątku sierót, ale już im tak nie 
dokucza, strawy nie skąpi, nie znęca się nad nimi i w razie potrzeby staje 
w ich obronie33. Stosunek ojca do dzieci żony czasami był tak dobry, 
że żyją między sobą tak, jak dobrzy ojcowie z dobrymi dziećmi, aż do 
śmierci34.  

 
Podsumowanie 
Jak widać na zaprezentowanym powyżej przykładzie Brzo-

zowej koło Zakliczyna nad Dunajcem ojciec uważany był najważ-
niejszą osobę w dziewiętnastowiecznej wiejskiej „familii” funkcjo-
nującej w warunkach galicyjskich. Stanowił on głowę rodziny, ma-
jącą zapewnić jej byt, pracującą na utrzymanie najbliższych, na któ-
rej spoczywały najcięższe obowiązki gospodarskie. Z pozycją tą 
wiązał się fakt, iż zarówno od żony, jak i od dzieci oczekiwał sza-
cunku i bezwzględnego posłuszeństwa. Do niego należały najważ-
niejsze decyzje dotyczące zarówno posiadanego majątku, kluczo-
wych kwestii związanych z gospodarstwem i domostwem, jak i 
przyszłych losów potomstwa. Ojciec mógł żądać od dzieci, wyzna-
czać im zadania oraz polecenia, a w razie sprzeciwu i okazywanego 
nieposłuszeństwa je karać. Znajdowało to przełożenie w codzien-
nych i bezpośrednich kontaktach oraz wzajemnych relacjach rodzi-
ciela z pozostałymi członkami rodziny. Taki model rodziny z do-
minującą pozycją ojca nie minął wraz z końcem okresu galicyjskie-
go i wybuchem Wielkiej Wojny, ale był obecny na opisywanych 
terenach jeszcze przez wiele kolejnych lat. 

 

                                                 
32 Czasami bywały kobiety, które o dzieci męża troszczyły się równie dobrze, jak 

i o własne: Zdarzają się przecie ‒ pisze Oleksik ‒ macochy dla pasierbów także dobrymi tak, 
że własna matka bardziej o dzieci własne nie dba. Jak macocha okazuję się z sercem prawdzi-
wie macierzyńskim dla dzieci z pierwszego małżeństwa (...). Do takich macoch dzieci chociaż 
dorosłe są przywiązane i wyrażają się o nich ‘mamusia’, Tamże, s. 151. 

33 Tamże, s. 152. 
34 Tamże. 
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym 

z pozycją i rolą ojca w dziewiętnastowiecznej rodzinie galicyjskiej. 
Kwestie te zostały ukazane na przykładzie miejscowości Brzozowa 
nieopodal Zakliczyna nad Dunajcem. Z ustaleń wynika, iż w wa-
runkach społeczności wiejskiej ojciec stanowił w opisywanym 
okresie głowę rodziny, dbającą o jej funkcjonowanie, przede 
wszystkim zaś o jej podstawy materialne. Miał decydujący wpływ 
na życie pozostałych domowników, od których wymagał szacunku 
i posłuszeństwa. Determinowało to wzajemne relacje panujące po-
między poszczególnymi członkami rodziny. 

 
Summary 
The following article is bringing up the issues of the position 

and the role of a father in the nineteenth century family. Those mat-
ters are shown on the example of Brzozowa near Zakliczyn over 
Dunajec. Conclusions show that in a village community the father 
was the head of the family and took care of its functioning, espe-
cially in the financial matter. He was the deciding factor in the lifes 
of other members of the household, from whom he demanded re-
spect and full obedience. This was determining mutual relations 
between the family members. 
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Emilia Kwaśna  (KUL) 

 
Ojciec – filar wychowania nowego pokolenia 

 
Rodzina to rdzeń wychowania nowego pokolenia, komórka, 

która wnosi istotny wkład w formowanie relacji społecznych. Jest 
również miejscem pełnienia ważnych ról – zarówno matki jak i oj-
ca. Jednakże rozważania o roli jaką pełni ojciec wymaga przytocze-
nia definicji rodziny. W. Okoń definiuje rodzinę jako: „małą grupę 
społeczną, składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodzi-
ców łączy więź małżeństwa, rodziców z dziećmi – więź rodziciel-
ska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również 
wieź formalna określająca obowiązek rodziców i dzieci względem 
siebie. (…)”1.  

Inną definicję podaje N. Sillamy, który uważa, że rodzina to: „ 
instytucja społeczna oparta na seksualności i skłonnościach mat-
czynych (ojcowskich), której forma zmienia się w zależności od kul-
tury (monogamia, poligamia, poliandria). W społeczeństwie za-
chodnim zasadniczą funkcją rodziny jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa jej członkom oraz wychowanie dzieci. Uczą się w niej języka, 
zwyczajów i trudności swojej grupy. Naśladując rodziców i utoż-
samiając się z nimi kształtują egoizm i nabierają skłonności altru-
istycznych. Rodzina jest niezbędna do rozwoju dziecka, to, czym 
się ono stanie, zależy od jej wartości. Autorytarne wychowanie jest 
tak samo szkodliwe, jak pozostawienie dziecka samego sobie. Brak 
autorytetu rodzi wymagania, brak poczucia bezpieczeństwa i leni-
stwo, natomiast jego nadużywanie tworzy sytuacje frustrujące, co z 
kolei powoduje stłumioną agresję i lęk. Zwartość rodziny jest waż-
nym czynnikiem w późniejszym rozwoju jej członków”2. 

W inny sposób rodzinę ujmuje Jan Paweł II, według niego: 
„rodzina z definicji – w znacznie większym stopniu niż jakakol-
wiek wspólnota społeczna – ma strukturę osobową. Każdy z jej 

                                                 
1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2007. Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, s. 355. 
2 N. Sillamy, Słownik psychologii. Katowice 1998, Wydawnictwo „Książnica”, s. 251. 
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członków jest ważny – nie ze względu na pełnioną funkcję, na za-
soby, jakich dostarcza, czy z jakiegokolwiek powodu, lecz przez 
sam fakt, że jest. Że jest „człowiekiem”. Że jest „tą szczególną oso-
bą”3. Wszystkie definicje ukazują tę niezwykłą wartość rodziny, 
pełnione przez nią role oraz zwrócenie istotnej uwagi na człowieka, 
zarówno matki, ojca ale też i dzieci. 

Wpływ rodziców na kształtowanie postaw i relacji ze społe-
czeństwem swoich dzieci we współczesnym świecie jest ważny. 
Pojawia się pytanie: kto bardziej matka czy ojciec ma ten istotny 
wpływ na wychowanie? Zarówno i matka i ojciec powinni równo-
cześnie, jednak obecna rzeczywistość konfrontuje wypełnianie 
podstawowych i zdaje się oczywistych zadań w rodzinie. Analiza 
niektórych typów rodzin ukazuje różnorodną tendencję do wypeł-
niania funkcji, ról w rodzinie. Te role mogą być realizowane w ro-
dzinie z większą przewagą przez jednego z rodziców lub też rów-
noważnie przez nich oboje. 

„Ze względu na stosunek rodziców do zadań na nich spoczy-
wających można wyróżnić rodziny, w których rodzice mogą 
przyjmować wobec dzieci postawy:  

– partnerską, akceptującą potrzeby dzieci, uznająca ich prawo 
do samodzielności i aktywności, opartą na współdziałaniu z dziec-
kiem w realizowaniu zadań wychowawczych przy rozumnym sto-
sowaniu nakazów i ograniczeń wynikających z dobrze pojętego 
interesu rodziny i funkcjonującego w niej poczucia wartości; 

- autokratyczną, wymagającą bezwzględnego podporządko-
wania się wymaganiom i wartościom przyjętym w rodzinie, narzu-
cająca i krępującą zachowania dzieci; 

- liberalną – realizowane są w niej wszelkie potrzeby i za-
chcianki dzieci, nie podporządkowane dobru wspólnemu; 

- „obojętności” wychowawczej, brak zainteresowania dziec-
kiem i jego sprawami; „rób jak chcesz” to najczęściej stosowana 
maksyma w postępowaniu tej grupy rodziców. 

W zależności od tego, jaka postawę rodzice przyjmują wobec 
dzieci, mechanizm identyfikacji ulega wzmocnieniu lub osłabieniu. 

                                                 
3 K. Dybciak, Elementarz Jana Pawła II dla wierzącego, wątpiącego i szukają-

cego. Kraków 2001. Wydawnictwo Literackie, s. 34. 
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Postawy rodziców wywołują odpowiednie reakcje u dzieci, a 
szczególnie młodzieży. Prawidłowo ukształtowana i funkcjonująca 
rodzina dostarcza bardzo wielu sytuacji, w których ludzie oddzia-
łują na siebie poprzez bogactwo swej osobowości, uczucia i oceny, 
uznawane normy moralne, głoszone poglądy i przejawiane zacho-
wania (M. Ziemska 1973, s. 65-69)”4. 

Pełnienie ról rodzicielskich w poszczególnych rodzinach może 
być ściśle związane z postawą jaką w rodzinie przyjmuje ojciec, 
może to być: 

„- ojciec ze skłonnością do tyranii – jego dewizą w życiu rodzin-
nym jest: „Wszystko ma być dokładnie tak, jak ja chcę”. (…) 

- ojciec nadgorliwy - stara się zasłużyć na pochwałę czy dobre 
potraktowanie, walczy o to, żeby nie zostać odrzuconym, usiłuje 
ochronić się przed zarzutami i pretensjami. (…) 

- ojciec w rozpaczy – jemu niepowodzenia w kontakcie z dziec-
kiem przysłoniły wszystko inne, co dzieje się w tej relacji. (…) 

- ojciec zrezygnowany – już nawet nie próbuje zmienić nic na 
lepsze. Może nie czuje się taki nieszczęśliwy, jak ten zrozpaczony, 
ale za to jest pozbawiony nadziei. (…) 

- ojciec zdystansowany – stara się najmniej kontaktować z dzieckiem 
czy dziećmi. Tacy ojcowie, jeśli odeszli z domu, potrafią całkowicie od-
ciąć się od rodziny. Natomiast gdy mieszkają pod jednym dachem, ta 
wersja ojcowskiej roli wymaga dużego wysiłku, żeby na co dzień 
utrzymać dystans. Potrzebne są specjalne zabiegi, wielu mężczyzn w 
takiej sytuacji korzysta z pośrednictwa żony. (…) 

- ojciec odsunięty na boczny tor – jest podobny do ojca zdystan-
sowanego, tyle, że odpowiedzialnością za powstanie tego dystansu 
obarcza kogoś innego, z reguły matkę dzieci, czyli swoją żonę lub 
byłą żonę. (…)”5. 

- ojciec – partner – otwarty na problemy dzieci (rodziny), w ra-
cjonalny sposób stosujący zakazy i nakazy. Taki ojciec w oczach 
dzieci zyskuje najwięcej. 

                                                 
4 T. E. Dąbrowska, B. Wojciechowska – Charlak, Między praktyką a teorią 

wychowania. Lublin 2005. Wydawnictwo UMCS, s. 142-143. 
5 A. Dodziuk, Ojcostwo, które boli. Warszawa 2002. Wydawnictwo Instytut 

Psychologii Zdrowia, s. 32-39. 
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Rodzina to przede wszystkim miejsce wychowania i wspiera-
nia jednostek tworzących rodzinę. Ale rodzina jako jedność ma 
spełniać określone funkcje i stawać się podporą dla swoich człon-
ków. Rodzina a w szczególności rodzice (matka i ojciec) mają kilka 
zadań do wypełnienia: 

„Wychowanie obowiązkiem naturalnym. Z takiego postawienia 
sprawy wynika, że dzieci są podstawowym dobrem rodziny. Stąd 
ich wychowywanie jest niezmiernie ważnym jej zadaniem. Można 
stąd uznać rodziców za pierwszych i głównych wychowawców dzieci 
(DWCh 3), a równocześnie ich wychowywanie za podstawowe za-
danie rodziny. Mają bowiem rodzice pierwotne i niezbywalne prawo: 
pierwszeństwo do wychowania dzieci (KPR, art.5). (…) 

Wychowanie współtwórstwem człowieka. Dzięki rozumności i 
wolności woli człowiek bierze udział w dziele stworzenia również 
odnośnie do siebie samego. Ale to współtwórstwo człowieka od-
bywa się zbiorowym wysiłkiem całej ludzkości. (…) 

Zadania wychowawcze rodziny. Zadania wychowawcze rodziny 
można sprowadzić do następujących punktów: 

1. Zaspokajanie potrzeb: a) Gospodarczych; b) Kulturalnych; 
c) Moralnych; 

2. Kształtowanie: a) Fizyczne; b) Intelektualne; c) Moralne; d) 
Religijnej; 

3. Kierowanie. 
Konieczność wykonania tych zadań nakłada obowiązki na 

wszystkich członków wspólnoty rodzinnej, ale w szczególności na 
rodziców w stosunku do dzieci. 

Zaspokajanie potrzeb. Zadanie zaspokajania potrzeb sprowadza 
się do dostarczania środków ich zaspokojenia. (…) Kształtowanie 
dziecka. (…) Wychowanie polega tylko na świadomym i planowym 
oddziaływaniu rodziców, ale i na oddziaływaniu całego środowi-
ska społecznego. Pierwszym i najważniejszym środowiskiem wy-
chowawczym jest życie rodzinne”6. 

Jednak funkcjonowanie rodziny koncentruje się również na 
roli ojca, która jest niezwykle ważna. Wgłębiając się w literaturę 

                                                 
6 Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna. Lublin 2003. Wydawnictwo 

KUL, s. 426-428. 
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tematu warto zastanowić się kim jest ojciec? W. Okoń podaje, że w: 
„społeczeństwie cywilizowanym nie ma rozdziału między biolo-
gicznym a społecznym pojęciem o; wyjątek stanowi → adopcja; w 
znaczeniu prawnym o. staje się mężczyzna, gdy dziecko rodzi się w 
związku małżeńskim, lecz także pozamałżeńskim lub w wyniku 
adopcji. W procesie pedagogicznym rola o. nie była na ogół tak wy-
soko ceniona jak rola → matki; przyczyną tego był m.in. podział ról 
mężczyzn i kobiet, jaki się dokonał w wyniku industrializacji: prze-
bywający w zakładzie pracy o. niewiele czasu mógł poświęcać wy-
chowaniu dzieci; stan ten uległ zmianie w związku z masowym 
zatrudnianiem kobiet. Dawniej nie doceniana w literaturze peda-
gogicznej rola o. obecnie coraz częściej staje się przedmiotem ba-
dań; bada się ją w różnych fazach ojcostwa: od udziału o. w okresie 
narodzin dziecka, do udziału w jego wychowaniu, przysposobie-
niu do zawodu i przygotowaniu do życia”7. 

Bliski pojęciu ojciec i nieodzownie z nim związany jest termin 
ojcostwo. W dawnych czasach: „zagadnienie prawne o. regulowało 
początkowo prawo zwyczajowe, w nowcz. społeczeństwach – 
ustawy; wg pol. prawo o. dziecka może wynikać z małżeństwa (oj-
cem jest mąż matki dziecka urodzonego w małżeństwie lub przed 
upływem 300 dni od jego ustania albo unieważnienia – domniema-
nie to może być obalone w drodze sądowego zaprzeczenia o.) lub 
być pozamałżeńskie (ojcem dziecka jest mężczyzna, który je do-
browolnie uznał lub którego o. zostało ustalone sądownie); przy 
sądowym ustaleniu o. w grę wchodzi domniemanie, że ojcem jest 
ten, kto między 300-ym a 180-ym dniem przed urodzeniem się 
dziecka obcował z jego matką; domniemanie to można obalić przez 
wykazanie niepodobieństwa o. ( → niepłodność, negatywne wyniki 
porównania → grup krwi matki, dziecka i domniemanego ojca); 
okoliczność, że matka dziecka w tym, czasie obcowała także z in-
nym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania 
tylko wtedy, gdy z okoliczność wynika, że o. innego mężczyzny 
jest bardziej prawdopodobne; w wyniku ustalenia o. dziecko uzy-

                                                 
7 Okoń, jw. s. 286-287. 
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skuje takie same uprawnienia wobec ojca i jego rodziny, jako 
dziecko z małżeństwa lub uznane przez ojca”8. 

Natomiast Jan Paweł II, określił ojcostwo jako: „ odpowie-
dzialność za życie: za życie naprzód poczęte w łonie kobiety, potem 
wydane na świat, aby w nim, objawił się nowy człowiek, który jest 
krwią z waszej krwi a ciałem z ciała. Bóg, który mówi: nie opusz-
czaj kobiety – małżonki, mówi równocześnie: przyjmij życie w niej 
poczęte”9.Jakże doniosłe są słowa tak wielkiego autorytetu, w nich 
właśnie można dopatrywać się istoty ojcostwa i wynikającej z peł-
nienia doniosłej roli w życiu, która nie wszystkim jest dana. Spra-
wowanie roli ojca to nie jako obdarzenie przez Boga człowieka 
wielkim zaufaniem, na którym spoczywa trud ale też i odpowie-
dzialność za wychowanie młodego pokolenia. „ Niegdyś słyszało 
się, że ojcowie mają misję od Boga. I rzeczywiście, w relacji ojciec – 
syn następuje przekaz dziedzictwa, niemal zawsze będący drama-
tycznym procesem, walką, w której ojciec musi poskramiać i prze-
wodzić, a syn stawiać opór, by się rozwijać. 

Erich Fromm tak ujmuje różnicę między miłością ojca i miło-
ścią matki. Miłość matki jest miłością z samej zasady. Jest darem. 
Jest, można rzecz, ślepą miłością, z którą nie wiążą się zobowiąza-
nia moralne. Natomiast miłość ojca, na którą mogę sobie zasłużyć, 
gdy staram się żyć zgodnie z określonymi regułami”10. 

Zarówno ojciec i ojcostwo odnosi się do aspektów biologicz-
nych i społecznych. Natomiast słowo filar odnosi się bezpośrednio 
do wypełnianych w rodzinie określonych roli. Słownik Wyrazów 
Obcych podaje, że filar to: „ 1. (…). 2. ktoś, w kim można mieć opar-
cie, na kogo można liczyć. 3. (…). ” 11 Takim filarem i wzorem dla 
swoich dzieci jest ojciec, który powinien być ostoją i podporą dla 
całej swojej rodziny. 

Aspekt ojcostwa ma wiele wymiarów prawnych. Jednak w 
codziennym życiu potrzebny jest człowiek – mężczyzna – ojciec 
                                                 

8 T. Kotarbiński, Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1985. PWN, s. 357. 
9 Dybciak, jw. s. 38. 
10 G. Sowiński, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z Kardyna-

łem Josephem Ratzingerem Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald. Kraków 
2005. Wydawnictwo Znak, s. 251. 

11 E. Sobol, Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa 2002. PWN, s. 337. 
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odpowiedzialny za życie i pozytywne formowanie osobowości 
swoich dzieci w taki sposób aby był dla nich przykładem. Ojciec 
powinien być przed wszystkim wzorem cnót, powinien posiadać, 
wyróżniać się tymi cechami, które będą czyniły go idealnym ojcem, 
do takich zaliczyć można opiekuńczość, troskliwość, mądrość, od-
powiedzialność, wrażliwość, konsekwentność, pracowitość, spra-
wiedliwość oraz cierpliwość. Młode pokolenie mężczyzn widząc 
taki zestaw cech, może czerpać inspirację do naśladowania go w 
przyszłości. 

Człowiek, którego powołaniem będzie zostanie ojcem powi-
nien posiadać kanon różnorodnych wartości, które będzie mógł 
przekazać w sposób zrozumiały i przystępny w zależności od wie-
ku swoim dzieciom. Nie od dziś wiadomo, że młodzi ludzie za-
zwyczaj dość często reagują buntowniczo na wartości przekazywa-
ne przez rodziców. Jak podkreśla Jan Paweł II: „prawdą jest, że 
młodzież kontestuje dziedzictwo przekazywanych jej wartości. 
Kontestuje to niekoniecznie znaczy, że niszczy je czy z góry odrzu-
ca, lecz raczej poddaje je próbie we własnym życiu i przez tego ro-
dzaju egzystencjalną weryfikację ożywia te wartości, nadaje im ak-
tualność i charakter personalny, rozróżniając to, co w tradycji jest 
wartościowe, od fałszu i błędów oraz przestarzałych form, które 
można zastąpić innymi, lepiej dostosowanymi do czasów”12. 

Kierowanie się prawdą i dobrocią, która jest źródłem odpo-
wiedzi na różnorodnego rodzaju trudności, które pojawiają się w 
życiu – to zadanie dla ojca, który powinien być filarem dla młodego 
pokolenia. Słowa Jana Pawła podkreślają ten aspekt ojcostwa: „ 
poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej 
rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze 
odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem ba-
dań, ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy. Jak ważne 
jest, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy, 
by człowiekowi nie brakowało wrażliwości na Tajemnicę, by nie 
brakowało mu odwagi pójścia w głąb!”13. 

                                                 
12 Dybciak, jw. s. 60. 
13 Tamże, s. 33. 
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Wychowanie w wierze to również jedno z ważniejszych do 
wypełnienia zadań ojca, które to da stabilne podłoże na przyszłość. 
Jan Paweł II uważał, że: „wiara jest więc sposobem patrzenia na 
życie, na historię w świetle Ducha Świętego, a równocześnie spo-
sobem patrzenia poza historię. Poprzez wiarę zaczynamy sobie 
zdawać sprawę z istnienia najgłębszej rzeczywistości poza rzecza-
mi i wewnątrz historii. Oczy uzyskują zdolność dostrzegania pięk-
na i harmonii wszystkiego, co żyje na tym świecie. W wielkim 
świetle Bożym wszystkie światła stworzenia zaczynają świecić no-
wym blaskiem; nawet doświadczenie ludzkie, narodziny, miłość, 
cierpienie, śmierć – jawią się w nowym świetle, punktem odniesie-
nia dla nich staje się życie Chrystusa”14. 

Postawa ojca powinna być otwarta na wszelakie problemy, 
które pojawiają się w rodzinie, powinien on potrafić wysłuchać, 
pomóc, doradzić w trapiącym problemie. Jest on nieocenionym 
wsparciem w momencie gdy młody człowiek czuje się bezsilny w 
pokonywaniu codziennych problemów, trudności. Ojciec to także 
ostoja w troskach, chorobie – osoba na której można zawsze pole-
gać i na którą zawsze można liczyć. To przyjaciel, który pomoże i 
da ukojenie oraz wskazówki na dalszą drogę w życiu. W większo-
ści rodzinach, ojciec staje się przykładem do naśladowania, poka-
zuje w jaki sposób należy wypełniać swoją rolę w rodzinie. Wspól-
ne rozmowy są bardzo ważnym momentem, do wymiany do-
świadczeń między pokoleniami i są one niezbędne do formowania 
wzajemnych więzi jak też młodych jednostek.  

W wielu książkach napisanych przez Jana Pawła II z czasów 
młodości można odnaleźć, iż jego ojciec był dla niego wzorem i 
podporą w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji. Jak sam 
pisał: „ myślę jednak, że zasadniczą rolę odegrały tu słowa mojego 
rodzonego ojca, bo one kazały mi być prawdziwym czcicielem Bo-
ga, kazały mi szukać przynależności do prawdziwych Jego czcicie-
li, to jest tych, którzy czczą Go w Duchu i w Prawdzie. Odnalazłem 
Kościół jako wspólnotę zbawienia. Odnalazłem w tym Kościele 
swoje miejsce i swoje powołanie”15. 

                                                 
14 Tamże, s. 107-108. 
15 Tamże, s. 33. 
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Rola ojca wymaga od niego samego dużo umiejętności, zaan-
gażowania w życie rodzinne co będzie tę rodzinę czyniło szczęśli-
wą. Współczesna rzeczywistość, brak czasu, wyjazdy za pracą po-
wodują, że więzi ojciec – dzieci stają się coraz słabsze. Powodują, że 
głową rodziny niekiedy staje się matka. Ten fakt jest dość niepoko-
jący i nasuwający kolejne pytanie: czy ojciec jest potrzebny w pro-
cesie wychowania? W duchu dzisiejszych uwarunkowań ojciec, tak 
jak i matka tworzą wspólną całość i są niezbędni w prawidłowym 
przebiegu wychowania. Każde z tych osób zostało powołane do 
wypełnienia obowiązków i starannego wychowania swojego po-
tomstwa. Nie można zrzucić wychowania ( z wyboru) tylko na jed-
nego z rodziców. Tylko przymusowe sytuacje losowe (śmierć, cho-
roba) mogą usprawiedliwić taki stan. Jan Paweł II już jako dziecko 
został ze swoim ojcem, gdyż matka wcześnie umarła. Podkreślał to 
w słowach: „…matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią 
[…] i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu 
w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością duży. Po jej 
śmierci, a następnie po śmierci mojego brata, zostaliśmy we dwójkę 
z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było 
życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał 
stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zda-
rzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na ko-
lanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele para-
fialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale 
ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym semi-
narium”16. 

Rodzice w życiu dziecka pełnią ważną rolę, a także w procesie 
wychowania, dlatego powinni oni uczestniczyć oboje.  

Wypełnianie roli ojca w rodzinie tak jak i matki ulegała wielu 
przemianom na przestrzeni lat a co spowodowane było przede 
wszystkim sytuacją historyczną, ekonomiczną czy też wynikało z 
innych indywidualnych, osobistych przyczyn. Warto dokonać ta-
kiego porównania, gdyż to w najlepszy sposób ukazuje jak zmieni-
ła się rola filara - ojca, który jest odpowiedzialny za wychowanie 
nowego pokolenia. „Anthony Giddens uważa, że okres od lat 30. 

                                                 
16 Dybciak, jw. s. 46. 
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do 70. XX wieku można określić właśnie „czasem nieobecności oj-
ca”, która początkowo była spowodowana wojną, a potem praca 
zawodową i powszechnym wówczas w kulturze zachodniej, mode-
lem rodziny pracującym z ojcem oraz zajmującą się domem i cał-
kowicie monopolizującą rodzicielstwo matką. (…) W latach 50. XX 
wieku, psychoanalityka Donald Winnicott w wykładach dla BBC 
tak określił „dobrego ojca”: „obecność ojca może być epizodyczna”; 
„ojcowie nie mogą zastępować matek”; „niemowlę woli matkę”; 
„ojciec stanowi ujście dla nienawiści dziecka”; „pierwsza cnotą 
powinno być pozwolenie swej żonie być «dobra matką»; to „matka 
jest odpowiedzialna za dobre ojcostwo swojego męża” [za: Badinter 
1998, s. 232 – 233]. W Polsce w latach PRL pozycja ojców dodatko-
wo osłabiana była przez silny kult Maryjny, w specyficzny sposób 
„promujący” pozycję matek”17. 

Jak widać zmiany, które dokonywały się na przestrzeni lat w 
znaczny stopniu wpłynęły na pozycje ojca i na jego wychowanie 
swojego potomstwa. „(…) zapoczątkowane w latach 70. dążenie 
kobiet do zrównywania własnych pozycji i pensji z pozycją pracu-
jących mężczyzn oraz starania o wyrównywanie pozycji kobiety i 
mężczyzny w domu spowodowało, że ojcowie na powrót – choć 
już oczywiście w innej, znacznie mniej autorytarnej i despotycznej 
formie – „stają się ojcami”. Sytuacja związana z pełnieniem roli za-
częła zmieniać się na pozytywne.  

Nowy ojciec w żadnej mierze nie jest porównywany do króla 
czy Boga, ale nie może także – a przynajmniej nie powinien – być 
„ojcem nieobecnym”. W porównaniu z latami przeszłymi, współ-
cześni ojcowie mają zdecydowanie mniejszy wpływ na działania i 
decyzje swoich dzieci a także na zachowanie ich matek (w porów-
naniu z ojcami sprzed XIX wieku), „stracili” także możliwość wy-
godnego nieangażowania się i nieponoszenia odpowiedzialności za 
opiekę nad dziećmi (którą niepodzielnie sprawowały kobiety w 
czasach „ojca nieobecnego”). Nowy ojciec nie tylko powinien za-
pewnić byt rodzinie (lub ewentualnie przyczynić się do tego na 

                                                 
17 M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Warszawa 2009. 

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 190. 
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równi z partnerką), ale także powinien znaleźć czas i dla dziecka, i 
dla jego matki, i dla własnej pracy zawodowej”18. 

Współczesne ojcostwo wymaga wiele wyrzeczeń i trudu od 
mężczyzny. Obecnie aktywny „ nowoczesny model ojcostwa”, który 
znacznie różni się od tradycyjnego przez które zostało wychowane 
kilka pokoleń. Według A. Dudak: „tradycyjny model ojcostwa jest 
rozpatrywany przede wszystkim w aspekcie religii katolickiej stereo-
typowości podziału ról rodzinnych, w ujęciu rodziny patriarchalnej. 
Natomiast nowy model ojcostwa, który jest opisywany w literaturze 
stosunkowo od niedawna jest oparty na androgynicznej koncepcji 
płci, współdziałaniu między kobietą a mężczyzną w zadaniach wy-
chowawczo – opiekuńczych, a ojciec jest traktowany jako partner i 
opiekun żony w życiu dziecka jak matka”19. 

Te dwa modele pokazują, iż na gruncie rodziny (ojcostwa) do-
szło do radykalnych zmian, które maja swoje negatywne jak i pozy-
tywne znaczenie. „Jak twierdzi K. Arcimowicz (2008 b), nowy wi-
zerunek ojca, który nie boi się wyrażać uczuć i jest wrażliwym 
opiekunem dziecka stanowi dla jednych pozytywne przełamanie 
stereotypu męskości, jednak dla innych jest wyrazem słabości i 
prowadzi do degradacji statusu mężczyzny. 

Ponadto zjawisko odchodzenia od tradycyjnego modelu ojco-
stwa, opartego na stereotypowym podejściu do podziału ról ro-
dzinnych, wyznaczającym ojcu odmienne od matek zadania w pro-
cesie wychowania, może być oceniane jako umniejszanie znaczenia 
ojcostwa. Skoro może on zgodnie z tezą androgyniczności istoty 
ludzkiej pełnić te same funkcje, co matka, to czy w związku z tym 
jego rola nie jest ograniczona i nie traci autorytetu wyznaczonego 
przez patriarchalny model rodziny, a zatem jest mniej potrzebny? 
W (…) przekonaniu koncepcja ta wydaje się niesłuszna, ale niewąt-
pliwie jest obecna w rozważaniach określanych mianem kryzysu 
ojcostwa”20. Obecnie coraz częściej pojawia się kryzys ojcostwa, 
który dotyczy wielu mężczyzn. 

                                                 
18 Tamże, s. 191. 
19 A. Dudak, Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich 

zasoby osobiste. Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, s. 31. 
20 Tamże, s. 39. 
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„Sytuację współczesnego ojca należy rozpatrywać w kilku 
aspektach, jednak nie wątpliwie obecny został wygenerowany 
zgodnie z nowymi paradygmatami męskości. Mówiąc zatem o kry-
zysie męskości (Melosik), symbolizacji męskości ( Radomski 2008), 
upadku męskiej dominacji (Wybacz 2008) należy mieć świadomość, 
zjawisko to znalazło odzwierciedlenie w sytuacji ojca i ocenie 
współczesnego ojcostwa. W tym kontekście można mówić o kryzy-
sie ojcostwa. Analiza literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, 
socjologii i prawa, poruszające kwestie związane z kryzysem ojco-
stwa, pozwoliła na wyodrębnienie (…) trzech wizerunków (mode-
li) współczesnych ojców: 

1. Ojciec nieobecny – niepotrzebny, zdystansowany (Pross 
1978), niemający wpływu na wychowanie dziecka, „wyzuty z ojco-
stwa” (Batinder 1998). 

2. Ojciec zagubiony – pozbawiony dotychczasowych ról, po-
szukujący swojej tożsamości (Bullinger 1996, Candolini 2005). 

3. Ojciec walczący – ubiegający się o prawa do opieki i kontak-
tów z dzieckiem po rozwodzie; ojciec samotnie wychowujący 
dziecko (Czerederecka 2010, Dudak 2006)”21. 

Ten ostatni model niestety występuje coraz częściej i ma dość 
znaczący wpływ na wychowanie młodej jednostki. „Dzieci wy-
chowywane w rodzinach samotnych ojców, tak samo jak i w rodzi-
nach samotnych matek odczuwają swoją inność i odmienna sytu-
ację, pragną być kochane, mieć oboje rodziców, nie znosić z tego 
tytułu różnorodnych przykrości lub upokorzeń (J. Gajda 1997, s. 
182). Często czują się osamotnione. Ojciec nie jest w stanie, zwłasz-
cza wobec córek, zastąpić matkę, chociaż nauka i życie codzienne 
poświadczają, że ojcowie nie są wcale mniej predestynowani do 
opieki nad dziećmi niż matki. Mężczyźni potrafią być wspaniałymi 
opiekunami, darząc dzieci pełnym i szczerym uczuciem miłości, 
mając świadomość odpowiedzialnego rodzicielstwa (J. Kroczek 
1988). Jednak w sytuacji samotnego rodzicielstwa nie radzą sobie 
zbyt dobrze z wypełnianiem funkcji i zadań opiekuńczo – wycho-
wawczych. Wpływa na to wiele czynników między innymi: liczba 
dzieci, ich wiek, płeć, wykształcenie ojca, zatrudnienie i status ma-

                                                 
21 Tamże, s. 40. 
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terialny, pomoc ze strony dalszej rodziny itd. Podkreślić należy, że 
rodzina samotnego ojca należy do grupy rodzin niepełnych, co im-
plikuje inną niż w rodzinach pełnych sytuację dzieci, które są w 
nich wychowywane”22. 

Współcześni ojcowie mają dość trudne zadanie do wypełnie-
nia, aby wychować w taki sposób nowe pokolenie, aby czerpało 
ono z niego przykład i wzorowało się na nim. „ „Bycie ojcem jest 
obecnie bardziej stresujące i nieprzewidywalne, niż kiedykolwiek 
wcześniej, jednak możliwości – dla tych, którzy są skłonni podjąć 
ryzyko – są nieograniczone. «W teatrze współczesnej rodziny» - jak 
mówi Belsky - «jest dla ojców bardzo wiele ról do zagrania»” [Ro-
berts, Moseley 1996, s. 9]. Oto przykład traktowania sytuacji nowe-
go ojca jako czegoś jednoznacznie dla niego pozytywnego. Wresz-
cie ojciec może stać się „prawdziwym ojcem” (co oznacza: blisko 
związanym ze swoim dzieckiem, czułym, wrażliwym, czerpiącym 
satysfakcję z opieki i wychowania potomstwa). Tyle mówi ideolo-
gia nowego ojcostwa, która uprawomocnia fakt, że od „nowego” 
ojca oczekuje się nieporównywalnie więcej niż od ojców z innych 
czasów i kultur”23.  

Zatem rodzina to nie tylko jedno z rodziców ale oboje, którzy 
scalają ją i wypełniają swoje role przewidziane w niej. „Na rodzinę 
warto patrzeć jako na wzajemną relację między wszystkimi two-
rzącymi ją członkami, jako na układ sił, w którym bądź jedna stro-
na, bądź druga lub trzecia (dziecko) osiąga przewagę. Wydaje się, 
że od mniej więcej końca lat 70. w krajach zachodnich oraz od po-
czątku lat 90. w Polsce, można obserwować szczególnie znaczne 
przetasowanie w tym układzie, karty zostają rozdawane na nowo a 
role, jakie przypadną poszczególnym jej członkom rodziny, są na 
nowo definiowane. To zmiany wyjątkowo świeże, ale też wyjątko-
wo szybko postępujące. Elisabeth Badinter kończyła, pisaną w 1980 
roku, książkę następująca refleksją: „[…] nie można też wykluczyć, 
że kobiety składają teraz na barki mężczyzn taką odpowiedzialność 
i wywierają naciski równie silne, jak to czynili mężczyźni w sto-

                                                 
22 B. Matyjas, Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa 2008. 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 233. 
23 Sikorska, jw. s. 205. 
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sunku do kobiet w XVIII i XIX wieku. Odtąd kobiety «będą zmu-
szać» mężczyzn, by byli dobrymi ojcami, by dzielili się z nimi na 
równi nie tylko przyjemności, lecz także trudy, niepokoje i poświę-
cenie opieki nad dziećmi” [Badinter 1998, s. 267]”24. 

Wyzwanie jakie niesie ze sobą ojcostwo wymaga wiele po-
święceń, trudu, czasu a przede wszystkim chęci. Jest to zadanie 
dość odpowiedzialne, ale przynoszące plony na przyszłość. Na po-
dziw i pochwałę zasługują ci mężczyźni, którzy podejmują się tego 
zadania, jakim jest ojcostwo i z radością biorą na „swoje barki” i 
traktują je jako prawdziwe doświadczenie życiowe. Niezwykle 
ważne jest to, że ojcowie dokonują „swojego” udziału w wycho-
wywaniu i kształtowaniu nowego pokolenia. Inspiracją i pozytyw-
nym przykładem dla współczesnych ojców powinien być Jan Paweł 
II, który nie tylko był zwierzchnikiem kościoła ale przede wszyst-
kim był godnym do naśladowania Ojcem. Zawarte słowa w ency-
klikach, homiliach ukazują jak kochał ludzi i jakim był wspaniałym 
ojcem z którego przykład czerpie nowe pokolenie. Stał się on wzo-
rem cnót ojcowskich.  

 
Streszczenie: 
Tematyka artykułu dotyczy ojcostwa i odpowiedzialności 

związanej z trudem wychowania młodego pokolenia. Przedstawiona 
została definicja ojca, ojcostwa oraz jakie cechy powinien posiadać 
ojciec aby stać się wzorem do naśladowania. Omówiono zmiany, 
które dokonywały się na przestrzeni lat związane z pełnieniem roli 
ojca. Zaprezentowane zostały również dwa modele współczesnego 
ojcostwa: tradycyjny oraz nowoczesny. Dokonano krótkiej 
charakterystyki „nowego ojca” we współczesnym świecie na 
podstawie literatury.  

 
Summary: 
Father – the pillar of raising the new generation. 
The article deal with the paternity and the responsibility con-

nected with the difficulty of the up-bringing of the young genera-
tion. The definitions of both a father, and the paternity, and the fa-

                                                 
24 Sikorska, jw. s. 206. 
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ther`s personality features as the example to follow have been dis-
cussed. Two models of the contemporary paternity: traditional and 
modern have also been presented. A short characteristics of a “new 
father” in the contemporary world has been characterized on the 
basic of the literature. 
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Rola ojca w rodzinie 
 
Wstęp 
Zdaniem J. Witczak, ojciec powinien jak najszybciej zacząć trosz-

czyć się o swojego potomka oraz dostosowywać formy oddziaływa-
nia na dziecko ze względu na jego płeć i wiek. Podkreśla także, że 
ojciec często przerzuca na syna swoje pragnienia i oczekiwania i ocze-
kuje od niego, że stanie się jego idealnym obrazem. J. Witczak pod-
kreśla, że ojciec musi prezentować tylko postawy godne naśladownic-
twa oraz powinien poznawać swojego potomka, jego psychikę, musi 
respektować formułującą się osobowość dziecka1.  

W relacji z córką ojciec dogrywa kluczowa rolę, ponieważ 
umożliwia córce uformowanie kobiecość, aby w przyszłości mogła 
podjąć zadania żony i matki. Relacje z ojcem będą rzutowały na 
stosunek córki nie tylko do świata mężczyzn, ale i do całej społecz-
ności zewnętrznej, pozarodzinnej2. J. Witczak stwierdza, że „obec-
ność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, 
ale niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku 
tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, 
których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu 
ofiarować”3.  

Dzięki ojcu dziecko przyjmuje taki sposób życia, jaki jest natu-
ralny dla człowieka w grupie społecznej. Poprzez kontakt z ojcem 
dziecko wzbogaca kontakt ze światem, dziecko uczy się, że w gru-
pie trzeba się liczy z innymi i nie można żyć tylko dla siebie 4.  

Rola ojca jest istotna, jeżeli chodzi o wychowanie potomstwa 
w sferze autorytetu. W wychowaniu autorytet pełni istotną rolę, 

                                                 
1 Por. J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Wyd. Instytut Wydawniczy Związ-

ków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 15.  
2 Por. Tamże, s. 62. 
3 Tamże, s. 16. 
4 Por. M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób 

zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin, 1992, s. 69. 
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ponieważ rodzice stają się przykładem, stróżami norm i wartości. 
Należy jednak podkreślić, iż autorytet rodzica jest istotny wtedy, 
kiedy samo dziecko uznaje i podziwia rodzica, bez jakiegokolwiek 
przymusu fizycznego5.  

„Brak ojca albo niewłaściwe sprawowanie przezeń roli rodzi-
cielskiej wywołać może bardzo głębokie i często nieodwracalne 
zaburzenia w jednej z podstawowych sfer zachowania się człowie-
ka, a mianowicie tej, która dotyczy zachowania się związanego z 
płcią”6. Należy podkreślić także fakt, że niemożliwość naśladowa-
nia ojca we wczesnym dzieciństwie może doprowadzić do niedoj-
rzałości emocjonalnej i psychicznej, przez co osobowość dziecka nie 
będzie mogła się w pełni wykształcić. Może to także doprowadzić 
do zaburzenia kontaktów interpersonalnych potomka. Naśladowa-
nie ojca przez dziecko jest, zatem bardzo istotne, ponieważ umoż-
liwia formułowanie przez nie dojrzałości emocjonalnej, nabywa 
wzory ról małżeńskich, wzorów zachowań i postaw, a także wpły-
wa na orientację seksualną dziecka7.  

Role rodzinne maja złożona strukturę. Są one połączeniem 
mniejszych ról, które składają się na daną role rodzinną. Role, które 
ojciec spełnia w rodzinie nakładają się na siebie, a ich rozdzielenie 
jest niemożliwe, ponieważ często w ramach jednego podejmowa-
nego przez jednostkę działania aktualizują się różne role8.  

Systematyzując rozważania nad rolą ojca w rodzinie, należy 
wymienić, jakie role mężczyzna spełnia w rodzinie. Są to:  

1.  rola rodziciela – w porównaniu z rolą matki oczywiście 
ograniczona, jednak zwiększa się zarówno dzięki podejściu 
mężczyzny do kobiety w ciąży (płodu) jak i poprzez udział ojca na 
porodówce;  

                                                 
5 Por. J. Homplewicz, Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na podyplomowym 

studium prorodzinnym, Wyd. Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. Bp. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, Rzeszów 2000, s. 105. 

6 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 
1980, s. 154. 

7 Por. A. Dudak, Samotne ojcostwo, Wyd. Impuls, Kraków 2006, s. 64. 
8 Por. M. Gębka, Ojciec jako rodziciel, [w:] Wizerunki ról rodzinnych, t. XVIII, 

red. A. Kotlarska-Michalska, Wyd. UAM, Poznań 2007, s. 89. 
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2.  rola opiekuna – rolę tę głównie sprawuje matka, ponieważ 
ojciec najczęściej ze względu na miejski charakter pracy nie ma 
takowej możliwości. Obecnie jednak wprowadza się urlopy 
„tacieżyńskie”, które mogą zmienić ten stan, i pozwolić ojcu w 
większym stopniu opiekować się noworodkiem; 

3.  rola wychowawcy – rola ta także jest bardziej związana z 
matką, a ojciec staje się tylko pomocnikiem; 

4.  rola żywiciela i współprowadzącego gospodarstwo 
domowe – rola ta była typowo męska w tradycyjnym modelu 
rodziny, obecnie jednak jest dzielona z pracującą matką. Ojciec 
jednak nadal jest tym rodzicem, który wykonuje prace wymagające 
wysiłku fizycznego, np.; remont bądź też związanych z 
reprezentowaniem rodziny na zewnątrz, np.; załatwianie spraw 
urzędowych; 

5.  rola władcy i decydenta – była to część tradycyjnej roli 
ojca, jako „głowy rodziny”, obecnie stanowi obszar wspólnej 
aktywności rodziców; 

6.  rola kontrolera – wiąże się z kontrolowaniem, 
nadzorowaniem i karaniem dziecka. Kiedyś rola przypisywana 
wyłącznie ojcu, obecnie obojgu rodziców.  

7.  rola osoby określającej pozycję członków rodziny – 
również tutaj zostało osłabione tradycyjne znaczenie ojca, co 
wynika z podejmowania przez matki pracy zawodowej, dzięki 
czemu sama pracuje na swoja pozycje zawodową, w tym i dzieci; 

8.  rola autorytetu i przyjaciela – rola ta w rodzinie 
współczesnej powinna zyskać wysokie znaczenie, jeżeli chodzi o 
ojca. Jednak zdarza się, iż to matka jest przyjacielem dziecka, 
ponieważ spędza z nim więcej czasu; 

9.  role przyjaciela wiary oraz przekaziciela kultury – role te, 
wiążą się z rolą wychowawcy, są bardziej związane z matką niż 
ojcem; 

10. rola organizatora czasu wolnego – jest to ważna rola 
ojcowska, chociaż nie jest doceniana i kojarzona z matką. Jej 
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realizacja przez ojca może dawać szansę na nadrobienie 
niedostatków w realizacji innych ról ojcowskich9.  

Efektywność spełniania roli opiekuńczo-wychowawczej przez 
samotnych ojców, zdaniem J. Śledzianowskiego uzależniona jest od 
wielu czynników. Pierwszym z nich jest osobowość ojca, na którą 
składa się: witalność biologiczna, inteligencja, wrażliwość moralna, 
postawa empatii i otwarcie na ludzi i świat. Najmniej ważną rolę 
odgrywa wykształcenie, które w obecnych czasach powinno być 
przygotowaniem zawodowym do wykonywania pracy zapewnia-
jącej utrzymanie siebie i rodziny. Obok zarobków czy warunków 
mieszkaniowych doniosłe znacznie dla dobrego samopoczucia 
domowników ma przede wszystkim klimat intymności uczuciowej, 
dzięki któremu rodzina staje się dla nich podporą emocjonalną i 
ostoją bezpieczeństwa10. 

 
1. Ewolucja roli ojca w Polsce 
Rola ojca w Polsce na przestrzeni wieków zmieniła się znaczą-

co. Królowie byli ojcami, dla których największe znaczenie miało 
posiadanie potomka płci męskiej, co zapewniało przedłużenie ro-
du. Następnie od osiemnastego wieku rodzina miała patriarchalny 
charakter, ojciec był „głową rodziny” skupiał się na zapewnieniu 
rodzinie środków do życia, natomiast wychowanie dzieci pozosta-
wało w gestii kobiety, bądź też zatrudnianych przez ojców nauczy-
cieli i wychowawców. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się w Drugiej 
Rzeczpospolitej i Polsce Ludowej, kiedy kobiety rozpoczęły pracę 
zarobkową i mężczyźni pod ich nieobecność zajmowali się dziećmi.  

 
1.1. Rola ojca od Jagiellonów do początku XX wieku 
Dynastia Jagiellonów w Polsce to właściwie „tylko” cztery 

pokolenia zapoczątkowane, przez Władysława Jagiełłę. Trudno jest 
stwierdzić, jakimi ojcami byli Jagiellonowie, z pewnością oczekiwa-

                                                 
9 Por. M. Gębka, Społeczna rola ojca, [w:] Postawy rodzicielskie współczesnych oj-

ców, red. M. Kujawska, L. Huber, Wyd. Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa, Poznań 2010, s. 73-74. 

10 Por. J. Śledzianowski, Zranione ojcostwo, Wyd. Kuria Diecezjalna w Kiel-
cach, Kielce 1999, s. 23. 
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li narodzin dzieci, szczególnie synów ze względów dynastycznych. 
Należy tu przytoczyć postawę Władysława, ponieważ gdy zmarła 
jego córka Jadwiga, podobno na pogrzebie nie uronił ani jednej łzy, 
natomiast, gdy zmarł niedługo po przyjściu na świat jego drugi syn 
Kazimierz, król smucił się bardziej niż „należało”. Z punktu wi-
dzenia trwałości dynastii i interesu państwa brak męskiego potom-
ka był znaczącym problem, ponieważ powodował koniec panowa-
nia dynastii. Taki właśnie los spotkał dynastię Jagiellonów, gdyż 
Zygmunt August nie doczekał się syna. Narodziny jednak zawsze 
na królewskim dworze budziły radość nie tylko rodziców, ale i ca-
łego narodu11.  

Ojcowie królewscy mieli różne podejście do dzieci. Najwięk-
sze zaangażowanie w edukacje jak i wychowanie swych dzieci wy-
kazywał Kazimierz Jagiellończyk, może to wynikać z faktu, że 
wraz ze swoją żoną Elżbietą Rakuszanką byli najszczęśliwszą parą 
królewską tej dynastii, którzy nie tylko razem podróżowali, ale i 
brali z sobą potomstwo, czyli, aż 6 synów i 7 córek. Jednak stanowi-
li wyjątek, gdyż Jagiellonowie nie poświęcali wiele uwagi swojemu 
potomstwu, byli zbyt zajęci sprawami publicznymi. Dzieci dopóki 
były małe, były wychowywane przez matki bądź też inne kobiety, 
a jak podrastali chłopcy, ich wychowaniem zajmowali się wyzna-
czeni dworzanie. Rolą króla było spłodzenie syna, ale zajmowanie 
się jego wychowaniem, pozostawiano matkom, wychowawcom, 
nauczycielom. Królowie ingerowali w życie potomstwa, gdy trzeba 
było wydać córki za mąż a synom poszukać żon12.  

Osiemnastowieczna rodzina miała patriarchalny charakter. O 
roli, jaką w niej pełnili ojcowie można dowiedzieć się głównie z 
pamiętników. W pamiętnikach niestety jest niewiele opisów życia 
codziennego ojców, najczęściej są to informacje o ich pochodzeniu i 
działalności politycznej lub też gospodarczej13.  

                                                 
11 Por. D. Żołądź-Strzelczyk, Polscy Jagiellonowie w roli ojców, [w:] Mężczyzna w 

rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 1, red. K. 
Kabacińska, K. Ratajczaka, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010, s. 69-73.  

12 Por. Tamże, s. 73-76. 
13 Por. K. Kabacińska, Ojciec w wybranych pamiętnikach osiemnastowiecznych, 

[w:] Mężczyzna w rodzinie…, t. 1, s. 107. 
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Na podstawie analizy pamiętników należy zauważyć, że życie 
codzienne ojca zostało przedstawione w trzech głównych obsza-
rach tematycznych. Pierwszy odnosił się do opisania życia zawo-
dowego i społecznego ojca, genealogii jego rodziny, prowadzenia 
gospodarstwa, zarządzania majątkiem, udzielania się na arenie po-
litycznej, zarówno ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Informacje te 
przedstawiane były w sposób rzeczowy, mniej lub bardziej szcze-
gółowo, pozbawione na ogół oceniania i komentowania. Niezależ-
nie od życia rodziców autorzy osiemnastowiecznych pamiętników 
nie oceniali postępowania ojca14. Drugi blok obejmuje kwestie od-
powiedzialności ojca za opiekę, wychowanie i edukację dzieci. 
Opieka ojca nad dzieckiem rozpoczynała się od około 5-7 roku ży-
cia dziecka. Ojcowie w wychowaniu uczestniczyli poprzez wspólne 
modlitwy, wybierali swoim potomkom nauczycieli, dyrektorów i 
szkoły, a także zawód, jaki dziecko wykonywało w przyszłości. 
Nieodzownym elementem systemu wychowawczego w XVIII wie-
ku było stosowanie kar cielesnych, którymi dysponował właśnie 
ojciec, egzekwując je sam, z pomocą nauczyciela lub innej osoby. 
Niewątpliwe jest stwierdzenie, że ojciec darzony był przez dzieci 
szacunkiem i miłością, co przejawiało się całowaniem dłoni czy też 
padaniem do stóp. Dzieci na ogół nie oceniały działań rodziców, 
nie komentowały ich15. Ostatni obszar tematyczny dotyczący życia 
codziennego ojca odnosi się do aspektu jego starości, choroby i 
śmierci. Opis uczuć, jakie towarzyszyły autorom pamiętników 
przy, lub po śmierci taty można podzielić na dwie grupy. Pierwszą 
z nich stanowią beznamiętne, wręcz „informacyjne” przekazy. 
Drugą wypowiedzi, w których autorzy dają wyraz swoim uczu-
ciom16. Należy dodać, że autorzy pamiętników pomijają drobia-
zgowe opisy wyglądu i niejednokrotnie zachowań ojców.  

„W myśli i publicystyce pedagogicznej lat 1850-1914 panowa-
ło powszechne przeświadczenie, że pierwszym naturalnym środo-
wiskiem, w którym rośnie, rozwija się i edukuje dziecko jest rodzi-
na. Jak dowodzą dzieje narodu polskiego, rodzina, pomimo do-

                                                 
14 Por. Tamże, s. 97-99. 
15 Por. Tamże, s. 101-105. 
16 Por. Tamże, s.106-107. 
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znawanych w różnych okresach historycznych trudności, niesprzy-
jającej jej integracji w warunkach politycznych, gospodarczych i 
kulturalnych, była i jest ciągle wspólnotą trwałą, mającą decydują-
cy wpływ na przyszłe losy dzieci”17. 

Obraz ojca w rodzinie ziemiańskiej, jaki można zauważyć na 
podstawie pamiętników i wspomnień, przedstawia go zwykle 
troszczącego się o odpowiednie prosperowanie majątku ziemskie-
go. Reprezentował rodzinę na zewnątrz, natomiast o dzieci i do-
mowe zacisze dbała matka18.  

Rola ojca w rodzinie ziemiańskiej była znacząca, był on osoba 
ważną, jeśli nie najważniejszą w rodzinie. Osobą, która decydowała 
o każdej niemal dziedzinie życia rodzinnego, od której zależał byt i 
szczęście domowników. Ojciec także przedstawiany w pamiętni-
kach był, jako stróż i opiekun dzieci, dbający, chociaż nie zawsze 
osobiście, o wychowanie i wykształcenie potomków, troszczącego 
się o ich przyszłe losy i losy powierzonego im majątku. Ojciec także 
był osobą surową, zdystansowaną i zwykle brakowało mu czasu 
dla dzieci, jednak łączyło się to z pojawiającym się w potomkach, z 
perspektywy lat, uczuciem szacunku i miłości do ojca i świadomo-
ścią, że wszystko, co robił, robił dla ich dobra19. Zgodnie z tradycją 
obowiązującą na przełomie XIX i XX wieku, na ojcu spoczywała 
odpowiedzialność za byt domowników, za ich bezpieczeństwo i 
zdrowie. Bardzo często obowiązki ojca, w rodzinie ziemiańskiej i 
inteligenckiej, zmuszały go do wyjazdów po za dom rodzinny, w 
związku, z czym, na co dzień byli zazwyczaj nieobecni20. 

Z pamiętników i wspomnień wynika, iż ojciec był osobą, która 
wymierzała kary za złe zachowanie dzieciom, jeśli inni dorośli do-
mownicy nie byli w stanie poskromić niesforne i nieposłuszne po-
ciechy, był autorytetem dla dzieci, starał się wpajać im tak ważne i 
cenione w tradycji polskiej zasady chrześcijańskie, uczyli miłości i 

                                                 
17 M. Nawrot-Borowska, Wizerunek ojca w polskich rodzinach ziemiańskich w 

świetle pamiętników z lat 1850-1914, [w.] Mężczyzna w rodzinie…, t. 1, s. 109.  
18 Por. Tamże, s. 113-115. 
19 Por. Tamże, s. 128-130. 
20 Por. M. Skotnicka, Ojciec ważnym czynnikiem w wychowaniu dzieci w rodzinie 

ziemiańskiej i inteligencji w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. w świetle 
pamiętników i wspomnień, [w:] Mężczyzna w rodzinie ..., t. 1, s. 245. 
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oddania dla Ojczyzny, patriotyzmu, bycia dumnym obywatelem 
Polski. Bardzo ważne we wzajemnych kontaktach między mężczy-
znami a ich dziećmi było wspólne spędzanie czasu. Kiedy ojcowie 
mieli możliwość, zabierali swoje dzieci na wycieczki, wypoczynek, 
chłopców na polowanie. U boku ojca i zatrudnionych przez niego 
urzędników synowie zdobywali wiedzę niezbędną do administro-
wania dobrami ziemskimi, aby po odziedziczeniu majątku potrafili 
nim zarządzać. Ojcowie starali się potomstwo nauczyć racjonalne-
go gospodarowania pieniędzmi, wydawania ich w sposób przemy-
ślany i rozsądny. Wielu mężczyzn z rodzin ziemiańskich i inteli-
genckich angażowało się w działalność społeczną i charytatywną, 
robili to z poczucia misji. Do tego także zachęcali swoje potomstwo. 
Ojciec miał niezwykle silny wpływ na wychowanie oraz kształto-
wanie psychiki, osobowości dzieci, niezależnie od tego, czy był 
obecny zawsze, czy pojawiał się okazjonalnie. Stosunki między oj-
cem a dziećmi były bardzo przyjacielskie. Łączyły ich silne przy-
wiązanie i ogromna miłość21. Od schyłku XIX wieku głównie w 
rodzinach inteligenckich, nasilała się tendencja do przyznawania 
dziecku ważnego miejsca w rodzinnym układzie i poświęcano jego 
potrzebom coraz więcej uwagi. Rodziny inteligenckie najwcześniej 
okazały się podatne na apele nowej pedagogiki o dostrzeżenie w 
dziecku indywidualności, o rozwijanie jego zdolności i upodobań22.  

Wizerunek ojca w rodzinie wiejskiej przełomu XIX i XX wieku 
niewątpliwie wiąże się z patriarchalnym typem rodziny. Ojciec był 
dla dziecka wyroczniom, przewodnikiem po świecie po za rodziną. 
Główna kompetencją ojca było zapewnienie bytu materialnego i 
warunków do egzystencji całej, często bardzo licznej, rodziny. Nie 
tylko jednak był żywicielem rodziny, ale miał za zadanie umożli-
wić rodzinie warunki do rozwoju, szczególnie młodemu pokoleniu. 
Ojciec biorąc udział w wychowaniu charakteryzował się surowo-
ścią, oschłością, stosował kary fizyczne w większym stopniu niż 

                                                 
21 Por. Tamże, s. 246-253. 
22 Por. A. Żarnowska, K. Sierakowska, Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny in-

teligenckiej w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej, [w:] Rodzina – Prywatność – 
Intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kawała, A. Wala-
szek, A. Żarnowska, Wyd. DiG, Warszawa 2005, s. 86-87. 



165 
 

ojcowie w rodzinach ziemiańskich czy inteligenckich. Jednak dzięki 
temu zapewniał ciągłość, ład, systematyczność, wytrwałość, konse-
kwencje i dostarczał realnego wzorca osobowego, który potwier-
dzał się w życiu. Ta konsekwencja i surowość wynikała z wielo-
wiekowej tradycji w społeczności wiejskiej, przy czym nagrody, 
jako środek wychowawczy, uznanie, aprobata, pochwały, były sto-
sowane bardzo rzadko, niejako ukradkiem. Wymagał od potom-
stwa samodzielności, odpowiedzialności, posłuszeństwa, obowiąz-
kowości, szacunku dla starszych jak również pomocy przy gospo-
darstwie oraz roli. Należy dodać, iż ojców z rodzin wiejskich cha-
rakteryzowała często nadmierna agresywność, surowość w stosun-
ku do dzieci, nietolerancyjność, słabość do alkoholu23. 

W drugiej połowie XIX wieku w środowisku domowym ak-
tywna była przede wszystkim kobieta, która była dyspozytorką i 
organizatorką życia rodzinnego. Ukształtowany został także wzo-
rzec ojca, odpowiedzialnego za materialne utrzymanie rodziny, a 
co za tym idzie, często tak zaabsorbowanego obowiązkami zawo-
dowymi, że pozostającego poza głównym nurtem życia najbliż-
szych24. Należy podkreślić, że „we wszystkich warstwach społecz-
nych powstał nowy model mężczyzny i ojca, w większej już mierze 
partnera i opiekuna, aniżeli uświęconego wielowiekową tradycją 
surowego patriarchę”25. 

 
1.2.  Znaczenie ojca w II Rzeczpospolitej i Polsce Ludowej 

Rodziny chłopskie okresu Drugiej Rzeczpospolitej, to głównie 
rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne26. Rodzina w przekonaniu 
ludowców, jak zostało to sformułowane w programie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast” w latach dwudziestych, stanowiła 

                                                 
23 Por. Ł. Kabzińska, K. Kabziński, Rola ojca w rodzinie wiejskiej na przełomie XIX i 

XX w.(w świetle pamiętników i wspomnień), [w:] Mężczyzna w rodzinie …, t. 1, s. 255-266. 
24 Por. A. Bołdyrew, Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach 

społecznych w XIX i na początku XX w., [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kultu-
rach świata, t. 2, red. B. Płonka-Syroka, Wyd. DiG, Warszawa 2008, s. 165. 

25 K. Jakubiak, Postać i rola ojca w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX w. w świetle 
piśmiennictwa pedagogicznego i rodzinnego, [w:] Mężczyzna w rodzinie … t. 1, s. 155. 

26 Por. K. Juchcińska-Giłka, Ojciec w rodzinie chłopskiej w okresie Drugiej Rzecz-
pospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich, [w:] Mężczyzna w rodzinie …, t. 2, s. 33. 
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podstawową jednostkę życia społecznego, natomiast przeciętną ro-
dzinę chłopską tego okresu cechował autorytatywny stosunek męża 
do żony i takiż sam stosunek rodziców, głównie ojca, do dzieci27. 

Rodzice, a w szczególności ojcowie, aby zapewnić przetrwanie 
wieloosobowej rodzinie, byli ciągle zapracowani, a to powodowało 
brak czasu na zabawę czy dłuższy kontakt z dziećmi. Ojcowie 
ograniczali się przeważnie do wydawania nakazów, zakazów i 
wymierzania kar za nieposłuszeństwo, przez co byli postrzegani 
przez dzieci, jako osoby surowe28. W ruchu ludowym uważano, że 
dotychczasowy udział ojca w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczej rodziny chłopskiej jest niedostateczny. Wypowia-
dano się za szerszym zaangażowaniem ojca w opiekę nad dziećmi i 
w ich wychowanie29. 

Autorytet ojca wynikał z faktu, iż był mężczyzną, w tradycji 
chłopskiej to mężczyzna był gospodarzem i „głową rodziny”. Po-
zycję ojca umacniało także to, iż to on pracował na utrzymanie ro-
dziny. Autorytet ten znikał, jeżeli ojciec zarobione pieniądze prze-
znaczał na inny cel niż rodzina, np.: pijaństwo bądź też bił żonę i 
dzieci. Rodziny chłopskie Drugiej Rzeczpospolitej były przeważnie 
rodzinami patriarchalnymi. Ojciec był „głową rodziny”, decydował 
o większości spraw związanych z życiem rodziny i funkcjonowa-
niem gospodarstwa rolnego. Jednocześnie był odpowiedzialny za 
zapewnieniu bytu i opieki rodzinie oraz utrzymywania sprawnie 
działającego gospodarstwa rolnego30. 

W Polsce Ludowej zaczęła powstawać tzw. „nowa” rodzina. 
Spowodowane to było zacieraniem się barier między warstwami 
społecznymi, zmiana położenia klasy robotniczo – chłopskiej. 

                                                 
27 Por. W. Jamrożek, Rodzina chłopska – rola ojca i męża (w opinii ludowców Dru-

giej Rzeczpospolitej),[w:] Mężczyzna w rodzinie …, t. 2, s. 27-28. 
28 Por. K. Juchcińska-Giłka, Ojciec w rodzinie chłopskiej w okresie Drugiej Rzecz-

pospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich, … s. 35-37. 
29 Por. W. Jamrożek, Rodzina chłopska – rola ojca i męża (w opinii ludowców Dru-

giej Rzeczpospolitej), … , s. 30. 
30 Por. K. Juchcińska-Giłka, Ojciec w rodzinie chłopskiej w okresie Drugiej Rzecz-

pospolitej w świetle źródeł pamiętnikarskich, … s. 37-41. 
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Wielkie reformy społeczne zdecydowały o tym, że rodzina w jej 
tradycyjnym kształcie stała się czymś anachronicznym31.  

Transformacji miała ulec wewnętrzna struktura rodziny. Ojciec 
przestał być jedynym żywicielem rodziny, a za jej dobrobyt odpowie-
dzialni stali się wszyscy jej członkowie. Na ojcu spoczywała jednak 
szczególna odpowiedzialność, gdyż obowiązek ojca względem dzieci 
był uważany za szczególną formę jego obowiązków względem społe-
czeństwa. Jako starszy wiekiem członek kolektywu rodzinnego powi-
nien mieć głównie na uwadze fakt, że nie wychowuje syna dla siebie 
ani nawet dla niego samego, ale dla społeczeństwa, co w oczywisty 
sposób implikowało cel wychowawczy. Widać tu, iż do pewnego 
stopnia kwestę wychowania starano się podporządkować interesom 
państwa. Odpowiedzialność, jaka spoczywała na ojcu, była, więc nie-
bagatelna32.  

Autorytet, którego źródłem było życie i praca dla ludowej oj-
czyzny był jedynym możliwym, który powinien prezentować ojciec 
rodziny. Istotnym, zatem był fakt, aby synowie poznawali swoich 
ojców w kontekście ich zasług i osiągnięć dla kraju, aby wiedzieli, z 
kim stoją w jednym szeregu, a przeciwko komu walczą. Uważano, 
że tylko ojciec głęboko zaangażowany społecznie mógł właściwie 
odgrywać swoją rolę wobec syna i tylko taki ojciec mógł liczyć na 
sukcesy wychowawcze. Przykład ojca miał wzbudzać w synu du-
mę oraz zachętę do pójścia w jego ślady. Czasami uznawano to za 
obowiązek syna33.  

Mężczyźni, szczególnie młodzi w latach osiemdziesiątych coraz 
częściej uczestniczyli w pielęgnacji i wychowaniu dzieci. W niektó-
rych domach, zarówno inteligenckich, robotniczych jak i chłopskich, 
zanikał podział na ojca wymierzającego sprawiedliwości i matkę za-
pewniającą dziecku kontakt emocjonalny. Nowym zjawiskiem było 
podejmowanie przez ojca wszystkich czynności opiekuńczo–
wychowawczych, przede wszystkim podczas nieobecności żony. 
Funkcji zastępowania kobiety, gdy ona za względu na swą pracę za-

                                                 
31 Por. J. Król, Rodzina Model ojca i syna w ideologii wychowawczej lat 1948 – 

1956 w Polsce Ludowej,[w:] Mężczyzna w rodzini, t. 2, s. 94. 
32 Por. Tamże, s. 94-95. 
33 Por. Tamże, s. 96-97. 
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wodową nie może wykonywać tradycyjnie przypisywanych jej za-
dań, nie towarzyszyła jednak refleksja na temat równych praw i obo-
wiązków obojga partnerów. Akcentowana pomocnicza rola męża w 
domu, który żonę powinien, co najwyżej wyręczać, przy założeniu, że 
obowiązki domowe nadal pozostają domeną kobiety, każe podejrzli-
wie przyglądać się karierze słowa „partnerstwo” w latach osiemdzie-
siątych. Takie rozumienie roli ojca, przy zachowanej dominującej roli 
mężczyzny, jako podstawowego żywiciela rodziny, zdaje się domi-
nować do końca istnienia Polski Ludowej34.  

 
1.3. Pozycja ojca w polskiej rodzinie  
Współczesną rodzinę polską można poznać przede wszystkim 

poprzez studia nad modelem rodziny kultywowanym przez środki 
masowego przekazu35.  

Proces wychowania dziecka, rozwija się i komplikuje w miarę po-
stępu życia społecznego. W efekcie jawi się potrzeba lepszego jego po-
znania, jednak masowy odbiorca nie ma bezpośredniego dostępu do 
zdobyczy i odkryć naukowych. Źródłem czerpania wiedzy mogą być 
środki masowej komunikacji. Za ich pośrednictwem lansuje się pewien 
wzór postępowania, który ma służyć za model zgodny zarówno z tym, 
co jest wiadome w różnych teoriach naukowych oraz założeniach ide-
ologicznych dotyczących realizacji ludzkiej wersji szczęścia i pełnego 
rozwoju psychicznego. Takie modele prezentuje prasa, radio, film, te-
lewizja oraz obecnie Internet36. 

W okresie międzywojennym prasa pełniła szczególną rolę, 
ponieważ tą pośrednią drogą ówczesna prasa polska wpływała na 
zachowanie polskości i kształtowanie poczucia narodowej spójno-
ści. Następnie w okresie niepodległości tematyka rodzinna została 
przyjęta przez pisma nastawiona na odbiorcę masowego, np.; 
„Przewodnik Katolicki”. Pismo to przedstawiało ojca, jako „głowę 
rodziny”. Jego kierownicza pozycja nie nasuwała żadnych wątpli-

                                                 
34 Por. P. Perkowski, Ojcostwo w Polsce Ludowej, [w:] Mężczyzna w rodzinie…, t. 

2, s. 101-110. 
35 Por. K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Wyd. Wiedza Powszechna, War-

szawa 1980, s. 76. 
36 Por. Tamże, s. 76-77. 
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wości. Rodzinę natomiast traktowało, jako sposób wypełniania mo-
ralnych i religijnych powinności, nie zaś, jako drogę do zapewnie-
nia jednostce osobistego szczęścia37.  

Za najbardziej reprezentacyjne pismo okresu powojennego J. 
Kłoskowska uznała tygodnik „Przyjaciółka”. Układ ról w rodzinie, 
rozpatrywany był przez „Przyjaciółkę” (według badań przeprowa-
dzonych, przez F. Adamskiego) w dwóch płaszczyznach. Pierwszą z 
nich była płaszczyzna wewnątrzrodzinna, która lansowała partnerski 
typ małżeństwa. Małżonkowie byli sobie równi a podział obowiąz-
ków domowych miał przebiegać nie ze względu na płeć, lecz owe 
obowiązki miał wykonywać ten ze współmałżonków, który dyspo-
nował wolnym czasem, bądź zamiłowaniem do wykonywania okre-
ślonych prac. Drugą płaszczyzną była płaszczyzna pozarodzinna, 
która uzasadniał słuszność pracy zawodowej kobiet, dzięki czemu 
może nastąpić przyspieszenie rozwoju psychicznego dzieci. W 
związku z tym, oczywiste było, że ojciec będzie musiał przejąć część 
funkcji opiekuńczych w odniesieniu do dzieci38.  

Czasopisma z końca XIX wieku pozycję ojca „wzmacniają” 
oddziaływaniem dziadka i matki. Rodzina stopniowo zmniejszała 
swe funkcje instrumentalne na rzecz funkcji ekspresyjnych39.  

Sugestywnym przekaźnikiem rodziny było także radio i tele-
wizja. Jak zauważyła B. Wilska-Duczyńska w filmach z 1972r. były 
przedstawiane wszelkiego rodzaju patologie, od morderstw i 
zbrodni zaczynając, poprzez pokazywanie jednostek wykolejonych, 
chorych, nienormalnych, aż do problemów rodzin rozbitych, nie-
pełnych i nieudanych40.  

K. Arcimowicz podkreśla, że w dzisiejszych mediach można 
zobaczyć drugą kategorię ojcostwa, która odchodzi od wizji ojca, 
jako głowy rodziny, żywiciela rodziny czy srogiego wychowawcę, 
a zaczyna łączyć się z „nową wizją męskości, która akcentuje rów-
ność płci i pozwala ojcu na eksponowanie zarówno cech męskich 
jak i kobiecych. Dewizą życiową mężczyzn staje się współdziałanie, 

                                                 
37 Por. Tamże, s. 78-79. 
38 Por. Tamże, s. 79, 82. 
39 Por. Tamże, s. 83. 
40 Por. Tamże, s. 83-84. 
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a nie dominacja, jest on partnerem dla kobiet i dzieci. Nowy para-
dygmat zawiera wzór opiekuna i partnera dziecka oraz wzór ojca 
„rodzącego”41. 

Ojciec, jako wrażliwy opiekun coraz częściej pojawia się w 
polskich serialach telewizyjnych, np.: „M jak Miłość”, gdzie Leszek, 
serialowy bohater, zmienia miejsce zamieszkania i pracę, by być jak 
najbliżej swojej córeczki; Michał Sambor, postać z serialu „Na do-
bre i na złe”, czuwa przy łóżku Krzysia, który ma wadę wzroku, 
mimo tego, że syn był wynikiem romansu żony w pracy; również 
w telenoweli „Klan” przedstawiono ojców, którzy chętnie opieko-
wali się swoimi dziećmi i pragnęli być z nimi jak najdłużej. W fil-
mach także można znaleźć przykłady ojca opiekuna, np.: w filmie 
„Tato” z 1995 roku, w, którym główny bohater walczy o prawa 
opieki nad kilkuletnią córką. W filmie „Żurek” i „Edi” odnajduje-
my historie ojca, który, mimo, iż nie jest biologicznym ojcem, przy-
znaje się do ojcostwa i chce opiekować się dzieckiem. Opiekun 
dziecka pojawia się także w komedii romantycznej „Tylko mnie 
kochaj”, w którym główny bohater przywiązuje się do córki, o, któ-
rej istnieniu nie wiedział. Obraz ojca opiekuna występuje również 
w reklamach, w których ojcowie szukają kontaktu fizycznego z 
dzieckiem. Dobry przykład stanowił spot reklamowy Nivea Baby42. 

Wzór ojca, jako partnera dziecka pojawił się w serialu „Tata”, 
który był emitowany w latach 1995-1997, serial przedstawiał relacje 
między ojcem a jego dwunastoletnim synem. Wzorzec mężczyzny, 
jako partnera przedstawiał także serial „M jak Miłość”, gdzie Nor-
bert, nauczyciel akademicki, mimo swojego kalectwa był autoryte-
tem dla syna Łukasza43.  

Ostatnim przedstawionym przez A. Arcimowicza nowym para-
dygmatem męskości był ojciec „rodzący”, który obrazuje mężczyzn, 
„którzy emocjonalnie starają się być jak najbliżej swoich ciężarnych 
partnerek i wraz z nimi przeżywać kolejne fazy ciąży. Wzorzec ten do-

                                                 
41 K. Arcimowicz, Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wie-

ku, [w:] Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. 
M. Fuszara, Wyd. TRIO, Warszawa 2007, s. 124 .  

42 Por. Tamże, s. 133-138. 
43 Por. Tamże, s. 139-140. 
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tyczy ojców uczestniczących w porodzie, którzy trzymają swoje part-
nerki za ręce, przecinają pępowinę narodzonego dziecka, dają wsparcie 
psychiczne”44. Obraz takiego ojca został przedstawiony 24 grudnia 
2005 roku w „Wysokich obcasach”, w których został zamieszczony 
fotoreportaż „Tata rodzi”, przedstawiający sylwetki mężczyzn asystu-
jących przy porodach matek45. Jak zatem można stwierdzić, media ma-
ją duży wpływ na postrzeganie postawy ojca w rodzinie przez społe-
czeństwo, oraz w pewnym stopniu „lansują” oczekiwania związane z 
zachowaniem ojca.  

 
Streszczenie 
W pierwszej części artykułu zostało poruszone ogólne zagad-

nienie dotyczące roli ojca w rodzinie. Następnie autor dokonuje 
zarysu roli ojca od Jagiellonów do początku XX wieku jak również 
znaczenie ojca w Drugiej Rzeczpospolitej i Polsce Ludowej. Na za-
kończenie zostały zaprezentowane przykłady z mediów, które po-
kazują, iż mężczyźni coraz częściej są przedstawiani, jako troskliwi 
rodzice.  

 
Summary 
The role of the father in the family 
In the first part of the article a general issue of the role of the 

father in the family is discussed. Next, the author makes an outline 
of the role of the father from the times of the Jagiellonian dynasty to 
the early twentieth century, as well as the importance of the father 
in the Second Republic of Poland and the People's Republic of Po-
land. At the end, examples from the media are presented. In the 
media men more and more often are portrayed as caring parents. 
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Beata Marciniec (KU) 

 
Ojcostwo jako dar i wartość 

 
Jan Paweł II, w Redemptor hominis pisał: „Zasada królewskiej 

służby, która każdemu z nas nakazuje wymagać od siebie; wymagać wła-
śnie tego, do czego jesteśmy powołani, i do czego, przyjmując powołanie 
sami zobowiązaliśmy się z Łaską Bożą”1. Wychodząc od tej refleksji, a 
zarazem niejako programowej wizji pontyfikatu, który w szczegól-
ny sposób akcentował antropologię teologiczną, należy ją odnieść 
do problematyki ojcostwa jako powołania, które jest darem a tym 
samym jedną z zasadniczych wartości ludzkich. W 1994 roku z 
okazji Międzynarodowego Roku Rodziny papież swą modlitwę 
rozpoczyna od słów: „Boże, od Którego pochodzi wszelkie ojco-
stwo na niebie i na ziemi”...2 wskazując współczesnemu światu, iż 
Bóg jest źródłem wszelkiego ojcostwa, ojcostwa, które realizuje się 
w rodzinie wespół z macierzyństwem.  

Powołanie do ojcostwa jest darem powszechnym. Nie jest wy-
łącznością tych, którzy je realizują w małżeństwie, tych którzy 
spełniają je biologicznie. Powszechność daru ojcostwa oznacza, iż 
Bóg powołuje każdego człowieka do spełniania w swym życiu wy-
zwań ojcostwa. Jednak drogi jego realizacji są różne. Najbardziej 
wydaje się być wyraziste w powołaniu do ojcostwa w rodzinie i 
kapłaństwie, ale także w życiu samotnym. Każdy mężczyzna (także 
nieżonaty, celibatariusz) duchowo powołany jest do ojcostwa i 
spełnienia się jako człowiek w ojcostwie. Ojcostwo jest jednym z 
aspektów człowieczeństwa, do realizacji którego człowiek jest we-
zwany. Owo wezwanie ma dojrzeć w środowisku dojrzewania do 
człowieczeństwa. Najbardziej „przyjaznym” środowiskiem do 
rozwoju jakiegokolwiek powołania jest rodzina. Ojcostwa też uczy 
się człowiek w rodzinie. Znaczenie rodziny w wyborze i sposobie 

                                                 
1 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II. Stanisław Małysiak (red.), T. 1. Wydawnictwo Św. Stanisława B. M., 
Wydawnictwo M. Kraków: 1999, Nr a. 21. 

2 Zob. Modlitwa za rodziny Jana Pawła II, 
http://franciszkaniewtoruniu.net/ (19.11.2014). 
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realizacji daru ojcostwa jest zatem pierwszorzędne chociaż nie je-
dyne. W niniejszym artykule zostanie podjęta refleksja nad ojco-
stwem jako darem a zarazem wartością w świetle Magisterium Ko-
ścioła, zwłaszcza nauczania Jana Pawła II. Będzie próbą odpowie-
dzi na współcześnie pomniejszaną rolę ojcostwa w nie tylko w ży-
ciu rodziny ale w szerszym kontekście społecznym. 

Dar ojcostwa, który jest zarazem powołaniem, rozwija się i 
ugruntowuje w rodzinie. Dlatego rodzina jest ta najistotniejszą szkołą 
wychowującą do odpowiedzialnego i świadomego wyboru (a nie 
ucieczki od czegoś czy przed czymś). Bycie zatem ojcem nie może być 
przypadkową decyzją człowieka. Nie może być także koniecznością, 
przed którą staje dzisiaj bardzo często młody człowiek. Owa koniecz-
ność jest najczęściej efektem niedojrzałości osobowej lub wypaczone-
go obrazu ojcostwa w środowisku wychowawczym młodzieży. 
Świadomy wybór powołania do ojcostwa jest wyborem wartości a nie 
przymusu czy chwilowego „widzi mi się”. Ten ostateczny wybór jest 
zarazem przyjęciem daru, który został odkryty, ukształtowany i 
ugruntowany w rodzinie.  

We współczesnych realiach tradycyjna rola ojca przechodzi wy-
raźny kryzys. Z perspektywy wychowania katolickiego, dostrzegalny 
jest bardzo wyraźnie, gdyż ojcostwo w tradycji Kościoła odgrywa nie-
zmiernie ważną rolę. Zresztą nie tylko Kościół, ale wszystkie religie 
monoteistyczne wysoko sytuują wartość ojcostwa. W wymiarze teo-
logicznym Bóg jest Ojcem. To w najważniejszej modlitwie, którą na-
uczył nas Jezus Chrystus, człowiek zwraca się do Boga „Ojcze nasz” 
(por. Mt 6, 9-13) i cała ona odnosi się właśnie do Boga – Ojca. W spo-
łecznym wymiarze ojciec jest głową rodziny. Tym, któremu należy się 
szacunek ale także ma obowiązek troski i opieki nad nią. Św. Paweł 
pisał: „Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 
(…).Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły du-
cha. (Kol 3, 20; 22). W Starym Testamencie rola ojca, głowy rodu, po-
kolenia odgrywała niezwykle istotną rolę. Samo wyrażenie „ojciec„ 
występuje ok. 1200 razy3. W rodzinie rola ojca miała podstawowe 
znaczenie. Ojciec był głównym celebransem liturgii domowej, która 

                                                 
3 Por. W. Kędzior, Być ojcem na wzór Odwiecznego Ojca, „Pedagogia Ojco-

stwa”, Stalowa Wola, Nr 1(1/2010), ss. 154-164. 
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stanowiła filar starotestamentalnej rodziny. Namiot ojca, dom, które-
go był głową stanowił podstawową wspólnotę kultyczną i społeczno-
religijną4.  

Także w kulturze wczesnorzymskiej opiekę nad prawidłowym 
funkcjonowaniem rodziny spełniał zasadniczo „pater familias”. Pełnił 
on rolę przywódcy i ojca, zarządzał i dysponował majątkiem i podob-
nie jak w tradycji żydowskiej, był kapłanem, który codziennie spra-
wował nabożeństwa w intencji rodziny, której był głową. Różnorakie 
działania, w tym własna moc, praktyki religijno-magiczne i władza 
zwracania się do przodków należały do obowiązków i czynności 
chroniących własną rodzinę5. Ojciec miał prawo decydować o życiu 
lub śmierci dziecka. Mógł je karać chłostą a nawet sprzedać. Ojciec 
rodziny rzymskiej posiadał szeroki katalog praw na płaszczyźnie 
ekonomicznej, religijnej czy sądowej. Cześć, jaką oddawali dzieci 
swym ojcom w Rzymie miała charakter czci kultycznej. Ich groby by-
ły otaczane sakralnym szacunkiem jak postaci bogów. To ojciec decy-
dował o wychowaniu, nauce czy planach życiowych swoich dzieci. 
Dziecko mogło stać się członkiem społeczności tylko poprzez akcep-
tację ojca6.  

W każdej kulturze od zarania jej istnienia, jak wskazują badania 
ludów pierwotnych, ojciec nie był traktowany jedynie w sensie biolo-
gicznym. Większe znaczenie miało pojęcie ojcostwa w sensie praw-
nym (tj. bycie mężem matki dziecka czy równouprawnienie w obo-
wiązkach z matką)7. Jednak w przeważającej mierze, to ojciec był 
głową, opiekunem, żywicielem, kapłanem i władzą w swej rodzinie.  

Ojcowie wczesnochrześcijańscy również podkreślali znaczenie 
ojcostwa w wychowaniu. Św. Jan Chryzostom uważał, że do zadań 
ojca należy obserwować różne zachowania dziecka, a w odpowied-
nich okolicznościach podejmować działania doprowadzające do trwa-
łych efektów wychowawczych. Ojciec był odpowiedzialny za rodzinę 

                                                 
4 Por., tamże, s. 155. 
5 Por. R. Pankiewicz, Mentalność wczesnorzymskiej rodziny. Kilka uwag wprowa-

dzających, [w:] J. Jundziłł ( red.), Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, 
Bydgoszcz 1994, s. 28-39. 

6 Por. M. Żyromski, Pozycja ojca rodziny (pater familias) w wychowaniu w rodzi-
nie rzymskiej, tamże, s. 75-76. 

7 Por. W. Kędzior, dz. cyt., s. 154. 
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i jej charakter, tak, by była ona najbardziej sprzyjającym środowiskiem 
wychowawczym. Jego zdaniem, autorytet ojca – króla roztropnego i 
mądrego – w wychowaniu jest najważniejszy8. Ojciec, na wzór Boga 
Ojca, powinien karać za zło i wynagradzać za dobro. Ma być panem i 
sędzią w rodzinie, zwłaszcza w aspekcie wychowawczym. Jan Chry-
zostom w swym patriarchalnym systemie wychowania postrzegał nie 
tylko dominującą rolę ojca, ale widział go dwupodmiotowo. Ojciec 
wychowując dziecko na człowieka szczęśliwego i mądrego, sam sta-
wał się także podmiotem wychowania, czerpiąc z owego procesu 
mądrość i siły do pracy nad samym sobą. 

Epoka średniowiecza przyniosła „złoty wiek” ojcostwu. Afir-
mowała instytucję ojcostwa do roli nadrzędnej zarówno w środowi-
sku własnej rodziny jak i w ówczesnym systemie społeczeństwa feu-
dalnego. Średniowieczny ustrój widział w ojcostwie fundament wła-
dzy, przypisując panu feudalnemu cechy ojcowskie9. Także rodzina 
szlachecka XVI i XVII wieku w ojcostwie widziała siłę i przywództwo. 
Ojcowie decydowali o sprawach majątkowych, kształceniu swoich 
dzieci, zapisach testamentalnych a także sprawowali ojcowską troskę 
nad poddanymi, chociaż w praktyce nie zawsze wyglądało to tak do-
brze. Staropolska rodzina była jednaj jak najbardziej rodziną patriar-
chalną. Ojciec posiadał bardzo silną władzę, często decydującą o za-
mążpójściu czy ożenku dzieci. Pojawiła się jednak w niej tonująca rola 
matki. Dziecko uwalniało się spod władzy ojca w przypadku wstą-
pienia do klasztoru (zwłaszcza córka) natomiast synowie, nawet peł-
noletni i żonaci nie zawsze byli wolni od wpływów ojca10.  

Z biegiem czasu rola ojca traciła na swym znaczeniu. Jeszcze w 
XIX wieku ojciec pozostawał głową rodziny, ale zmiany społeczne, ko-
nieczność podejmowania pracy w fabrykach, stawiały ojca w roli żywi-
ciela rodziny, zaś obowiązki wychowania przyjmowały matki. Depre-
cjacja roli ojca narastała wraz z pojawianiem się ruchów feministycz-

                                                 
8 Por. E. Stanula, Rodzina kształtująca system wartości w ujęciu św. Jana Chryzo-

stoma, dz. cyt., [w:] J. Jundziłł (red.), s. 84. 
9 Por. W. Musialik, Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności), 

[w:] W. Korzeniowska (red), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monogra-
ficzne, Kraków 2005, s. 169. 

10 F. Mincer, Kształcenie i nauka domowa dzieci w świetle pamiętników staropol-
skich (XVII w.) [w:] J. Jundziłł, dz. cyt., s 193. 
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nych i socjalistycznych. Rodzące się systemy totalitarne, oparte na 
fałszywie widzianej wolności oraz błędy materialistycznej antropolo-
gii były symptomami zbliżającego się kryzysu ojcostwa a wraz z nim 
zachwiania się fundamentalnej komórki społecznej, jaką stanowiła 
dotychczas rodzina oparta na właściwie pojętym systemie patriar-
chalnym. Rola ojca w rodzinie zmieniała się w Europie w zależności 
od okresów i epok historycznych11. W hasłach emancypacyjnych ko-
biet zupełnie pomijano rolę ojca. „Wyłączono mężczyznę z tradycyj-
nej domeny jego aktywności, którą było zabezpieczenie środków 
utrzymania i opieka nad rodziną, a dalej uczestnictwo w życiu pu-
blicznym i polityce”12. Dlatego też źródłem kryzysu współczesnej ro-
dziny wydaje się być odrzucenie wartości wynikających z tradycyjne-
go jej modelu, w którym główną rolę odgrywał mężczyzna – ojciec, 
mąż, opiekun, autorytet… W. Kędzior w jednym ze swych artykułów 
pisze: „Źródłem kryzysu ojcostwa jest również (…) feminizm znajdu-
jący swe uzasadnienie filozoficzne w New Age (…). Znamienną cechą 
feminizmu jest walka płci i wyzwolenie seksualne, głoszone zwłasz-
cza przez neofeminizm. Propaganda feminizmu znajduje podatną 
glebę we współczesnych laickich i liberalnych mediach. Zauważa się 
swoisty nawrót do ideologii marksistowskich. Jeśli istotą marksizmu 
jest walka klas, to w feminizmie jest to walka między kobietą a męż-
czyzną”13.  

Głównym żądłem współczesnej walki z tradycyjnym modelem 
rodziny i dyskryminacją roli ojca wydaje się być ideologia gender me-
anstreaming. Jest to priorytetowy cel polityki Unii Europejskiej we 
wszystkich jej wymiarach. Gabriele Kuby pisze, iż „wydaje się, że 
chodzi tu o likwidację rzekomo wciąż jeszcze istniejącego upośledze-
nia kobiety – likwidację przez politykę równouprawnienia. W ostat-
nich 15 latach we wszystkich sferach życia społecznego działali (i dzia-
łają) urzędowi pełnomocnicy ds. równouprawnienia, których zada-

                                                 
11 „Ogromny wpływ na osłabienie roli ojca w rodzinie miał wiek XIX, w któ-

rym procesy urbanizacyjne i industrializacyjne utworzyły społeczeństwo prze-
mysłowe. Nastąpiło radykalne oddzielenie płci i ról. (…) Ojciec stawał się powoli 
niedostępny, odległy i coraz bardziej obcy”. W. Kędzior, Zmiany w postrzeganiu 
roli ojca w rodzinie, „Pedagogia Ojcostwa” Stalowa Wola, Nr 2 (1/2011), s. 135. 

12 W. Kędzior, tamże, s. 136. 
13 W. Kędzior, Być ojcem…, dz. cyt., s. 160-161. 
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niem była (i jest) zmiana relacji kobiet i mężczyzn na korzyść tych 
pierwszych, likwidacja „stereotypów” i „seksistowskich” ról obu płci 
oraz walka o „wzmocnienie” (empowerment) pozycji kobiet poprzez 
parytety. Tak już stało się we Francji, także w Niemczech mają być 
ustanowione prawnie parytetowe, przymusowe odsetki kobiet w ra-
dach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw gospodarczych. Jest to 
usprawiedliwiane koniecznością ustanowienia substancjalnej równości 
mężczyzn i kobiet”14. W Polsce ustanowiono również parytety w or-
dynacji wyborczej i udziale kobiet w życiu politycznym na poziomie 
35%. Istniejący zatem współcześnie problem ośmieszania i degradacji 
ojcostwa polega na obłędnym nurcie hedonizmu erotycznego zupeł-
nie odrzucając męskość jako odpowiedzialność za życie i wychowa-
nie. Tradycyjnie pojmowane ojcostwo wskazuje na nie jako wartość 
pierwszorzędną i powołanie do odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo i opiekę nad rodziną. Ojciec tworzy właściwe środowisko do 
pełnego rozwoju młodej osoby ludzkiej. Cywilizacja zachodnia 
utrwaliła już niestety nieprawdziwy i nierealny wzorzec idealnego 
mężczyzny. Jest to zupełnie inny obraz niż istniejący w dwóchtysiąc-
letniej tradycji chrześcijańskiej. Problem podstawowy tkwi w relacji 
do macierzyństwa. Realizacja powołania do ojcostwa jest mocno uza-
leżniona od relacji do kobiety, do matki a dopiero potem do dziecka. 
Właściwy porządek owych relacji pozwala także mężczyźnie na doj-
rzewanie do pełnego ojcostwa, które wychowuje. Ale by wychowy-
wać, mężczyzna musi pamiętać, iż najpierw został wezwany do wiel-
kiego daru, jakim jest przekazywanie życia. To właśnie dar życia 
wymaga konsekwencji wychowawczej.  

Wspomniany, współczesny model mężczyzny, odsuwa go od 
odpowiedzialności za ten dar. Odsuwa go od jego powołania i pra-
gnienia, kierując go w stronę erotyzmu, hedonistycznych relacji z ko-
bieta, w stronę hobby czy egoistycznej samorealizacji we wspinaniu 
się po szczeblach kariery zawodowej czy politycznej. Mężczyzna w 
pełni może zrealizować swój dar właśnie w małżeństwie. Jego ojco-
stwo tam dojrzewa i tam się dopełnia. Podobnie jest w przypadku 
mężczyzn powołanych do kapłaństwa. We właściwie realizowanym 
powołaniu do życia w czystości, dopiero w kapłaństwie dojrzewa 

                                                 
14 G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, HOMO DEI, Kraków 2012, s. 139-140. 
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jego powołanie do duchowego ojcostwa. Warto tutaj przytoczyć sło-
wa papieża Franciszka, który mówił: „Ojciec, który wie, co to znaczy 
chronić swoje dzieci. Jest to łaska, o którą my, kapłani, musimy 
prosić: aby być ojcami. Łaska ojcostwa, ojcostwa duszpasterskiego, 
ojcostwa duchowego. Grzechów mamy tak wiele, ale ten dar płynie 
ze wspólnoty świętych: wszyscy jesteśmy grzeszni. Jednak nie mieć 
dzieci, nie zostać ojcem to tak, jakby życie nie osiągnęło celu: jakby 
zatrzymało się w pół drogi. Dlatego musimy być ojcami. Ale jest to 
łaska, którą daje Pan. Ludzie zwracają się do nas: „Ojcze, Ojcze, 
Ojcze...”. Potrzebują więc ojców obdarzonych łaską ojcostwa dusz-
pasterskiego15. W powołaniu do kapłaństwa zawiera się zatem dar 
duchowego ojcostwa, które charakteryzuje się przede wszystkim 
pokorą, gdyż pozostaje na służbie ojcostwa samego Boga16. 

Jan Paweł II wyraźnie w swym nauczaniu wskazuje na ojcostwo 
jako współzależność ojcostwa ludzkiego od ojcostwa Bożego. Boga 
Ojca przedstawiał jako prototyp, pierwowzór. W Familiaris consortio 
mówi wprost o „Odwiecznym Pierwowzorze” (FC 6)17, który swe 
odbicie powinien mieć w „cywilizacji miłości” czysto ludzkiej. Papież 
widział jako sprawę zasadniczą, „ażeby mężczyzna czuł się obdarzo-
ny macierzyństwem kobiety, swojej żony” (FC 16). Tak realizowane 
ojcostwo może mieć dopiero wtedy właściwy wpływ na wychowanie. 
Bardzo wiele zależy, a właściwie wszystko, od tego – pisze papież - 
„czy i jak angażuje swą męskość i swoje ojcostwo w macierzyństwo 
własnej żony” (FC 16). Jan Paweł II miał na uwadze nie tylko ojcostwo 
biologiczne, ale także, a może przede wszystkim wymiar duchowy 
ojcostwa. Pisał jeszcze jako Karol Wojtyła: „Duchowe ojcostwo jest o 
wiele bardziej podobne do macierzyństwa duchowego niż ojcostwo 
cielesne do cielesnego macierzyństwa”18. Rozważając istotę ojcostwa, 
Jan Paweł II wiązał go nie tylko z wartością i darem macierzyństwa, 

                                                 
15 Papież Franciszek, O duchowym ojcostwie księży, Watykan 26.06.2013. 

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/papiez-o-ojcostwie-duszpasterskim-
ksiezy (24.11.2014). 

16 Por. J. Augustyn, Twarze kapłaństwa, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZF/twarze_kaplanstwa (24.11.2014). 

17 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Libreria 
Editrice Vaticana, Rzym 1981. 

18 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1982, s. 232. 
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ale także eksponował dziecięctwo ojcostwa. Papież w pełnym obrazie 
ojcostwa dostrzegał potrzebę stawania się, czy bycia także dzieckiem. 
Bycia synem. I jest to zrozumiałe jeśli zauważymy, iż pełnia ojcostwa 
ludzkiego posiada swój fundament w ojcostwie Boga Trójjedynego. 
Jako Andrzej Jawień (jeden z pseudonimów Karola Wojtyły), pisał: 
„Przyjąć w sobie promieniowanie ojcostwa, to nie znaczy tylko „stać 
się ojcem” – to znaczy o wiele bardziej – „stać się dzieckiem” (stać się 
synem). Będąc ojcem wielu, wielu ludzi, muszę być dzieckiem: im 
bardziej ojcem, tym bardziej dzieckiem”19.  

Źródłem nauczania Kościoła o ojcostwie, teologii ojcostwa, jest 
prawda wiary, że Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa i każdego człowieka 
(por. Mt 7, 21; Mt 5, 45). Dlatego Jan Paweł II opierając swoją naukę o 
ojcostwie jako pierwowzorze wszelkiego ojcostwa odnosi się do pod-
staw Nowego Testamentu (por. Ef 3, 13-14). Podobieństwo do Boga 
wskazuje na różny sposób realizacji przez mężczyznę swego powoła-
nia do ojcostwa. Jerzy Szyran20 ujmuje to następująco: „Wizja ojcostwa 
zależy w dużej mierze od wizji Boga – Ojca, która w dzisiejszych cza-
sach przeżywa pewien kryzys. Bóg bowiem postrzegany jest jako: 

- Staruszek – dziadziuś żyjący przeszłością, który nie zrozumie 
współczesnych czasów, ich wymogów i trendów panujących w świecie; 

- Ratownik – człowiek zwraca się do Niego tylko w sytuacjach 
kryzysowych, gdy pilnie potrzebuje Jego pomocy; 

- Święty Mikołaj – traktowany jako swoisty darczyńca, do Które-
go w modlitwie zwracamy się z listą zapotrzebowań; 

- Obserwator – wprawdzie widzi wszystko co się dzieje na świe-
cie, jednak nie ma siły by reagować; 

- Nieobecny – siedzi gdzieś tam w górze i nic Go nie interesuje; 
- Despota – za wszelką cenę chce zaspokoić swoje ambicje, nie li-

cząc się z ludźmi, ich cechami i siłami; 
- Policjant – strażnik porządku, karzący za każde przewinienie”21. 
Z takiego antywzoru wyłania się współczesny obraz ojca, cho-

ciaż nie jest to „pełna lista” wypaczeń. Wspomniana ideologia gender 

                                                 
19 A. Jawień (K. Wojtyła), Rozważania o ojcostwie, Znak1964, Nr 5 (119), s. 613. 
20 J. Szyran, Męskość – ojcostwo. 

http://totustuus.net.pl/index.php/wykady/431-msko-ojcostwo (25.11.2014). 
21 Tamże. 
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zupełnie zatraca zarówno role jak i samo istotowe bycie ojcem. Stąd 
też coraz częstsza nieobecność ojca nie tylko w procesie wychowaw-
czym ale w ogóle. A jego nieobecność niesie negatywne skutki wy-
chowawcze. Dzieci pozbawione ojca często mają gorsze wyniki w 
nauce, niższy poziom inteligencji, trudności z odnalezieniem się w 
życiu społecznym czy w grupie rówieśniczej. Brak ojca może także 
utrwalić w chłopcu kompleks Edypa, czyli emocjonalne i seksualne 
przywiązanie do matki22. Dlatego powołanie do ojcostwa w pełni re-
alizuje się poprzez miłość, która ma być „altruistyczną troską o 
wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny oraz dbałością o 
to, by wszystko w rodzinie zmierzało konsekwentnie do wyznaczo-
nego najważniejszego, wartego poświęcenia życia celu. Dla katolika 
tym najważniejszym, naczelnym celem życia jest po prostu zbawienie. 
Inaczej mówiąc, ojciec ma wspierać wszystkich członków rodziny w 
ich osobistej drodze do świętości, a nawet wytyczać kierunki tych 
dróg. Jednocześnie ma pilnować, by nikt z dobrej drogi nie zbaczał23. 
Realizacja daru ojcostwa jest zatem wyzwaniem aby mężczyzna był 
silny, zwłaszcza wewnętrznie. Ma być nie tylko stróżem i podporą dla 
swej żony, lecz także obrazem Boga w rodzinie. Ojcostwo kapłańskie 
ma być obrazem Boga dla tych, do których został posłany. Godność 
ludzka ma swój fundament w stworzeniu na obraz i podobieństwo 
Boga (por. Rdz 1, 27). Przykład św. Józefa wskazuje jakie piękno i 
znaczenie tkwią w ludzkim wymiarze ojcostwa.  

Jan Paweł II w swej adhortacji Redemptoris Custos24 użył nowator-
skiego i dosyć śmiałego sformułowania, które określało ludzkie ojco-
stwo św. Józefa jako ojcostwo, które „Posiada pełną autentyczność 
ludzkiego ojcostwa” (RC 21). To rodzaj ojcostwa, które staje się wzorem 
każdego ojcostwa: ojca – męża, ojca – kapłana, ojca – bezżennego. W 
posłannictwie świętego Józefa zawierają się właśnie te trzy wymiary 
ojcostwa jako daru (powołania) i wartości. Tradycyjne pojmowanie 
ojcostwa św. Józefa ulegało procesowi rozwoju. W pierwszych wiekach 

                                                 
22 Por., tamże. 
23 J. Pulikowski, Ojciec strażnikiem duchowego życia rodziny, „Nasz Dziennik” 

25.03 2009.  
24 Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris Custos, Libreria Editrice Vaticana, 

Rzym 1989. 
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często wyobrażano sobie św. Józefa jako staruszka, czy jako element 
dekoracyjny szopki betlejemskiej25. Rola św. Józefa była rozumiana 
jako pewnego rodzaju opiekuna, „cienia ojcostwa”, jako powołanie do 
spełnienie właśnie misji strażnika i żywiciela Świętej Rodziny. Jan Pa-
weł II zwrócił uwagę, iż nie taka była rola św. Józefa. Maryja zwracając 
się do Jezusa, który zagubił się w drodze powrotnej ze świątyni mówi 
wprost: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 
48). Józef także nazywany jest przez ewangelistów mężem Maryi (zob. 
Mt 1, 19; Łk 4, 16). Św. Augustyn również uważał, że jest on ojcem Je-
zusa przez małżeństwo z Maryją, że jest prawdziwym ojcem na płasz-
czyźnie duchowej i to on (Augustyn) wprowadza pojęcie „dziewiczego 
ojcostwa”, które staje się fundamentalnym odniesieniem ojcostwa każ-
dego kapłana czy osoby składającej Bogu dar bezżenności.  

Ojcostwo w sensie ścisłym, zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i 
teologicznym najpierw rozumie się jako26: 

- niestworzone (odwieczne rodzenie Syna Bożego przez Boga 
Ojca); 

- stworzone (fizyczne zrodzenie w świecie istot żywych), nazy-
wane również biologicznym lub naturalnym; 

W sensie szerszym (często określanym jako „niewłaściwym”): 
- tam, gdzie nie zaistniało fizyczne zrodzenie, a ojcostwo realizo-

wane jest przez różne relacje. Często także nazywane „ojcostwem du-
chowym” lub „ojcostwem moralnym”; 

Współcześnie narasta nowe rozumienie ojcostwa, lub raczej po-
jawiają się nowe elementy w tradycyjnym ujęciu ojcostwa. Pogłębiają-
ce się rozumienie dotychczasowych jego elementów wyłaniają się 
nowe aspekty ojcostwa, wychodzące poza obszar dotychczasowych 
koncepcji. I tak ojcostwo dzisiaj rozumiane jest jako dar (powołanie). 
W rozumieniu istoty ojcostwa odchodzi się od czysto biologicznego 
związku. Ludzkie rodzicielstwo przekracza zatem ramy biologii, 
gdzie ogranicza się je tylko do poczęcia dziecka. Bardziej akcentuje się 
wypełnianie zadań ojca. Dzisiaj bardzo często spotykamy się z roz-

                                                 
25 Por. T. Wilski, Zagadnienie pełnej autentyczności ludzkiego ojcostwa św. Józefa. 

http://www.jozefologia.pl/starastrona/34Sympozjum/34Sympozjum_BpWilski
.(30.11.2014). 

26 Por., tamże. 
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dwojeniem czy raczej z rozdzieleniem funkcji fizycznej i duchowej 
ojcostwa. Nie od dziś przecież znana jest instytucja ojcostwa prawne-
go, gdzie wskazuje się na jego przewagę nad ojcostwem fizycznym. 
Podkreśla się ważniejszość ojcostwa, które zawiera w sobie odpowie-
dzialność społeczną oraz troskę o dziecko i żonę. Takie spojrzenie 
zbliża ojcostwo w stronę „powołania”, czyli szczególnego daru i war-
tości zarówno w aspekcie społecznym jak i istotowym ojcostwa. Tak-
że badania ludów pierwotnych wskazują, że nie można pojęcia ojco-
stwa ograniczyć tylko do jego biologicznego wymiaru27. Pewnym 
nowatorskim podejściem wydaje się być wspomniane spojrzenie na 
współczesny wymiar ojcostwa Jana Pawła II. Jan Paweł II odwołuje 
się do „rodzinności” człowieka i prawdy o przyjęciu przez Syna Bo-
żego prawdziwego i całkowitego Człowieczeństwa (por. RC 21), a 
tym samym ściśle wiąże ojcostwo z teologią „rodzinności” mężczy-
zny powołanego i spełniającego się w ojcostwie. 

Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa jest odpowiedzial-
ność. I także ta wartość ma swój fundament i wzór w odpowiedzialno-
ści św. Józefa, który był świadomy, iż otrzymał ją od samego Boga. W 
Ewangelii czytamy: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, swej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej 
poczęło” (Mt 1, 20). Jest on odpowiedzialny zarówno za Maryję (mał-
żonkę) oraz za poczęte dziecko (Jezusa). Jest więc prawdziwym mężem 
Maryi i prawdziwym ojcem Jezusa Chrystusa. Jego dziewiczym ojcem. 
Jest więc ojcem w samej decyzji o przyjęciu Dziecięcia i jeszcze bardziej 
w akcie jego rozwoju i wychowania28. Wspólnota małżeńska kobiety i 
mężczyzny, z których powstało nowe życie, jest głębokim aktem za-
wierzenia i miłości, najpierw wobec prawdy, że to sam Bóg powołuje 
do małżeństwa, a potem do macierzyństwa i do ojcostwa. Macierzyń-
stwo i ojcostwo to wspólna odpowiedzialność; szukanie razem tego, 
co będzie najlepsze dla naszego dziecka, dla naszych dzieci. W taki 
oto sposób, przez matkę i ojca, Bóg posługuje się rodzicami w kształ-
towaniu nowego życia, które w nich znalazło swój początek. Głów-

                                                 
27 Por. B. Mierzwiński, Ojciec, [w:] R.J. Sztychmiler, Słownik Małżeństwa i Ro-

dziny, Warszawa – Łomianki 1999, s. 314-315. 
28 Por. J. Hebel, Św. Józef wzorem ojca, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 

11/2013, s. 24-25. 
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nym zadaniem odpowiedzialnych rodziców jest odtąd poszukiwanie 
w dziecku Bożego człowieczeństwa29. 

Innym bardzo ważnym aspektem ojcostwa jest wiara. Dar i war-
tość głębokiej wiary wiąże się przede wszystkim z zawierzeniem. Św. 
Józef posłusznie wykonał polecenia anioła. To właśnie ten czynnik 
(głęboka wiara) zadecydował o decyzji, dzięki której nie tylko przyjął 
Jezusa ale uchronił przed zagrożeniem życia. Wiara jest zatem miarą 
ojcostwa każdego mężczyzny. Jest mocnym atutem w wywiązywaniu 
się z obowiązków męża i ojca. Pozwala na właściwe rozumienie swej 
roli jako tego, który zapewnia byt materialny swej rodzinie, daje po-
czucie bezpieczeństwa, zwłaszcza wtedy, gdy rodzina znajduje się w 
trudnej sytuacji, gdy zagraża jej kryzys, nie tylko zewnętrzny czy ma-
terialny. Wiara w końcu pozwala odczytywać zamysł Boży względem 
nie tylko własnego człowieczeństwa realizowanego poprzez ojcostwo, 
ale także względem rodziny, własnych dzieci i małżonki. Wiara ojca 
„daje szansę” Bogu, na zrealizowanie swego planu wobec osób mu 
powierzonych. Wobec powołania dzieci, których jest ojcem.  

Mąż i ojciec powinien odkryć wartość własnej sfery duchowej. A 
ona rozwija się poprzez modlitwę. Modlitwa ojca jest modlitwą całej 
rodziny. To on odpowiedzialny jest za swój osobisty kontakt z Bo-
giem w modlitwie ale także za modlitwę wspólnotową rodziny. Jest 
zatem kapłanem domowego kościoła, którym jest rodzina. Modlitwa 
nadaje życiu nowy kierunek i prowadzi do Boga. Dziecko, które widzi 
modlącego się ojca, które towarzyszy mu w drodze do kościoła, które 
obecne jest przy nim na Eucharystii – będzie miało mocny fundament 
w przyszłości, gdy przyjdzie mu realizować jego własne powołanie.  

Odpowiedzialnie realizowane powołanie do ojcostwa wiąże się 
także z człowiekiem pracy. Dzięki niej nie tylko utrzymuje rodzinę, 
ale uczy odpowiedzialności, obowiązkowości i wypełniania obowiąz-
ków. Praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na 
ziemi30. Wspólna praca w rodzinie, podział obowiązków uczą dzieci 
szacunku dla ofiarności, ludzkiej pracy, uczą jej właściwego sensu, 
czyli nie tego co ale jak robimy. W dobie kryzysu rodziny warto za-
stanowić się, na ile ma on swe podstawy w deprecjacji roli ojca pracu-

                                                 
29 Tamże.  
30 Por. J. Hebel, tamże. 
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jącego. Polityka państwa w tym wymiarze wydaje się być absolutnie 
antyrodzinna. Brak pracy spowodowany nieudolnością (a może ce-
lowością) działania władzy, bezpośrednio przekłada się na stan pol-
skiej rodziny. Do tego dochodzi absurdalna ideologia gender, która 
eliminuje ojcostwo także i w wymiarze pracy. Kryzys ojcostwa wiąże 
się bezpośrednio z kryzysem na rynku pracy i w tym wymiarze od-
powiedzialni są przywódcy państwowi.  

Człowiek ze swej natury jest słabą i uległą istotą. Powszechna 
dziś krytyka rodziny, zwłaszcza ojcostwa w aspekcie kryzysu wy-
chowania nie zawsze wynika z celowości źle spełnianego powołania. 
Bardzo wielu mężczyzn po prostu nie potrafi być dobrym ojcem. Nie 
oznacza to, że nie chce nim być. Tak jak miałkość wielu kapłanów nie 
wiąże się z ich celowym spłycaniem czy bezradnością w wielu aspek-
tach życia kapłańskiego. Dlatego dzisiejszy mężczyzna wymaga po-
mocy, zwłaszcza ten, który chce lecz z jakichś powodów nie potrafi. 
Trzeba niekiedy ojcom wybaczyć, zapomnieć błędy, by mogli na no-
wo stawać się wartościowym człowiekiem – ojcem. Mężczyzna, który 
pragnie właściwie spełniać swe ojcostwo, musi nauczyć się przede 
wszystkim szacunku do samego siebie, by mógł szanować żonę i pod-
jąć odpowiedzialne rodzicielstwo w wychowaniu swych dzieci. Źle 
przygotowani młodzi mężczyźni do zadań wynikających z ojcostwa 
zniekształcają jego obraz, obniżają prestiż społeczny, umniejszają rolę 
ojca we współczesnym zsekularyzowanym społeczeństwie. W końcu 
w jakimś sensie przyczyniają się do pogłębiającego się kryzysu rodzi-
ny a pośrednio kryzysu społeczeństwa i Kościoła, którego rodzina 
stanowi podstawową komórkę. To do wychowawców, rodziców, ka-
płanów należy troska o dobre przygotowanie młodych chłopców do 
realizacji daru ojcostwa czy to w rodzinie, kapłaństwie czy w samot-
ności. I jest to wyzwanie ściśle związane z jakością ojcostwa tych, któ-
rzy dzisiaj stoją na czele swych rodzin, parafii, diecezji oraz instytucji 
publicznych odpowiedzialnych za wszystkie wymiary związane z 
wychowaniem. 

 
Streszczenie 
W niniejszym artykule podjęto refleksję nad ojcostwem jako 

darem a zarazem wartością w świetle Magisterium Kościoła, 
zwłaszcza nauczania Jana Pawła II. Jest to próba odpowiedzi na 
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współcześnie pomniejszaną rolę ojcostwa w nie tylko w życiu ro-
dziny ale w szerszym kontekście społecznym.  

Powołanie do ojcostwa jest darem powszechnym. Nie jest wy-
łącznością tych, którzy je realizują w małżeństwie, tych którzy 
spełniają je biologicznie. Powszechność daru ojcostwa oznacza, iż 
Bóg powołuje każdego człowieka do spełniania w swym życiu wy-
zwań ojcostwa. Jednak drogi jego realizacji są różne. Najbardziej 
wydaje się być wyraziste w powołaniu do ojcostwa w rodzinie i 
kapłaństwie, ale także w życiu samotnym. Każdy mężczyzna (także 
nieżonaty, celibatariusz) duchowo powołany jest do ojcostwa i 
spełnienia się jako człowiek w ojcostwie. 

Dar ojcostwa, który jest zarazem powołaniem, rozwija się i ugrun-
towuje w rodzinie. Dlatego rodzina jest ta najistotniejszą szkołą wy-
chowującą do odpowiedzialnego i świadomego wyboru (a nie ucieczki 
od czegoś czy przed czymś). Bycie zatem ojcem nie może być przypad-
kową decyzją człowieka. Nie może być także koniecznością, przed któ-
rą staje dzisiaj bardzo często młody człowiek. Owa konieczność jest 
najczęściej efektem niedojrzałości osobowej lub wypaczonego obrazu 
ojcostwa w środowisku wychowawczym młodzieży. 

Jan Paweł II wyraźnie w swym nauczaniu wskazuje na ojcostwo 
jako współzależność ojcostwa ludzkiego od ojcostwa Bożego. Boga 
Ojca przedstawiał jako prototyp, pierwowzór. W Familiaris consortio 
mówi wprost o „Odwiecznym Pierwowzorze” (FC 6)31, który swe 
odbicie powinien mieć w „cywilizacji miłości” czysto ludzkiej. Papież 
widział jako sprawę zasadniczą, „ażeby mężczyzna czuł się obdarzo-
ny macierzyństwem kobiety, swojej żony” (FC 16). Tak realizowane 
ojcostwo może mieć dopiero wtedy właściwy wpływ na wychowanie. 
Bardzo wiele zależy, a właściwie wszystko, od tego – pisze papież - 
„czy i jak angażuje swą męskość i swoje ojcostwo w macierzyństwo 
własnej żony” (FC 16). Jan Paweł II miał na uwadze nie tylko ojcostwo 
biologiczne, ale także, a może przede wszystkim wymiar duchowy 
ojcostwa. 

Powszechna dziś krytyka rodziny, zwłaszcza ojcostwa w aspek-
cie kryzysu wychowania, nie zawsze wynika z celowości źle spełnia-

                                                 
31 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Libreria 

Editrice Vaticana, Rzym 1981. 
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nego powołania. Bardzo wielu mężczyzn po prostu nie potrafi być 
dobrym ojcem. Nie oznacza to, że nie chce nim być. To do wycho-
wawców, rodziców, kapłanów należy troska o dobre przygotowanie 
młodych chłopców do realizacji daru ojcostwa czy to w rodzinie, ka-
płaństwie czy w samotności. I jest to wyzwanie ściśle związane z ja-
kością ojcostwa tych, którzy dzisiaj stoją na czele swych rodzin, para-
fii, diecezji oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za wszyst-
kie wymiary związane z wychowaniem. 

 
Summary 
Fatherhood as a gift and value 
Article relates to the topic of fatherhood. I am writing about the 

role of the father in the light of the teaching of the Catholic Church. I 
present it as a gift and value. John Paul II said that fatherhood is a gift 
and thus one of the basic human values.  

In ancient cultures known father was always head of the family. 
He was the guardian, ruler and priest. In an article in a nutshell, I refer 
to the role of the father in different historical periods. However, the 
main theme is fatherhood in terms of Catholic education. I refer also 
to the family of today's threats and the role of the father. One of the 
most recent and dangerous is the ideology of gender. 
The Church sees the meaning of human fatherhood of God the Father. 
It is the foundation of conjugal love, which is the most common hu-
man fatherhood dimension. Father is not only a companion but 
mainly pattern. Child sees through the prism of his own father's im-
age of God the Father. Society needs good practice fatherhood both in 
the social and spiritual. This is a task for everyone, including priests, 
teachers ... As people of the Church, we see these values to the 
younger generation did not lose the correct meaning of marriage and 
the authentic parenting. 
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Marta Mažáriová (KU) 
 

Duchovné otcovstvo v živote a účinkovaní banskobystrického 
biskupa Rudolfa Baláža 

 
Úvod 
Pôvodným zámerom príspevku bolo zozbierať a systematicky 

zatriediť rozličné formy hmotnej i duchovnej pomoci, ktorou sa 
biskup Baláž prejavoval ako otec diecézy. Preto v úvodnej časti 
príspevok ponúka niekoľko postrehov ľudí, ktorí s Rudolfom 
Balážom spolupracovali alebo ho poznali pri rozličných príležito-
stiach, z rekolekcií, konferencií, stretaní pedagógov, vysluhovaní 
sviatosti birmovania, z Fatimských sobôt na Starých Horách či z 
jeho rozhlasových prejavov. 

 
1. Svedectvá ľudí poznajúcich Rudolfa Baláža 
Pani PhDr. Danica Jurašková, bývalá pracovníčka sekretariátu 

Biskupského úradu v Banskej Bystrici, ho považovala za mimo-
riadne pracovitého človeka. Modlitba a práca boli alfou a omegou 
jeho poslania. Pracoval nielen v úrade. Často odchádzal do terénu k 
ľuďom v núdzi, ku kňazom v núdzi. Poznal každú farnosť, 
každého kňaza. Reagoval na každú žiadosť o pomoc. Pomáhal aj 
bez vyzvania. Bol biskupom – otcom až do „zodratia“. Počas jeho 
života o čosi potichšie, dnes už aj nahlas, mnohí rozprávajú o kri-
tickosti a razantnosti, s akou riešil problémy. Pani Jurášková nepra-
covala na úrade až tak dlho a nebola pri otcovi biskupovi tak blízk-
o, aby mohla všetko vidieť úplne objektívne. Dala si však otázku: 
„Ktorý dobrý otec sa nečinne prizerá, keď sa v jeho rodine deje ni-
ečo nesprávne? Najprv sa trápi, potom sa modlí, ale skôr či neskôr 
musí problém riešiť. Alebo možno najprv vybuchne, a potom sa 
trápi, modlí... . Postupnosť niekedy záleží aj od stupňa únavy, ve-
ľkosti problému a povahy človeka“. Spomína na prípad človeka, 
ktorého nejaká „spravodlivá“ osoba krivo obvinila a nakoľko otec 
biskup tejto osobe dôveroval, spomínaný človek si z úst otca bisku-
pa vypočul ostrý prejav sklamania, nedôvery a odmietnutia. Do-
jímavé boli však slzy spomínaného človeka, keď hovoril, ako sa mu 
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otec biskup ospravedlnil. Otcovsky, úprimne a priamo, z očí do 
očí.... Nebol to jediný prípad, kedy sa otec biskup po overení si sk-
utočnosti ospravedlnil. Niektorí majú takúto skúsenosť ospravedl-
nenia na verejnosti, iní medzi štyrmi očami. Sú to silné svedectvá o 
veľkosti človeka. Tí, ktorí mali najväčšie problémy, ktorých mnohí 
zavrhli, boli najviac a neúnavne vkladaní do jeho modlitieb. Osob-
ne sa stretával s uchádzačmi o vstup do seminára. S bohoslovcami 
viedol pozorné rozhovory. Pred diakonskými a kňazskými vy-
sviackami sa postil a modlil. Takmer každý, veľký, malý, starý, ml-
adý, robotník či štátnik, každý sa mohol stretnúť s rozličnými po-
dobami jeho otcovskej lásky1. 

Bývalý stredoškolský pedagóg pán Jozef Moravec ho považuje 
za veľmi odvážneho človeka. Nebál sa ísť do vecí, o ktorých bol 
presvedčený, že sú správne a užitočné, napr. investovať do katolí-
ckeho školstva. Veľa si kvôli tomu vytrpel. V minulom režime v 
najproduktívnejších rokoch svojho života bol takmer dvanásť ro-
kov zbavený pastorácie. Pracoval ako robotník vo výrobe. Ako bi-
skup Rímskokatolíckej cirkvi bol smelý a ostrý vo vystupovaní pre-
to, lebo chcel poukázať na tvár bývalého režimu vo vzťahu k Cir-
kvi. Na základe osobnej skúsenosti cítil povinnosť priamo pou-
kázať na nespravodlivosť, ktorej sa režim dopúšťal voči Cirkvi. Aj 
týmto spôsobom sa zobrazuje profil človeka oddaného Bohu2. 

Mnoho ľudí poznalo otca biskupa Baláža z pravidelných stre-
tnutí v rámci Fatimských sobôt na Starých Horách. Jednou z mnoh-
ých je Mgr. Eva Masná, matka deviatich dospelých detí. Keď jej to 
okolnosti dovolili, zúčastňovala sa priamo na stretnutiach na Star-
ých Horách alebo prenos svätých omší sledovala prostredníctvom 
rozhlasového záznamu vysielaného Katolíckym rádiom Lumen. 
Vždy sa potešila, keď kázal on. Jeho kázeň ju nikdy nenudila. Mala 
spád, vedela vyrušiť, vyburcovať a nadchnúť. Na základe jeho pr-
íhovorov ho viac považovala za „vodcu“. Oslovilo ju biskupské 
heslo otca biskupa: Pravda vás vyslobodí. Pôsobil na ňu pravdivo, 

                                                 
1 Záznam z osobného rozhovoru s PhDr. Danicou Juraškovou. Zvolen 19. 

novembra 2014. 
2 Záznam z osobného rozhovoru s Jozefom Moravcom. Turčianske Teplice 6. 

decembra 2014. 
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dôveryhodne a odvážne. Vnímala ho ako takého, ktorý sa nebojí, 
nemá strach a je pripravený prinášať obety. Keďže jej najstarší syn 
bol seminaristom v banskobystrickom seminári, od neho sa dozve-
dela, že biskup pravidelne navštevoval seminár a mával rozhovory 
so seminaristami, čo považovala za silné a potrebné otcovské gesto. 
Na kňazskej vysviacke svojho syna v Banskej Bystrici ho vnímala 
ako starostlivého otca, ktorý pozná svojich duchovných synov, chce 
im dobre, modlí sa za nich, prináša za nich obety a veľmi si praje, 
aby v živote obstáli. Svoj osobný názor na biskupa Rudolfa Baláža 
vyjadrila slovami: „Bol najvýraznejšou osobnosťou medzi slovens-
kými biskupmi“3. 

Na jeho piatkové katechézy, ktoré vysielalo Katolícke rádio 
Lumen, najmä staršia generácia veľmi pozitívne reagovala. Ľudia 
oceňovali spôsob, akým katechézy podával. Boli jednoduché a vš-
etkým zrozumiteľné. Páčilo sa im aj to, že často hovoril o vzťahu k 
matke. Vedel zaujať už aj svojím hlasom. Keď zomrel, mnohí s ľú-
tosťou konštatovali, že je škoda takého kazateľa4. 

V detstve ho všetci vnímali ako múdreho človeka, ktorý vš-
etko môže. Odhodlaný pomáhať aj o polnoci, v materiálnej oblasti 
veľkodušný až „nekonečne“ štedrý. Vedel zohnať a zmotivovať 
remeselníkov, čo sa prejavovalo aj v jeho kňazskej i biskupskej či-
nnosti pri opravách a stavbách fár a kostolov, sociálnych zariadení, 
ale i pomoci jednotlivým rodinám. Dokázal vybaviť lekára, dostať 
dieťa do školy, zohnať „úzkoprofilový“ tovar ... . V dedine bolo 
málo ľudí, ktorým v niečom nepomohol. Všetko riešil hneď a rý-
chlo. Jeho rýchlosť sa však neraz podpísala na úkor budovania vz-
ťahov. Málokedy sa dokázal zastaviť, opýtať sa, ako sa máš, aké 
máš plány do života, ako sa ti vodí v duchovnej oblasti a pod. Málo 
počúval. Keď sa ešte ako kňaz občas zastavil na návšteve, obyčajne 
povedal, kde bol, čo robil, čo ho čaká a utekal ďalej. Ako biskup pri 
spoločnom stolovaní bol žoviálny, srdečný5. 
                                                 

3 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Evou Masnou. Podhorie 29. decem-
bra 2014. 

4 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Annou Varholovou. Slovenské Prav-
no 26. decembra 2014. 

5 Záznam z osobného rozhovoru s JuDr. Gregorom Balážom. Šulekovo 1. de-
cembra 2014. 
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Prichádzajúce problémy obyčajne zvykol riešiť rýchlo, ener-
gicky, živelne. Táto jeho črta sa prejavovala najmä pri prekladaní 
kňazov. Veľké percento kňazov Banskobystrickej diecézy bolo 
preložených „telefonicky“. Neraz až po vydanom rozhodnutí 
rozmýšľal nad jeho dôsledkami. Jeden z príkladov. Istú nedeľu sa s 
riaditeľom úradu Mgr. Hrtúsom zastavil na fare v Mýte pod 
Ďumbierom. Tamojšiemu kňazovi oznámil: „ Potrebujem Ťa do 
Bojníc“. Na jeho otázku, kedy, znela odpoveď: „Zajtra aby si už 
tam bol“. Veriaci vo farnosti ani netušili, že už na druhý deň mal 
byť ich farár na inom mieste. Pôvodne mal tam byť na krátke za-
stupovanie. Trvalo 9 mesiacov. Potom Mons. Baláž spomínanému 
kňazovi oznámil: „Pôjdeš naspäť, rodiny ťa potrebujú“. Poštou do-
stal dekrét do Mýta pod Ďumbierom, ale tri dni pred nástupom, 
mal telefonát: “Nepôjdeš do Mýta, ale do Dolnej Ždane“. Všetko sa 
odohralo v prvopiatkovom týždni. Takéto živelné reagovanie bolo 
neraz proti normám CIC. Rozhodol bez toho, aby o probléme kon-
zultoval s kňazom, ktorého sa to týkalo. Na druhej strane dokázal 
byť veľmi štedrý, keď išlo o finančnú pomoc pre akútne potreby 
farností6. 

Kňaz Martin Čabák sa o biskupovi vyjadril ako o bystrom a 
rozumom hojne obdarenom človekovi. Pomerne často však jeho 
rozmýšľanie a rozhodovanie predbehol cit. Pozitívny alebo negatí-
vny7. Napriek rozumovej bystrosti nie vždy postrehol protirečivosť 
svojho konania. Na jednej strane sa dokázal správať v osobnom 
vzťahu k človekovi podľa vnútorného presvedčenia, a na druhej 
strane nekriticky prebral cudzí názor o človekovi a zaujal k nemu 
negatívny, neraz až zraňujúci postoj. Ako príklad možno použiť 
okolnosti pôsobenia a následného preloženia kňaza Jána Puchalu z 
farnosti Veľké Pole do farnosti Sebedražie. Keď mu na začiatku 
dával dispozíciu do Veľkého Poľa, povedal, že tam nebude dlho, 
lebo tam psychicky nevydrží. Pravidelne sa ho pri rôznych prílež-
itostiach pýtal, ako sa má. Aj sa občas u neho na fare vo Veľkom 

                                                 
6 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Štefanom Barilom. Slovenské Pravno 

26. decembra 2014. 
7 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Martinom Čabákom. Banská Bstrica. 

18. decembra 2014. 
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Poli zastavil. Prejavoval o neho otcovský záujem. Po niekoľkých 
rokoch pôsobenia vo Veľkom Poli ho prekladal do Sebedražia. Kň-
az Puchala odchádzal so slovami: „Otec biskup, do Veľkého Poľa 
sa nikto nebude tlačiť. Keď nebudete mať kňaza, ja sa rád vrátim, 
pokiaľ budem vládať“. Po čase biskup naozaj hľadal kňaza do Veľ-
kého Poľa. Všade o tom hovoril, ale na rekolekciách v prievidz-
skom dekanáte, kde spomínaný kňaz pôsobil, túto požiadavku bi-
skup nevyslovil. Kňazi teda povzbudzovali Jána Puchalu, aby sa 
sám ponúkol biskupovi. Pri istej príležitosti biskupovi prejavil 
ochotu ísť do Veľkého Poľa. Biskup sa potešil. Po čase sa kňaz do-
zvedel, že biskup interpretuje jeho ponuku ako únik na miesto, kde 
nie je čo robiť.  

Z uvedeného jasne vidieť dva postoje biskupa. Jeden osobný, 
vnútorný, v ktorom sa teší z ochoty kňaza ísť na miesto, kde nikto 
netúžil ísť, pravidelne sa o neho zaujíma a opačný, s najväčšou pr-
avdepodobnosťou nekriticky prebraný od niekoho iného. Keď po 
niekoľkých rokoch neúspešného hľadania nájsť kňaza ochotného 
ísť do Veľkého Poľa biskup oslovil Jána Puchalu, veľmi sa potešil, 
keď na jeho požiadavku oslovený kňaz zareagoval pozitívne. Hneď 
po pár dňoch po rozhovore s biskupom dostal kňaz Ján Puchala 
dekrét o preložení. Takmer pol roka pred termínom nástupu. Zrej-
me preto, aby ho už nikto nemohol ovplyvniť8. 

Prvé reakcie na chyby kňazov alebo na iné názory ako boli je-
ho, bývali často veľmi emotívne. Neraz vybuchol ako sopka a ne-
skôr voči tomu istému človekovi sa správal ako prívetivý otec9. V 
jeho cholerickej povahe sa objavovala aj sangvinická črta, kvôli kto-
rej bol veľmi ovplyvniteľný. Jeho reakcie podliehali nielen mom-
entálnej nálade, ale aj vplyvu ľudí, ktorí boli v jeho blízkosti10. 

Bol človekom akcie a produktivity. Starých kňazov odsúval na 
okraj, najmä tých, ktorí boli nejako skompromitovaní. Už ako ml-
adý kňaz sa k starším kňazom správal suverénne. Akoby ho slabo-
                                                 

8 Záznam z osobného rozhovoru s kňazom Jánom Puchalom. Veľké Pole. 26. 
decembra 2014. 

9 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Ľubomírom Hudecom. Turčianske 
Teplice. 18. decembra 2014. 

10 Záznam z osobného rozhovoru s Mgr. Máriou Murínovou. Banská Bystrica 
8. decembra 2014. 
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sti a chyby starších spolubratov dišpenzovali od zdvorilého správ-
ania sa k nim. Chýbal mu cit, s akým Kristus pristupoval k hrieš-
nikom. Často sa nelichotivo vyjadroval na adresu kanonikov. Do 
istej miery to bolo pochopiteľné, lebo kanonikmi za socializmu sa 
obyčajne stali kňazi po kompromise so štátom, a preto boli často 
nedôveryhodní. V princípe kapitula mala jednu užitočnú úlohu: 
byť akýmsi kontrolným mechanizmom biskupovej moci, zabra-
ňovať svojvoľnému počínaniu biskupa. Takýto mechanizmus bi-
skup Baláž nemal. Z jeho vyjadrení na adresu kanonikov sa dá pr-
edpokladať, že by kapitulu ani nepripustil, lebo túžil po neobme-
dzenej moci, ktorú v podstate aj mal. Keby správne chápaná kapi-
tula existovala v Banskobystrickej diecéze, s veľkou pravde-
podobnosťou by zabránila rozpredaniu podstatnej časti majetku 
diecézy. Úrad a s ním prijatá moc obyčajne preverí zrelosť a veľk-
osť charakteru človeka, ktorý ho preberá. Rudolf Baláž sa veľmi 
kriticky vyjadroval na adresu nositeľov moci, ale keď sa k moci 
dostal sám, uplatňoval ju neraz až živelne. Zrelý kňaz vie, že úrad a 
s ním spojená moc, ukladá práva a povinnosti, ale je predovšetkým 
službou. Má neustále pred sebou Toho, ktorý povedal: „Nemal by 
si na do mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ (Jn 19, 11). 
Toto uvedomenie biskupovi Balážovi neraz chýbalo, čoho dôkazom 
sú jeho spontánne prejavy na verejnosti. Napr. na kňazských vy-
sviackach pri rozdeľovaní dekrétov novosvätencom nekulti-
vovaným spôsobom vyzýval ich dekanov k určitým úkonom, ino-
kedy pri osobnom kontakte s kňazmi, keď sa nechal uniesť negat-
ívnymi emóciami. V takýchto prípadoch bolo cítiť absenciu úcty ku 
svojim kňazom. 

Jeho biskupským heslom bolo: „Pravda vás vyslobodí!“ Treba 
mať správne spôsoby, ako pravdu hľadať. Pre hľadanie pravdy je 
veľmi podstatné vedieť počúvať aj druhých, pravdu hľadať spolo-
čne. Vypočuť si pohľady iných ľudí, aj tých s iným názorom, aby 
mohol biskup, čo najobjektívnejšie rozhodnúť. Len tento spôsob 
dáva človekovi istotu, že je najbližšie k pravde. To však nebola jeho 
silná stránka. Chýbala mu známa zásada sv. Jána Pavla II.: Všetk-
ých počúvať, s niektorými sa radiť a sám rozhodnúť. Nevedel uni-
esť komplexnosť pravdy. To znamená prijať danú skutočnosť, zvá-
žiť ju aj v súvise s inými pohľadmi a potom zaujať postoj. Chápal 
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skutočnosť pravdy absolútne. Z jeho pohľadu: ak je pravda jasná, 
hneď treba podľa nej aj konať. Akoby nerozumel tomu, že sú aj 
veci, ktoré nie sú hneď riešiteľné alebo, že sú veci dobré, ktoré sa 
nedajú robiť hneď. Teda vedel aj prijať, ale hneď bez zváženia ďal-
ších okolností sa púšťal do ich realizácie. Bol človekom, „čistého 
stola“, presvedčený, že všetko musí byť hneď vyriešené a uzavreté. 
Nevedel niesť bremeno, ako múdri ľudia, ktorí, keď treba riešiť 
niečo citlivé, chúlostivé, doprajú si potrebný čas na zváženie. Uná-
hlené a nepremyslené riešenia obyčajne nie sú dobré. Spôsobujú 
straty a prinášajú ujmu najmä vo vzťahoch. 

Inou ťažkosťou bolo jeho „čiernobiele videnie“ skutočností či 
problémov. Bol nervózny, keď bolo niečo neuzavreté, keď čosi bolo 
nejasné, a nie čiernobiele. Takéto situácie ho vedeli ovplyvniť neg-
atívne alebo pozitívne, s patričnými reakciami. Jeho nervozita, 
popudlivosť, hrmotnosť a voluntarizmus11 vyplývala z veľkej vnú-
tornej neistoty. Jeho suverenita, akási hrmotnosť a hlasnosť v pre-
javoch aj v osobných názoroch, mnohými ľuďmi na Slovensku obd-
ivovaná, bola len výrazom veľkej vnútornej úzkosti a paradoxne aj 
neistoty. Krik a agresivita sú obranným mechanizmom neistého 
človeka. Týmto spôsobom dáva najavo strach, že mu niekto spo-
chybní jeho dlho budovaný vnútorný systém, ktorý by musel pre-
budovať.  

Nemal, a v istom zmysle nevedel, mať priateľov. Rudolf Baláž 
bol svojim spôsobom dobrý človek, ale poznačený a do určitej 
miery doráňaný danosťami doby, rodiny a prostredia. Preto aj v 
jeho vzťahoch bolo dosť utrpenia a neistoty. Na jednej strane chcel 
vytvárať vzťahy, na druhej strane sa v nich nevyznal, a preto boli 
rozpačité. Naviazal si ľudí na seba a urobil ich závislými tým, že im 
pomáhal v núdzi. Mal tendenciu pripútať si človeka, a tak mať 
istotu, že ho má rád. Urobiť pre neho čokoľvek, a potom od neho 
očakávať absolútnu oddanosť alebo ho odsunúť. Nemal problém 
povedať, sme bratia, ale vnútorná inklinácia k partnerstvu bola 
minimálna. Byť partnerom bolo pre neho ťažké. Vzťahy s ľuďmi u 
neho smerovali skôr k vertikálnemu rozmeru podriadenosti. Do 

                                                 
11 Filozofický názor považujúci za základ bytia vôľu alebo len podriadenosť 

rozumu vôli. 
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určitej miery sa pokúšal vytvárať partnerské vzťahy, ale tie neboli v 
jeho živote dominantné. Spravidla nevytváral vzťahy s ľuďmi, 
ktorých nemal pod kontrolou, ktorí neboli preňho čitateľní. Preto 
pôsobil rozdeľujúco. Svoje vnútorné rozpory prenášal aj do 
vonkajších vzťahov, čím vytváral nepokoj a rozdelenie. Týmto sa 
jeho vzťahy stávali dramatickými. Kňaz Jaroslav Pecha pri rozlúčke 
s Mons. Balážom v deň pohrebu v Banskej Bystrici veľmi výstižne 
povedal: „Bojoval o našu lásku a my sme bojovali o jeho“12. 

Komplexnosť pohľadu na Rudolfa Baláža je veľmi ťažká 
úloha a zdá sa, že do určitej miery zostane tajomstvom. Len 
dobrotivý Pán Boh vie, aké boli jeho myšlienkové postupy a 
dôvody či motívy mnohých jeho rozhodnutí a následného 
konania13. Napriek všetkému však možno takmer s istotou 
konštatovať, že všetko, čo biskup Baláž spravil, urobil vo vedomí, 
že je to najlepšie, čo mohol pre Cirkev a pre človeka urobiť. 

V predkladanom príspevku ide o pokus urobiť, čo je ľudsky 
možné, zhromaždiť aspoň časť informácií, ktoré ho charakterizovali, 
poukladať ich na tabuľu života, pravdivo pomenovať všetko, čo sa 
odohralo a aspoň zčasti poodhaliť príčiny a dôvody jeho konania. Na 
základe uvedených skutočností možno konštatovať: Rudolf Baláž bol 
mužom paradoxov. Sám sa pri istej príležitosti vyjadril: „Sám sebe som 
najväčším krížom“14. Tieto zložitosti svojej povahy často riešil pod 
krížom pri spytovaní svedomia. Výsledkom boli početné, súkromné i 
verejné ospravedlnenia ľuďom, ktorých sa jeho reakcie viac alebo 
menej dotkli.  

 
2. Hľadanie príčin 
Kde hľadať odpoveď na načrtnuté, tak veľmi protichodné 

reakcie biskupa Rudolfa Baláža? Ako je známe biskupov otec Juraj 
Baláž, lesný robotník, zomrel 20 dní pred jeho narodením na 

                                                 
12 Porov. Archív Farského Úradu Turčianske. Mons. Rudolf Baláž, 15. banskobystrický 

diecézny biskup, Nevoľné 20. november 1940 – 27. júl 2011 Banská Bystrica. 2011. 
13 Záznam z osobného rozhovoru s Ing. PhLic. Branislavom Koppalom. Staré 

Hory 3. januára 2015. 
14 Porov. Archív Farského Úradu Turčianske TepliceMons. Rudolf Baláž, 15. 

banskobystrický diecézny biskup, Nevoľné 20. november 1940 – 27. júl 2011 
Banská Bystrica. 2011. 
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tuberkulózu. Starosť o rodinu prevzala 38 ročná vdova, matka 
Rozália. Jednoduchá, ale energická, pri výchove rázna, na všetko 
odhodlaná žena. Nikdy ju nebolo počuť bedákať, lamentovať, 
sťažovať sa. Bola „šéfom“ v dome ešte aj vtedy, keď starší synovia 
dospeli a založili si vlastné rodiny15. 

Z odbornej literatúry, ale aj zo skúseností možno pozorovať, 
že žena sa ženou „rodí“, má to v sebe zakódované od začiatku, ale 
muž sa mužom stáva postupne, musí sa naučiť byť mužom. Je 
veľmi dôležité, aby v tomto vývinovom štádiu mal pri sebe 
niekoho, kto mu poukáže na krásu otcovstva. Ježiš Kristus hovorí: 
„Ja a Otec sme jedno“(Jn 10,30), „Syn nemôže nič robiť sám od seba, len 
to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn“ (Jn 5,19). 
Ježiš Kristus videl u svojho Otca predovšetkým nesmiernu lásku. 
Tieto skutočnosti hlboko zasahujú do života každého mladého 
muža: vidieť svojho otca. Vo vývinovej psychológii je zjavné, že 
synovia, a nielen oni, sa vyvíjajú natoľko, nakoľko sa najmä v 
prvých rokoch dokážu identifikovať so svojím otcom. Výskumy 
potvrdzujú, že otca v tomto vývinovom štádiu nemôže nikto 
nahradiť, dokonca ani matka. Identifikácia s otcom ako s pravým 
vzorom nábožnosti je nevyhnutná16. 

Rudolf Baláž nemal možnosť sledovať svojho otca ako vzor. 
Nemohol si všímať, ako sa presadzuje vo svojom povolaní. Chýbala 
mu táto opora pri osamostatňovaní sa. Práve otec má svojím 
životom ukazovať, ako sa prejavuje a žije láska. Ak ho niet, múdra 
matka aspoň pomyselne sprítomňuje mŕtveho otca vo výchove 
svojich detí tým, že im pripomína, ako by im otec poradil, ako by sa 
on v tej- ktorej situácii zachoval17. V rímskych časoch otec prijal 
dieťa do rodiny tým, že ho vyzdvihol nad hlavu. Otcova autorita 
spočíva aj v tom, aby vyzdvihoval svoje dieťa. Ak v rodine chýba 
otcovo pozdvihnutie, dieťa sa cíti nepovšimnuté, neprijaté, 

                                                 
15 Záznam z osobného rozhovoru s . Judr. Gregorom Balážom. Šulekovo 1. 

decembra 2014. 
16 Porov. Rohr, R.: Divý muž. Dolný Kubín : Zrno, 1997, s. 41 – 43. 
17 Porov. Rozinajová, H.: O láske sexe manželstve rodičovstve. Martin : Osveta, 

1990, s. 165-167.  
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nemilované18. Otcovou úlohou je naučiť svoje deti správne 
„bojovať“, t.j. naučiť ich v spoločnosti konať asertívne, správať sa 
podľa určitých zákonitostí tak, aby nezraňovali ani seba ani 
druhých. Zvlášť tu je potrebný otcov vzor. Otec by mal vedieť, že 
kým deti za matkou utekajú, on musí naopak, utekať za deťmi 
utekať sám. Okrem toho, že je hlavou rodiny, má byť empatický, 
má sa vcítiť do problémov každého dieťaťa. Hlavne počas 
dospievania by mal byť v neustálom kontakte s nimi, aby cítili, že v 
ňom stretávajú bytosť, ktorá ich nesmierne miluje. On im 
predstavuje Nebeského Otca19. Preto je jeho pohľad veľmi dôležitý. 
Jeho láska dvíha, ale aj ohraničuje, dáva normy, presné zákony a 
mantinely, nastavuje deťom zrkadlo, a tak buduje charakter. Má sa 
stať nositeľom morálky, jednoty, lásky a vzťahov medzi rodičmi a 
deťmi i medzi súrodencami navzájom. Musí byť pri tom veľmi 
láskavý, aby deti vôbec za ním prišli a našli uňho útočište. 
Láskavosť otca správnym spôsobom dvíha sebavedomie dieťaťa, 
dáva mu istotu do ďalších životných okolností. Deti, ktoré takéto 
zázemie nemajú, nemôžu vyliať zo seba všetku traumu. Tá sa po-
tom prenáša do ich zdravotného stavu, do správania a do všetkých 
ich sociálnych kontaktov20. 

Z tohto krátkeho výpočtu otcových úloh jasne vyplýva, o čo 
všetko ukrátila Rudolfa Baláža predčasná smrť otca. 

 
3. Duchovné otcovstvo Rudolfa Baláža 
Biskup by mal byť otcom, duchovným otcom vo svojej di-

ecéze. Marko Ivan Rupnik vo svojej prednáške O duchovnom otcov-
stve vypočítava vlastnosti charakterizujúce postavu duchovného 
otca. To, či niekto je alebo nie je pravým duchovným otcom, neurč-
uje on sám, ale svedčia o tom iní. Najlepšou zárukou pravosti du-
chovného otca je životné svedectvo jeho duchovných detí, či ich má a 
aké sú. Rudolf Baláž napriek „nekonečnej“ štedrosti, ktorou sa pre-
                                                 

18 Porov. CHORVÁT, F.: Byť dobrým otcom – povinnosť, či túžba. Martin: Osve-
ta, 1986, s. 184. 

19 Porov. SEDLÁČEK, J.: Otcovstvo: problém alebo výzva? Bratislava: Don Bo-
sco, 2010, s. 39. 

20 Porov. ROZINAJOVÁ, H.: Pedagogika pre rodičov. Martin: Osveta, 1988, s. 
244 - 245. 
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javoval, vytváral okolo seba atmosféru prílišného rešpektu, skoro až 
strachu. Preto sa mu mnohí radšej vyhýbali, než aby ho vyhľadávali. 
V detstve nemal pred sebou milujúceho, chápajúceho, ale aj hranice 
určujúceho otca, ale matku, ktorá v snahe nahradiť chýbajúceho otca 
bola priama, energická, rázna. Nemohla byť naplno matkou, lebo 
chcela suplovať otca a nebola ani otcom, lebo bola jednoducho 
žena21. Rudolf Baláž nemal pred sebou najprimeranejší vzor, s kto-
rým by sa mohol identifikovať. Duchovný otec – podľa M. I. Rupni-
ka – slúži Bohu i druhým. Bohu tým, že pripravuje v srdci človeka 
pôdu pre prijatie Boha. Človeku tým, že mu ponúka taký vzťah, aký 
by mu na jeho mieste poskytol sám Boh. Tým mu pomáha vytvárať si 
správny obraz o Bohu ako o milujúcom Otcovi. V obraze, ktorý si Ru-
dolf Baláž postupne vytváral o Bohu, viac prevládala črta sp-
ravodlivého, všemohúceho Boha - Stvoriteľa a Pána neba i zeme, ako 
črta chápajúceho, odpúšťajúceho a milujúceho Otca. Preto len s ťa-
žkosťami a zriedka dokázal poskytnúť svojím vlastným vzťahom prie-
stor, v ktorom dnešný človek, neraz bolestne poznačený naštrbenými 
medziľudskými vzťahmi, môže prežívať pravý, nefalšovaný, 
duchovný medziľudský vzťah. Duchovný vzťah predstavuje pro-
ces, v ktorom je človek duchovným otcom prijímaný, uznávaný, 
rešpektovaný, nemanipulovaný, skratka prežíva ho ako pravú 
skúsenosť lásky. Duchovný otec neprestajne sprevádza v modlitbe 
zverených, vyprosuje im milosť a milosrdenstvo. Rudolf Baláž sa veľa 
modlil: súkromne vo svojej izbe pod krížom, v aute cestou za pov-
innosťami, modlieval sa s ostatnými na Starých Horách, no napriek 
tomu nedokázal ponúknuť človekovi pravý, duchovný, medziľudský 
vzťah. Pravá modlitba je podmienená počúvaním Ducha a človeka. 
Preto – hovorí Rupnik - duchovný otec má byť kardiognostikom, t.j. 
tým, ktorý poznáva intuíciou lásky. Čím viac miluje, tým lepšie poz-
ná. Rudolf Baláž sa veľa modlil, ale menej počúval, preto aj menej 
dokázal rozpoznať skutočné potreby svojich zverených. Tým sa 
jeho formácia ľudí pre Boha stávala menej účinnou22. 

 

                                                 
21 Porov. Augustyn, J.: Otcovstvo. Trnava : Dobrá kniha, 1999, s. 84 – 85. 
22 Privátny Archív Mgr. Ľubomíra Hudeca. RUPNIK, I. Duchovné otcovstvo. 

Turčianske Teplice 15. novembra 2014. 
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4. Riešenie 
Po načrtnutí životných okolností, v akých prišiel na svet a v 

akých sa formovala osobnosť biskupa Rudolfa, sa logicky ponúka 
otázka: Mal Rudolf Baláž možnosť niečo ovplyvniť v daných oko-
lností na formovaní svojho vnútra, aby mohol neskôr ako biskup 
ponúknuť ľuďom láskyplný otcovský vzťah? 

Odpoveď možno hľadať v prvom Jánovom liste. Katolícky pre-
klad znie: „A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh 
je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). 
Ekumenický preklad tohto verša z Jánovho listu znie: „A my sme poznali 
a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva 
v Bohu a Boh ostáva v ňom“. Obidva preklady sú správne a každý vysti-
huje a ponúka dôležité skutočnosti. Z ekumenického prekladu vyplýva, 
že je veľmi dôležité lásku najprv zakúsiť. Prví, ktorí pomáhajú človeku 
svojím vzťahom a starostlivosťou otvárať sa pre Božiu lásku, sú rodičia. 
Ak dieťa vidí, ako sa rodičia majú radi, ak zakusuje ich lásku a starost-
livosť, objavuje, spoznáva lásku, hoci obmedzenú a nedokonalú. Ľu-
dské predstavovanie Pána Boha a vovádzanie do vzťahov s ním je vž-
dy obmedzené. Aj keď bude človekovi o Bohu hovoriť najdokonalejší 
človek, vždy to bude len človek. Je veľmi dobré, keď rodičia boli alebo 
sú čo najbližšie pri Pánu Bohu a vovádzajú svoje deti do vzťahu s ním, 
ale vždy ide len o obmedzený spôsob. Rudolf Baláž nemal možnosť, 
ako už bolo spomenuté, vidieť vzájomnú lásku svojich rodičov, ako sa 
majú radi, alebo ako si pomáhajú. Matka však nakoľko v daných okol-
nostiach mohla a dokázala predsa len zahrňovala svoje deti staros-
tlivosťou a láskou, akej bola schopná, aby cez ňu mohli objaviť a v 
konečnom dôsledku uveriť v Božiu lásku. 

Z katolíckeho prekladu uvedenej Jánovej vety: „A my, čo sme 
uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. ...“plynie, že hoci rodi-
čia alebo iní ľudia pomohli človekovi objaviť Božiu lásku, to, čo je 
najhlbšie, najdôležitejšie, najpodstatnejšie musí urobiť sám, teda 
cez Božie slovo uložené vo Svätom písme spoznávať Boha takého, 
aký sa sám zjavuje. Objavovať veľkosť Božej lásky voči človekovi, 
nezištnej, nepodmienenej, dokonalej lásky, ktorá vrcholí na kríži. 
Odpoveďou človeka na Božiu lásku je jeho viera. Nie v zmysle 
morálnom, ale v teologickom: Aký obraz o Bohu si človek vytvorí? 
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V akého Boha verí? Aký vzťah si k nemu vytvorí? Táto skutočnosť 
sa stáva archetypom následných medziľudských vzťahov23. 

 
Záver 
Rudolf Baláž v detstve nemal ideálne podmienky na formova-

nie svojho vnútra. Aj budovanie obrazu o Pánu Bohu bolo vzh-
ľadom na uvedené okolnosti v značnej miere obmedzené. V dospe-
losti ako seminarista, kňaz i biskup mal možnosť objavovať Božiu 
lásku.  

To však predpokladá nielen pasívne preberanie Božích právd 
obsiahnutých vo Svätom písme a ich následné memorovanie pred 
inými, ale hlboké uvažovanie, „špekuláciu“ nad zmyslom zjavených 
Božích právd. Hoci bol bystrý, nadaný, nebol typ, ktorý by mal rád 
„špekulovanie“ v zmysle metodologické princípu intellectus fidei 
(pochopenie viery) ako o ňom hovorí Sv. Ján Pavol II. vo svojej ency-
klike Fides et ratio24. Uplatňovaním metodologického princípu intel-
lectus fidei v praxi sa nesleduje len samoúčelné špekulovanie o pr-
avdách viery, ale ide o úkon prehlbovania viery. To, čo človek verí a 
ako verí, ovplyvňuje jeho postoje, názory i vzťahy. Záverom možno 
vysloviť konštatovanie: Keby Rudolf Baláž týmto spôsobom viac 
prehlboval svoju vieru, získal by kvalitatívne iný obraz o Bohu, o sebe 
i o človekovi a jeho riešenia problémov i vzťahy k ľuďom by boli viac 
poznačené dimenziou nepodmienenej Božej lásky. 

 
Zhrnutie 
Príspevok zameriava svoju optiku na duchovné otcovstvo, 

dnes už tri roky zosnulého banskobystrického diecézneho biskupa 
Mons. Rudolfa Baláža. Pôvodným zámerom príspevku bolo zozbi-
erať a systematicky zatriediť rozličné formy hmotnej i duchovnej 
pomoci, ktorou sa biskup Baláž prejavoval ako otec diecézy. Zozbi-
eraný materiál však poskytol veľmi protichodné informácie. Bol 
odhodlaný pomáhať za každých okolností. V materiálnej pomoci sa 
javil veľkodušný až „nekonečne“ štedrý, v duchovnej oblasti viac 

                                                 
23 Záznam z osobného rozhovoru s Ing. ThDr. Mariánom Bublincom. Brusno 

19. decembra 2014. 
24 Porov. Ján Pavol II., encyklika Fides et ratio. Bratislava: Don Bosco, 1998. s. 126. 
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burcoval, ako povzbudzoval kňazov i laikov k evanjeliovému živ-
otu. Pri riešení problémov rýchly, razantný, emotívny až kritický, 
čím v značnej miere narušoval vzťahy. Preto následným cieľom 
príspevku sa stal výskum, prečo bol mužom paradoxov. Zozbiera-
ný materiál bol konfrontovaný s odbornou psychologickou i teolo-
gickou literatúrou. Výsledkom tohto procesu je konštatovanie: Ru-
dolf Baláž vo svojom vnútri bol človekom nesmelým a veľmi ne-
istým, pod čo sa výrazne podpísala smrť jeho otca Juraja, ktorý 
zomrel 20 dní pred jeho narodením. V jeho živote absentovala lá-
skavá prítomnosť otca, ktorý správnym spôsobom dvíha sebave-
domie dieťaťa a dáva mu istotu do ďalších životných okolností. 
Svoju neistotu zakrýval hlasným, hrmotným, niekedy až agresívn-
ym spôsobom. Preto napriek „nekonečnej“ štedrosti, ktorou sa pre-
javoval, vytváral okolo seba atmosféru prílišného rešpektu, skoro 
až strachu. 

 
Summary 
The spiritual fatherhood in life and manners of Rudplf Balaz, bishop 

of the Banska Bystrica. 
A focus of this article is on spiritual fatherhood - at this time 

three years deceased diocesan bishop of Banska Bystrica Mons. Ru-
dolf Balaz. The original intention was to collect and systematically 
classify various forms of material and spiritual assistance where the 
bishop Balaz was presented as a father of the diocese. However, the 
collected material provided very contradictory information of his 
actions as "being a father" in his diocese. He was committed to help 
in all circumstances. In material aid he seemed to be very generous 
- almost "endlessly" generous. In spiritual sphere he awoke to gos-
pel life rather than encouraged priests and lay people. He reacted 
very quickly, vigorously, emotionally and critically when solving 
problems which caused turmoil in the relationships. Therefore, a 
consecutive purpose of this article had become a research why he 
was "a man of paradoxes." The collected material was confronted 
with professional psychological and theological literature. The out-
come of a study is this comment: Mons. Rudolf Balaz was in his 
inside a man very shy and insecure under which had considerably 
signed his father's dead Juraj who passed away 20 days before he 
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was born. In his life there was an absence of a loving father who in 
a right way would boost his child's self-esteem and would give him 
a confidence to other life's circumstances. He was hiding his insecu-
rity with a loud, burly and sometimes aggressive manner. There-
fore, despite of "endless" generosity which he had expressed 
through his life, he created around himself an atmosphere of exces-
sive respect, nearly fear. 
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Katarzyna Pawlikowska-Łagód (UM) 
 

Życie bez ojca 
 
Wstęp 
Coraz większą uwagę w dzisiejszych czasach zwraca się na 

rodziny pozbawione ojców. W rodzinie opuszczonej przez ojca, 
który w normalnie funkcjonującym środowisku domowym jest 
największym autorytetem, najbardziej cierpią dzieci. Wyodrębnie-
nie takich rodzin jest niestety trudne z powodu ciągnącego się po-
czucia wstydu, z powodu niepełnej rodziny.  

W literaturze znaczą uwagę przypisuje roli matki w wycho-
wywaniu dzieci, natomiast o znaczeniu ojca jest niewiele, choć jest 
bardzo ważną postacią. Rola ojca we współczesnej literaturze to 
dość nowy i stopniowo rozwijający się temat. O wpływie ojca na 
rodzinie pisał Freud. Rolę ojca w rozwoju dziecka opisuje posługu-
jąc się własną teorią strukturalną, która wyodrębnia trzy elementy 
psychiki- ego, superego i id. Zdaniem Freuda ojciec odgrywa za-
sadniczą rolę w kształtowaniu się superego, a więc sumienia czy 
też cenzora moralnego1. We współczesnym świecie ojciec nie jest 
już postrzegany, jako człowiek zapewniający byt rodzinie, ale tak-
że, jako osoba mająca znaczny wpływ na wychowywanie dzieci.  

 
1. Rodzina monoparentalna 
W celu zagłębienia się w problem rodziny monoparentalnej, 

należy zdefiniować, czym jest normalna rodzina. Zbigniew Tyszka 
przedstawia rodzinę, jako „podstawową grupę społeczną złożoną z 
rodziców i dzieci, którą cechuje więź formalna, wspólnota mate-
rialna i mieszkaniowa oraz funkcje przez nich spełniane: prokre-
acyjna, społeczna, kulturalna, gospodarcza”2. Natomiast Leon Dy-
czewski uważa, że rodzina stanowi „pomost pomiędzy jednostką a 
społeczeństwem, a jej instytucjonalny charakter zawiera się w tym, 
że zbudowana jest na małżeństwie- jest jednostką prawną, gospo-

                                                 
1 G. Wyszyńska, Rola ojca w rozwoju dziecka., s.1  
2 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974, s.54 
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darczą i społeczną”3. Prawidłowo funkcjonującą rodzinę tworzy 
obydwoje rodziców z dziećmi. Niestety nie każde dziecko może 
liczyć pełną rodzinę.  

Według Zbigniewa Tyszki rodzina monoparentalna jest to 
grupa społeczna, w której rodzic, matka bądź ojciec – wypełnia 
wszystkie zadania rodzicielskie mające na celu zarówno zabezpie-
czenie materialne, jak i prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i 
utrzymanie więzi uczuciowych w rodzinie. Jest to rodzina niekom-
pletna, z jednym rodzicem, czyli taka, w której rolę wychowawczą i 
opiekuńczą sprawuje tylko jeden z małżonków, najczęściej matka, z 
różnorodnych powodów4. Rodzina może stać się niepełna w wyni-
ki śmierci współmałżonka, odejścia jednego z nich, rozwodu, czy 
migracji zarobkowej. Pojęcie rodziny monoparentanej w literaturze 
nie jest jednoznaczne. Posiada ono wiele synonimów, między in-
nymi: rodzina niepełna, samotny rodzic, rodzic bez partnera.  

Rodzina dla każdego dziecka staje się pierwszym środowi-
skiem wychowawczym. To właśnie ona powinna kształtować za-
chowanie młodego człowieka. Prawidłowo funkcjonująca rodzina 
stanowi miejsce bezpieczeństwa, zaufania i miłości. Natomiast w 
rodzinie niepełnej mogą pojawić się problemy wychowawcze wy-
nikające z braku kontroli obojga rodziców. Pojawiają się ponadto 
problemy w procesie socjalizacji dziecka. W przypadku braku ojca 
mówimy o tzw. zespole braku ojca, który polega na zaburzeniach 
uspołecznienia dziecka, równowagi psychicznej, trudności w pod-
porządkowaniu się normom5. 

Dane statystyczne dotyczące rodzin niepełnych, ich struktury 
demograficznej, warunków życia są danymi rozproszonymi, cza-
sami fragmentarycznymi i nie zawsze aktualnymi.6 Według badań 
przetoczonych przez Racław M. i Trawkowską D. rodziny niepełne 
w 2002 roku stanowiły 18,5% społeczeństwa polskiego. Większość 

                                                 
3 L. Dyczewski, Rodzina- społeczeństwo- państwo, [w:] Rodzina w okresie 

transformacji systemowej, red. A. Kuzynowski, Warszawa 1995, s. 23 
4 A. Siudem, I. Siudem, Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących 

dzieci., Lublin 2008, s.10 
5 Tamże., s:11  
6 M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo, Między diagnozą a 

działaniem, Warszawa 2013, s: 32 
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stanowiły samotne matki, natomiast ojcowie stanowili 106 tysięcy. 
W rodzinach niepełnych wychowuje się ponad 15% dzieci, z tym w 
mieście ten odsetek jest wyższy (18% dzieci w mieście wychowują 
samotni rodzice). Dzieci te najczęściej są w wieku szkolnym i star-
sze (około 60%). Liczba dzieci wychowywanych przez jednego ro-
dzica w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła.7 

 
2. Funkcje rodziny 
Najczęściej w literaturze podaje się funkcje rodziny według 

Zbigniewa Tyszki, który wyróżnia cztery główne funkcje, a w ich 
zakresie kilka podgrup, są to: 

1.  Funkcja biologiczna a w niej: funkcja prokreacyjna i 
seksualna. Dzięki tym funkcjom rodzina dostarcza nowych 
członków rodzinie i społeczeństwu. 

2.  Funkcja ekonomiczna: funkcja materialno-ekonomiczna, 
opiekuńczo- zabezpieczająca. Dzięki możliwości zarabiania przez 
członków rodziny zapewniony jest odpowiedni poziom posiadania 
niezbędnych zasobów materialnych i ekonomicznych oraz 
zaspokojona zostaje potrzeba troszczenia się o innych oraz 
potrzeba doznawania opieki. 

3.  Funkcja społeczno- wyznaczająca: funkcja stratyfikacyjna, 
legalizacyjno-kontrolna 

4.  Funkcja socjopsychologiczna: socjalizacyjna, kulturalna, 
religijna, rekreacyjno-towarzyska, emocjonalno-ekspresyjna. 
Rodzina wprowadza w społeczeństwo nowych obywateli, 
przekazuje język i wzory zachowania, zwyczaje, obyczaje, 
wprowadza w świat wartości moralnych i kultury. Ponadto 
zapewnia członkom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, 
równowagi emocjonalnej oraz zapewnia warunki dla rozwoju i 
kształtowania osobowości8. 

Z kolei według Marii Ziemskiej rodzina pełni następujące 
funkcję: 

                                                 
7 Tamże, s:33 
8 F. Adamski, Wychowanie w rodzinie, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kra-

ków 1991, s. 47-57 
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1.  Funkcja prokreacyjna- rodzina, jako grupa społeczna 
powiększa się dzięki funkcjom biologicznym, dostarcza nie tylko 
członków dla własnej grupy, lecz dla całego społeczeństwa, 
równocześnie są zaspokajane potrzeby seksualne męża i żony. 

2.  Funkcja produkcyjna–dostarcza społeczeństwu 
pracowników i przyczynia się do zwiększania twórczych i 
wytwórczych sił, wobec możliwości zarobkowania z reguły poza 
domem członkowie rodziny mogą zaspokajać swoje potrzeby 
ekonomiczne np.: potrzeby posiadania niezbędnych środków 
utrzymania. 

3.  Funkcja usługowo-opiekuńcza–zapewnia wszystkim 
codzienne usługi (wyżywienie, czystość mieszkania, odzież, itp.), 
oraz opiekę tym członkom, którzy nie są samodzielni w pełni z 
powodu wieku lub choroby, kalectwa bądź innych przyczyn; 
rodzina zaspokaja zarówno potrzeby bytowe oraz opiekuńcze 
członków, potrzeby troszczenia się o innych i doznawania opieki 

4.  Funkcja socjalizacyjna–stosowana jest w stosunku do 
dzieci, które dzięki życiu w rodzinie wzrastają w społeczeństwo, 
ale i współmałżonków, gdyż proces dostosowania się ich w 
małżeństwie jest procesem socjalizacyjnym. Podobnie potrzeby 
rodzicielskie wychowania dzieci, a także przekazywania im 
własnego języka, podstawowych wzorów zachowania 
obowiązujących w danym społeczeństwie, obyczajów, wprowadza 
w świat wartości moralnych i w świat kultury kontrolując 
zachowania swych członków. 

5.  Funkcja psychologiczna – dzięki stabilizacji, 
bezpieczeństwu, możliwości wymiany emocjonalnej i stworzenia 
warunków dla rozwoju osobowości przyczynia się do ich 
dojrzałości emocjonalnej i równowagi psychicznej; częściej nazywa 
się tę funkcję: funkcją wymiany emocjonalnej lub funkcją ekspresji 
uczuć, bądź też rozładowania napięć emocjonalnych czy też 
funkcją zapewniającą członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. 
Rodzina przyczynia się do ugruntowania i kultywowania zdrowia 
psychicznego w społeczeństwie. Dzięki niej w rodzinie zaspokajane 
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są potrzeby emocjonalne: miłości i przynależności, uznania i 
szacunku, poczucia bezpieczeństwa9. 

W rodzinie pozbawionej ojca nie wszystkie powyższe funkcje 
zostają spełnione. Między innymi funkcja materialno- ekonomicz-
na. W przypadku, kiedy ojciec zmarł, bądź odszedł od rodziny i nie 
pomaga finansowo mogą pojawić się problemy natury finansowej. 
Pracująca matka nie zawsze jest w stanie zapewnić dzieciom 
wszystkich niezbędnych potrzeb. Następuje również prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ciągłego poczucia zagrożenia, że może matce 
nie wystarczyć pieniędzy do tak zwanego końca miesiąca. W po-
wyższej sytuacji dzieci nie zawsze mogą pozwolić sobie na dodat-
kowe zajęcia edukacyjne (takie jak przykładowo lekcje języka an-
gielskiego) czy różnorakie wyjazdy. Według Olgi Pokrzywnickiej 
niewłaściwa sytuacja materialno- bytowa w domu, „często jest 
przyczyną poczucia niższości, które dezorganizuje samopoczucie 
dziecka i obniża jego wartość moralną i społeczną. Bywa, że trud-
ności materialno-bytowe rodziny wpływają na obniżenie poziomu 
życia rodzinnego, stając się przyczyną napięć i konfliktów między 
członkami rodziny, co z kolei odbija się ujemnie także na samopo-
czuciu dziecka10. 

Zachwiana może być również funkcja opiekuńcza. W przy-
padku, kiedy matka ciągle pracuje w celu utrzymania rodziny, 
dzieci pozostają pod opieką między innymi dziadków, opiekunek, 
a w momencie, kiedy stają się starsze zostają sami. Jak od dawna 
wiadomo nikt nie zastąpi opieki matki czy ojca. Kobieta przez na-
tłok zajęć nie potrafi w zupełności obdarzyć dzieci troską. Pobież-
nie wie, co dzieje się w ich życiu. Dzieci pozostawione są samym 
sobie a to może być przyczyną powstania problemów wychowaw-
czych. Mogą pojawić się takie zjawiska jak: problemy w szkole i z 
rówieśnikami, wzmożona agresja, zachowania patologiczne w tym 
spożywanie alkoholu czy narkotyków. 

 

                                                 
9 P. Sikorski, E. Zambrzycka, Postawy rodzicielskie, Uniwersytet Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, s.3 
10 O. Pokrzywnicka, Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychiczny i 

społeczny dziecka, Kwartalnik Naukowy 2(6), 2011, s.47 
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3. Rola ojca w rodzinie 
Obecność ojca w życiu dziecka jest niezwykle istotnym aspek-

tem. Można by zaryzykować stwierdzeniem, że ojciec jest swoistym 
fundamentem wychowywania każdego człowieka.11 Rola ojca za-
czyna się jeszcze przed urodzeniem dziecka. Ojcem jest mężczyzna, 
który miał biologiczny udział w poczęciu dziecka. Jest to aspekt 
biologiczny ojcostwa, który stanowi podstawę „więzów krwi”, po-
krewieństwa12. Ojciec staje się dla dzieci pierwszym wzorcem do 
naśladowania. Jest człowiekiem, któremu można zaufać, a zaufanie 
to budowane jest przez wspólne przebywanie z dzieckiem od naj-
wcześniejszych lat życia. Dziecko bezgranicznie mu ufa i każdego 
dnia buduje w sobie to zaufanie na przyszłość13. 

Rola ojca w rodzinie polega w głównej mierze na zapewnieniu 
członkom rodziny poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności. W 
wielu rodzinach to mężczyzna zajmuje się pracą i ma za zadanie 
zapewnienie materialnego bytu jej pozostałym członkom. Ojciec 
ma być również autorytetem dla swoich dzieci. Zależy on od po-
stawy i zaangażowania w rolę wychowawczą. Ojciec staje się auto-
rytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem14. Dziecko po-
trzebuje ojca w budowaniu swojej tożsamości. Chłopcy w momen-
cie dorastania, poszukują w sobie cech, jakie ma ich ojciec, chcą mu 
dorównać, być takim samym jak on. Powinien być wzorem do na-
śladowania - taka jest jego rola w oczach syna. Natomiast w sto-
sunku do córki ojciec jest pierwszym prawdziwym mężczyzną, z 
jakim ma styczność. Powinien być dla niej arbitrem w poszukiwa-
niu w przyszłości swojego partnera życiowego. 

 
4. Kształtowanie tożsamości chłopców a nieobecność ojca 
W życiu każdego chłopca ojciec powinien odgrywać bardzo 

ważną rolę. Od najmłodszych lat winiec być dla niego pierwszym i 

                                                 
11 J. Zimny, Ojcostwo jako zadanie, [w:] Pedagogika Ojcostwa, nr 8:2014, s.24 
12 M. Jankowska, Miłość ojcowska w wychowywaniu dziecka, Kwartalnik 

Naukowy 4(4)2010, s. 46 
13 R. Podleśny, Współczesny ojciec i jego rola, Pedagogika Ojcostwa nr 

6:2013, s.174-175 
14 W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. 

Kornas-Biela, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s.235 
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najważniejszym wzorem męskości. Steve Biddulph w książce pt.: 
„Wychowywanie chłopców” wyróżnia trzy etapy wieku chłopięce-
go z zaznaczeniem funkcji ojca w każdym z tych etapów. Pierwszy 
etap - od narodzin do szóstego roku życia nazywany przez autora 
wiekiem łagodności, charakteryzuje się głównie kontaktem dziecka 
z matką, ojciec ogranicza się głównie do zabaw. Główną jego rolą 
jest zaspokajanie potrzeb finansowych i bezpieczeństwa. 

Kolejna faza- od szóstego do trzynastego roku życia to tak 
zwana nauka bycia mężczyzną. W tej fazie bardzo ważne jest po-
święcanie uwagi ojca synowi. W tym okresie, jeśli chłopiec nie od-
czuwa bliskości z ojcem to mogą pojawić się zachowania przejawia-
jące zwrócenie uwagi chłopca na siebie względem pozostałych 
członków rodziny. Przy braku uwagi ojca chłopcy potrafią się mo-
czyć w nocy, kraść, wszczynać bójki, aby tylko zwrócić na siebie 
uwagę. Ponadto w powyższej fazie chłopcy chcą się uczyć jak być 
mężczyzną oraz następuje zainteresowanie syna swoją płciowością. 
Młodzi mężczyźni w tym okresie wstydzą się mówić o zmianach 
ciała wynikających z procesu dojrzewania swojej matce i najlep-
szym sprzymierzeńcem takich rozmów powinien być ojciec. Jego 
zadaniem jest wprowadzenie syna w sferę tożsamości seksualnej. 
Już od pierwszego roku życia chłopcy postrzegają się, jako męż-
czyznę, to znaczy kogoś podobnego do swojego ojca. Bardzo ważne 
jest to, że dziecko widzi podobieństwo swojego ciała do ciała swo-
jego ojca, a to powoduje, że chłopiec chce coraz bardziej upodab-
niać się do taty. Hetherington wykazała, że chłopcy w wieku 9-12 
lat, którzy wychowywali się bez ojca prezentują zachowania mniej 
typowe dla męskiej roli płciowej, są bardziej zależni od swoich ró-
wieśników, mniej agresywni oraz angażują się w mniejszą ilość gier 
(sportów) kontaktowych15. 

W okresie od czternastego roku życia chłopiec potrzebuje w 
swoim życiu odpowiednich męskich mentorów w celu kreowania 
własnej tożsamości. W tej fazie dorastania bardzo ważne jest to, by 
chłopcy mieli dobry kontakt ze swoim ojcem i żeby był on dla nich 
odpowiednim wzorcem do naśladowania, gdyż w przeciwnym 

                                                 
15 M. Tracz, Znaczenie obecności ojca i jego wpływ na całościowy rozwój syna, s.2 
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razie dziecko będzie wzorować się na grupie rówieśniczej, która nie 
jest najlepszym przykładem do naśladowania.  

Brak ojca powoduje również w dorosłym życiu mężczyzny 
nieumiejętność radzenia sobie w kontaktach z kobietami. Chłopcy 
nie zostali nauczeni, jaki powinni mieć stosunek do kobiet. Mogą 
mieć problem w nawiązywaniu nowych znajomości z płcią prze-
ciwną, stworzenia długotrwałego związku a przede wszystkim 
szczęśliwego. Będzie miał również trudności w pełnieniu roli męża 
i ojca. Wszystkie wskazówki w radzeniu sobie z kobietami powi-
nien przekazać mu ojciec. W literaturze podmiotu zaznaczone jest 
również to, że u chłopców wychowywanych tylko przez matkę 
może rozwinąć się homoseksualizm. 

 
5. Kształtowanie tożsamości kobiet a brak ojca 
Na proces kształtowania się kobiecości u dziewczynki bardzo 

duży wpływ ma środowisko rodzinne. To właśnie w domu mała 
kobieta poznaje rolę kobiety i mężczyzny oraz relację, jakie powin-
ny panować między nimi. Tak się dzieje w normalnie funkcjonują-
cej rodzinie. Niestety w przypadku wychowywania córki tylko 
przez matkę mogą wystąpić w jej życiu liczne negatywne konse-
kwencje.  

Dla dziewcząt bardzo ważna jest obecność w jej życiu ojca. To 
on, jako pierwszy mężczyzna sprawuje nad nią opiekę, wdraża ją w 
samodzielne życie. Zdaniem N.H. Wrighta, opiekuńcza aktywność 
ojca względem córki już w okresie dzieciństwa pozwala jej na wy-
kształcenie silnego poczucia, że jest ona w stanie indywidualnie 
kształtować swoją drogę życiową i pokonywać pojawiające się 
trudności. Rola ojca jest także ważna w późniejszych okresach roz-
wojowych i przyczynia się do wykształcenia prawidłowych vs. 
nieprawidłowych wzorców poznawczych i emocjonalnych16. Bar-
dzo ważną rolę ojciec odgrywa również w rozwoju psychoseksual-
nym córki. To on wprowadza ją w świat odmienności płciowej. 
Dzięki niemu mała dziewczyna zauważa różnice, że kobiety i męż-

                                                 
16 D. Krok, K. Rychtarczyk, Wpływ relacji z ojcem na percepcję wizerunku 

ciała u kobiet w wieku późnej adolescencji, [w:] Rodzina w nurcie współcze-
snych przemian, Opole 2010, s. 232 
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czyźni nie są jednakowi. Potrzeba ojca w rozwoju psychoseksual-
nym córki jest bardzo silna. Proces oderwania się od matki i ciepłe 
przejście na stronę ojca stanowi dla córki fundament pod pełną 
identyfikację seksualną17. 

Ojciec dla dziewcząt odgrywa znaczącą rolę w okresie dora-
stania. Przekazuje córce, w jaki sposób chłopcy myślą o dziewczę-
tach oraz jak działa ich popęd seksualny. Takie rozmowy z ojcem 
zabezpieczają córkę przed problemami wynikającymi z pierwszych 
zauroczeń. W momencie, kiedy córka wychowywana jest tylko 
przez matkę, młoda kobieta nie ma punku odniesienia względem 
mężczyzn. W przypadku, kiedy matka została opuszczona przez 
ojca swoich dzieci może kształtować w świadomości córki nega-
tywny obraz mężczyzny. Ponadto bardzo ważną kwestią jest to, że 
córki wychowywane tylko przez matki pozbawione są odpowied-
niej kontroli. W pełnej rodzinie pełni ją ojciec, który w oczach córki 
jest osobą, która ma zawsze rację i ma ogromny autorytet. Dziew-
częta pozbawione ojców mogą wykazywać się nieposłuszeństwem 
wobec matki czy nauczycieli w szkole. Dziewczęta niemające od-
powiedniej kontroli rodzicielskiej mogą sprawiać problemy wy-
chowawcze zarówno w szkole jak i w domu. Ponadto ważnym 
problemem w życiu dorosłym córki jest to, że ma trudności w od-
nalezieniu partnera życiowego. Z powodu braku wzorca, jakim jest 
ojciec kobieta nie wie jak powinna wyglądać prawidłowa relacja 
między kobietą a mężczyzną. W literaturze przedmiotu często 
można się spotkać ze stwierdzeniem, że dziewczęta wychowywane 
bez ojców w późniejszym czasie szukają partnerów w znacznym 
stopniu starszych od siebie, wynika to prawdopodobnie z tego, że 
w dzieciństwie nie uzyskały one przez ojców odpowiedniej opieki. 
W osobie o kilka lat starszym mężczyźnie córki wychowywane bez 
ojców przypuszczalnie szukają nie partnera, ale opiekuna, jakiego 
nie miały w dzieciństwie.  

 
6. Życie bez ojca- przyczyny i konsekwencje 
Powodów wychowywania się bez ojca jest wiele. W niniejszej 

pracy bliżej zostaną przedstawione dwa przypadki oraz ich konse-

                                                 
17 C. Rise, Sztuka ojcostwa, Wyd. W drodze, Poznań 2006, s.16 
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kwencje. Jednym z powodów życia bez ojca jest rozwód rodziców. 
Rozstanie małżonków jest zjawiskiem w życiu rodziny, które 
zmienia całe dotychczasowe jej funkcjonowanie, najpierw poprzez 
konflikt małżeński trwający między małżonkami, a następnie po-
przez konieczność życia w rodzinie niepełnej, tj. bez stałej obecno-
ści jednego z rodziców. Obydwie sytuacje są prawie zawsze trau-
matycznie przeżywane, szczególnie przez dziecko18 Emocje towa-
rzyszące rozstaniu powodują, że walczący ze sobą rodzice nie po-
trafią dojść do porozumienia w kwestii sposobu sprawowania 
opieki nad dzieckiem, co skutkuje eskalacją wzajemnych, (często 
fałszywych) oskarżeń, lub (co gorsza) próbach utrudniania kontak-
tów z dzieckiem. Tracą na tym wszyscy, ale najbardziej pokrzyw-
dzone jest dziecko19. Małżonkom trudno jest wtedy zrozumieć, że 
dla prawidłowego rozwoju dziecka jest ważna obecność obydwoj-
ga rodziców. W większości przypadków dzieci pozostają pod opie-
ką matki, a ojciec staje się tak zwanym weekendowym tatusiem. W 
takiej sytuacji, kiedy dzieci są dość małe nie rozumieją, co się dzie-
je. Trudno jest wytłumaczyć matce, dlaczego tatuś nie będzie już z 
nimi mieszkał, dlaczego tylko w określone dni będą się z nim wi-
dywać. Niekiedy zdarza się, że kontakt z rodzicem niemieszkają-
cym z dziećmi zostaje całkowicie ograniczony. 

 Konflikt powstały pomiędzy rodzicami w bardzo poważy 
sposób odzwierciedla się na dzieciach. Odczuwają one zagrożenie 
zburzenia dotychczasowego bezpieczeństwa panującego w domu, 
ciepła i atmosfery miłości. Rodzice nie skupiają się tak jak wcześniej 
na dzieciach, tylko na sporze pomiędzy sobą. Dzieci nie wiedząc, 
dlaczego rodzice się kłócą, zaczynają obwiać siebie za całą sytuację. 
Odczuwają lęk, uczucie przygnębienia, bezradności, zagubienia 
oraz strach przed utratą miłości. Ojciec mieszkający w domu sta-
nowił dla nich autorytet, którego nikt inny nie mógł im zastąpić. W 
momencie, kiedy wyprowadza się od rodziny, dzieci tracą swój 

                                                 
18 J. Brągiel, Skutki rozwodu rodziców- z perspektywy dorosłego życia, 

Rocznik socjologii medycyny XI UAM, Poznań 1999, s.1 
19 Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rozwój i co dalej? Jak nie stracić kontaktu z 
dzieckiem po rozwodzie. S.3 
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wzór do naśladowania. Odczuwają uczucie klęski z powodu braku 
ojca. Jest im dość ciężko przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Dzieci 
wśród swoich rówieśników wstydzą przyznać się do tego, że żyją 
bez ojca. Boją się wytykania palcami lub naśmiewania się z nich, że 
są sierotami. W literaturze przedmiotu można znaleźć dodatkowo 
następujące konsekwencje rozwodu z podziałem na wiek dzieci i 
zaznaczeniem nieobecności ojca: 

1. Od 3 do 5 lat- dziecko może wycofać się ze wcześniejszych 
faz rozwoju. Przy braku obecności ojca mogą pojawić się takie 
zachowania jak: moczenie się w nocy, ssanie kciuka, brudzenie 
majtek. Obwinia siebie za to, że tata odszedł, odczuwa lęk przed 
tym, co będzie dalej, a to powoduje kłopoty z zasypianiem. 

2. 6-8 lat- przeżywa uczucie smutku i tęsknoty. Po cichu 
płacze, żeby nikt nie wiedział. Dziecko boi się, że może stracić 
również matkę, jak również boi się, że tato postawi go przed 
wyborem, albo on albo mama. 

3. 9-12 lat- dziecko może wyrażać silną złość wobec matki, 
obwinia ją za odejście ojca. Wśród rówieśników wstydzi się z 
powodu sytuacji w domu. Kłamie kolegów, że ma idealną rodzinę i 
tworzy wzorowy obraz ojca. Dziecko może zachowywać się 
agresywnie wobec rówieśników, nauczycieli i innych osób. Taka 
agresja jest próbą rozładowania nagromadzonej złości lub 
karaniem kogoś w „zastępstwie” winnego rodzica20. W momencie 
pojawienia się nowego partnera matki wykazuje negatywne 
zachowania skierowane wobec niego.  

4.  13-18 lat - dziecko obciążone jest stanem emocjonalnym 
matki, Dziecko obawia się o swoje przyszłe związki, może być 
nieufne wobec ludzi i wobec trwałości związków między nimi. 
Może przeżywać chroniczne zmęczenie; problemy z koncentracji. 
Może wycofywać się z kontaktów z rodzicami, opłakiwać stratę 
rodziny, w której spędziło dzieciństwo. Może zacząć kraść lub 
zażywać narkotyki21. 

                                                 
20 Centrum Mediacji Partnres Polska, Dziecko w rozwodzie, Poradnik dla 

rodziców, 2005 Fundacja „Partners” Polska, s.11 
21 Tamże., s:11 
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Dodatkowo Maria Braun - Gałkowska w swoich badaniach 
stwierdziła m.in., że dzieci, w życiu, których rzadziej byli obecni 
ojcowie i zatem kontakt z nimi był gorszy, wykazywały zdecydo-
wanie wyższy od innych poziom agresywności, spowodowanej 
frustracją, będącą konsekwencją nieprawidłowych relacji z ojcem22. 
Natomiast według Przemysława Kaniok odczuwalny przez młode-
go człowieka brak przy nim jego ojca może przejawiać się między 
innymi w zwiększonym prawdopodobieństwie popadania przez 
niego w konflikt z prawem, a w konsekwencji trafienia do zakładu 
karnego23.  

Kolejną bardzo istotną przyczyną wychowywania się dzieci 
bez ojca jest migracja zarobkowa. Otworzenie granic Europy spo-
wodowało wzrost wyjazdów za granicę za tak zwanym „chlebem”. 
Z badań CBOS wynika, że, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, co dzie-
siąty dorosły Polak jakiś czas pracował także za granicą. Połowa z 
nich wyjechała już po 2004 r. Teraz pracuje nas na świecie 1,12 mln 
i dane te mogą być mocno zaniżone”. Niewątpliwie zagraniczna 
migracja zarobkowa stała się jedną z istotnych strategii radzenia 
sobie przez rodzinę z problemami ekonomicznymi24. Każdy chce 
żyć na odpowiednim poziomie, zapewnić dzieciom dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne oraz posyłać je na coroczne wakacje. Niestety 
nie każdą rodzinę jest na to stać. W celu zaspokojenia potrzeb swo-
jej rodziny ojcowie są zdecydowani, aby podjąć pracę za granicą. 
Dość często pozostawiają swoje żony wraz z dziećmi na bardzo 
długie okresy czasu. Począwszy od kilku miesięcy kończąc na kilku 
latach. W takich sytuacjach ojcowie odwiedzają swoje rodziny tylko 
w momencie, kiedy dostaną urlop na święta, bądź, kiedy skończy 
im się podpisany kontrakt z miejscem pracy. Wydawałoby się, że 
przysyłane przez ojca pieniądze będą dawać szczęście osamotnio-
nej rodzinie. Jednak dzieciom w trakcie procesu wychowania nikt 
ani nic nie zastąpi obecności ojca. 
                                                 

22 E. Michałowska, P. Daniłowicz, Ojcostwo - kryzys czy nowy wymiar?, 
Roczniki Socjologii Medycyny XII, Poznań 2011, s.22 

23 E. P. Kaniok, Nieobecność ojca w rodzinie a funkcjonowanie dziecka na 
przykładzie wybranych opracowań zagranicznych, Seminare, t.33:2009, s.214 

24 A. Winiarczyk, Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny, 
Pedagogika Rodziny nr1/(2)/ 2011, s.72 
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Emigracja zarobkowa może powodować przede wszystkim 
zaburzenia podstawowych funkcji rodziny. Nieobecność ojca skut-
kuje w zakłóceniu stosunków interpersonalnych w rodzinie oraz 
zaburzenia ról rodzicielskich. W takiej sytuacji to matka staje się 
głową rodziny. Na nią spadają wszystkie obowiązki oraz funkcje, 
jakie powinien pełnić ojciec. Jego rola ogranicza się do funkcji ma-
terialnej. Dzieci postrzegają go, jako osobę, która mało wymaga i 
często nagradza. Brak kontaktu z ojcem powoduje, że dzieci nie-
jednokrotnie mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa, przejawiają 
trudności w kontaktach z rówieśnikami25. Stają się osamotnione i 
wyobcowane. Odczuwają brak stabilizacji, czują poczucie żalu, że 
nie ma przy ich boku ojca a także czują ogromną zazdrość patrząc 
na pełne rodziny. Zapewnienie rodzinie środków finansowych nie 
zastąpi szczególnie małym dzieciom poczucia pustki z powodu 
nieobecności jednego z rodziców. Oprócz pustki występuje dodat-
kowo olbrzymia tęsknota oraz ciągłe czekanie na wiadomość. Po za 
tym nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć sobie, dlaczego nie ma 
przy nich ojca. Według psychologa A. Szeptuch sytuacja czasowej 
rozłąki dziecka z rodzicem – migrantem może powodować takie 
skutki emocjonalne jak: ,,poczucie żalu, krzywdy, odrzucenia, osa-
motnienia, ale też przygnębienie, smutek, płaczliwość, niepokój, 
lęk. Szczególnie trudne dla dziecka jest poczucie winy, które budzi 
się w nim, gdy rodzic tłumaczy mu, że wyjeżdża dla jego dobra, 
aby zapewnić mu lepszą przyszłość26. 

Dzieci i młodzież z rodzin migracyjnych znajdują się w obsza-
rze ryzyka wychowawczego27. Oznacza to, że mogą pojawić się 
problemy pedagogiczne. Z powodu niedostatecznej kontroli rodzi-
cielskiej występuje prawdopodobieństwo wystąpienia problemów 
z posłuszeństwem dziecka, w nauce, mogą pojawić się zachowania 
agresywne skierowane wobec rówieśników, a w najgorszym przy-
padku wobec członków rodziny. Dodatkowo U. Tarnowska-
                                                 

25 M. Jawna, Migracja zarobkowa rodziców a problem eurosieroctwa, Ogro-
dy nauk i sztuk, nr 3, 2013, s.90 

26 A. Winiarczyk, Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny, 
Pedagogika Rodziny nr1/(2)/ 2011, s.76 

27 D. Pestka-Becker, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, Colloquium 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik 1(5)/2012, s.16 
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Jakóbiec dodaje, iż rozłąka z ojcem wpływa na realizację funkcji 
socjalizacyjnej i wychowawczej, a zakłócenia rozwoju dzieci i mło-
dzieży uzewnętrzniają się przede wszystkim w zaburzonej orienta-
cji w rolach społecznych związanych z płcią i nieumiejętności na-
wiązywania stosunków z osobami płci przeciwnej w okresie dora-
stania28. 

 
Podsumowanie 
Bardzo ważną rolę w wychowywaniu dziecka odgrywa ojciec. 

Nie można go jednak ograniczać tylko do zapewnienia środków 
finansowych rodzinie. Jest on potrzebny do rozwoju tożsamości 
córki i syna jak również do prawidłowego funkcjonowania ich w 
dorosłym życiu. Nikt nie zastąpi dziecku autorytetu, jakim jest oj-
ciec. To on wprowadza syna w dorosłe męskie życie, a córce udzie-
la wskazówek w wybieraniu partnerów życiowych. Niestety nie 
każdy ojciec jest obecny w życiu swojego dziecka. Wychowywanie 
bez ojca wpływa na ich funkcjonowanie w szkole, na podwórku, w 
domu a późniejszym czasie w życiu dorosłym. Problemy wycho-
wawcze, jakie pojawiają się w okresie dorastania wynikające z bra-
ku ojcowskiej kontroli z czasem przemijają, ale nigdy takie dzieci 
nie pozbędą się poczucia samotności z powodu braku ojca.  

 
Streszczenie 
Problem nieobecności ojca w rodzinie staje się w aktualnych 

czasach narastającym problemem społecznym. Szczególnie dla 
dzieci jest to bardzo wstydliwa i krępująca kwestia. W niniejszej 
pracy został podjęty problem nieobecności ojca w życiu dziecka. 
Omówiono przyczyny oraz konsekwencje tego zjawiska. W pracy 
dokonano analizy literatury dotyczącej rodziny monoparentalnej, 
funkcjonowania dzieci w rodzinie pozbawionej ojca, oraz na-
stępstw, jakie niesie za sobą brak męskiego wzorca. Ojciec w życiu 
zarówno córki jak i syna od pierwszego dnia życia powinien sta-
wać się najważniejszym mężczyzną w ich życiu. Jego nieobecność 
powoduje liczne negatywne konsekwencje, które ciągną się za 
dziećmi przez całe życie. Począwszy od kilkuletniego dziecka po 

                                                 
28 Winiarczyk, jw. s.75 
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dorosłość. Każdemu z tych etapów towarzyszy głębokie osamot-
nienie, lęk i bezradność. Dodatkowo w okresie dorastania, pojawia-
ją się patologiczne zachowania a w późniejszym czasie problemy ze 
stworzeniem trwałego związku.  

Słowa kluczowe: życie bez ojca, dzieci, niepełna rodzina 
 
Summary 
Life without a father 
The problem of the absence of the father in the family becomes 

the current times of growing social problem. Especially for children 
it is very embarrassing and awkward lines. In this paper, the prob-
lem has been taken in the absence of the father a child's life. Dis-
cusses the causes and consequences of this phenomenon. The paper 
presents an analysis of the literature on family monoparental nej, 
the functioning of children deprived of his father's family, and the 
consequences that entails a lack of male role model. Father daugh-
ter's life, both as and a son from the first day of life should become 
the most important man in their lives. His absence causes many 
negative consequences that extend for children throughout their 
lives. Starting with the child after several years of adulthood. Each 
of these stages is accompanied by profound loneliness, fear and 
helplessness. In addition, during adolescence, there are pathologi-
cal behavior problems and later with the creation of a lasting rela-
tionship. 

Keywords: life without a father, children, incomplete family 
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Samotne ojcostwo- fakty i mity 

 
Wstęp 
W obecnych czasach rola ojca jest często wypierana przez rolę 

matki. Ojciec, tata, tatuś schodzi na dalszy plan. W domu ojciec 
przedstawiany jest jako nieudacznik. Dzieci słyszą z ust matek, iż 
ich tatusiowe nie potrafią nic załatwić, nie dbają o dom, nie 
poświęcają się1. Dzieci nazywają go mianem ,,starego” z pogardą 
bądź z czystych schematów panujących w rodzinie. Czy ojciec jest 
zawsze na ,,ławce dla rezerwowych”2 jak to określa D. Kornas- 
Biela. Czy musi być tak zawsze? Czasem jednak okazuje się, iż na 
,,boisku życia” ojciec sam schodzi z pola, nie widząc siebie w roli 
autorytetu dla dziecka. Warto jednak zatrzymać się przy nim. 
Spojrzeć na ojca pod kątem osoby znaczącej i istotnej dla rozwoju 
wspólnoty, rodziny, dziecka. Przechodząc do głównej myśli jaką 
jest samotne ojcostwo, nie sposób przywołać pojęć rodziny, rodziny 
niepełnej czy też ojcostwa.  

 
1.  Definicja rodziny 
Według M. Ziemskiej ,,rodzina jest małą naturalną grupą spo-

łeczną, w której centralnymi rolami są role matki i ojca, stanowiącą 
całość względnie trwałą, podlegającą dynamicznym przekształce-
niom, opartą na zastanych tradycjach społecznych oraz nowotwo-
rzonych własnych obyczajach”3. 

Zdaniem S. Kawuli rodzina to ,,podstawowa grupa społeczna 
złożona z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodziciel-
skim, podlegająca dynamicznym przekształceniom związanymi 
głównie z biegiem życia jednostek wchodzących w jej skład”4.  

 

                                                 
1 D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 178. 
2 Tamże, s. 179. 
3 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 36. 
4 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama 

problematyki, Toruń 2000,s.325. 
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2. Rodzina niepełna 
Wyróżniamy kilka rodzajów rodziny. Jedną z nich jest rodzina 

niepełna. Według Z. Tyszki rodzina niepełna ,,to grupa społeczna, 
w której jeden rodzic, matka bądź ojciec wypełnia wszystkie zada-
nia rodzicielskie, mające na celu zarówno zabezpieczenie material-
ne, jak i prowadzenie domu, wychowywanie dzieci i zabiegi o wię-
zi uczuciowe w rodzinie”5. 

Z kolei S. Kawula mówi, iż rodzina niepełna to struktura, w 
której ,,rodzic opiekuje się dziećmi swoimi lub współmałżonka za-
mieszkującymi wspólnie z nim”6.  

Najkrócej mianem rodziny niepełnej określa się rodzinę, której 
ojciec lub matka samotnie zajmują się wychowaniem dzieci i pro-
wadzeniem domu. 

W ramach struktury rodziny niepełnej S. Kawula wymienia: 
� rodzinę sierocą, w której dzieci po śmierci swoich 

rodziców pozostają pod opieką dziadków, krewnych czy osób 
obcych ale nie mieszkają w domu dziecka, 

� rodzinę półsierocą, gdzie dzieci po śmierci jednego z 
rodziców są pod opieką matki bądź ojca, 

� rodzinę rozbitą, w której występuje brak jednego z 
małżonków z przyczyn rozwodu, porzucenia rodziny, separacji czy 
stałego pobytu za granicą. W takiej sytuacji dzieci są pod opieką 
jednego z rodziców zaś kontakty czy stała pomoc materialna z 
drugim rodzicem nie jest zakazana, 

� rodzinę samotnych, niezamężnych matek z dzieckiem oraz 
matek nieletnich i niezamężnych- los, gwałt7. 

Inny podział przedstawia A. Kurzynowski, który podzielił ro-
dzinę niepełną na samotną matkę i samotnego ojca8. Podział ten jest 
niewyczerpujący lecz przejrzysty, co z kolei ułatwia charakterysty-
kę konkretnego obszaru badań.  

Kiedy mówimy o rodzinach niepełnych to z reguły mamy na 
uwadze rodziny samotnych matek. Podobnie sytuacja wygląda pod 

                                                 
5 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 80. 
6 Kawula, Brągiel, Janke, jw. s.328. 
7 Tamże. 

8 A. Kurzynowski, Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 2001, s. 178. 
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względem naukowym, gdzie w opracowaniach rozważania na te-
mat rodzin niepełnych sprowadzają się do rodzin samotnych ma-
tek. W ostatnich dwudziestu latach zaczęły pojawiać się częściej 
informacje o rodzinach niepełnych, w których to ,,funkcję samotne-
go rodzica sprawuje mężczyzna, ojciec dzieci”9. 

Początki zainteresowania rodzinami niepełnymi z samotnym 
ojcem datuje się na lata 70 XX wieku. Kiedy to demografowie sku-
pili się na rodzinach wychowywanych przez ojców. Psychologowie 
zaś i socjologowie zajęli się problematyką rodziny nieco później bo 
pod koniec lat 70 i na początku lat 80. Wtedy to zaczęły się ukazy-
wać pierwsze badania10. 

Niektórzy badacze twierdzą, że owe zainteresowanie rodzi-
nami samotnych ojców nie jest przypadkowe i wiąże się z narasta-
jącą rolą i ogólnym znaczeniem ojca w rodzinie. L. Dyczewski do-
datkowo stwierdza, iż jednym z jej powodów jest wzrost aktywno-
ści kobiety-matki, co z kolei rzutuje na kształtowanie się domowe-
go wzorca rodziny czyli mężczyzny-ojca11. Inni badacze sądzą, że 
na wzrost zainteresowania wpływa zadowolenie i satysfakcja oj-
ców z częstszych kontaktów z dziećmi oraz większe zaangażowa-
nie w pomoc domową12. 

  
3.  Samotny ojciec 
Według Słownika Pedagogicznego ,,mężczyzna staje się oj-

cem, gdy dziecko się rodzi w związku małżeńskim, pozamałżeń-
skim lecz także w wyniku adopcji”13. Słownik Języka Polskiego 
określa ojca jako ,,mężczyznę mającego własne dziecko (dzieci) w 
stosunku do tego dziecka (lub ze względu na nie)”14. 
Ojcostwo jest również pojęciem określającym związek czy też rela-
cję między różnymi istotami. W pierwszym rzędzie jest relacją po-
między matką dziecka, a ojcem, czyli między kobietą i mężczyzną. 

                                                 
9 D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001,s. 483. 
10 Tamże, s. 488. 
11 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 86-89. 
12 Kornas-Biela, jw. s. 489. 
13 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 197. 
14 S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, War-

szawa 1968, s. 500. 
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W tej sytuacji kobieta we wzajemnym odniesieniu czyni mężczyznę 
ojcem. Kolejną relacja jest relacja ojca z dzieckiem. Mówimy tutaj o 
wypełnieniu przez ojca obowiązków oraz zapewnieniu podstawo-
wych potrzeb w stosunku do swej pociechy. Dla osób wierzących 
ojcostwo obejmuje jeszcze jedną relację, a więc relację do Boga 
Stwórcy. Stwórca poprzez przykazanie czwarte ukazuje związek 
dziecka z ojcem: ,,Czcij ojca swego i matkę swoją”15. Najprościej 
mówiąc ojcostwo to ,,fakt, że ktoś jest ojcem”16. Zdaniem Jana Paw-
ła II ,,Ojcostwo stanowi dla każdego mężczyzny ogromne wyzwa-
nie, a zarazemszansę na sprawdzenie siebie, swojej odpowiedzial-
ności i współodczuwania z małżonką‐matką. Bycie ojcem stać się 
może głębokim powołaniem, gdyż dzięki niemu mężczyzna rozpo-
znaje siebie w nowej roli, która stanowi dla niego najwyższe ze 
wszystkich życiowych osiągnięć17”. W definicji Jana Pawła II ojco-
stwo jest: 

� wyzwaniem,  
� szansą na sprawdzenie siebie, 
� powołaniem, 
� życiowym osiągnięciem. 

Niektórzy ojcowie są niepewni swojej roli, wątpią w realizacje swo-
ich zadań. Sądzą, iż nie potrafią ich spełnić. Badania psychologicz-
ne wskazują, iż ,,dzieci uważają, że są bardziej kochane przez matki 
niż przez ojców” 18. Bardziej preferują prosić o pomoc właśnie mat-
kę. Z tego jednak faktu nie wynika, że ojcowie nie są ważni w ro-
dzinie. Nie należy sugerować się statystykami, bowiem rola ojców 
jest niezastąpiona i ogromnie ważna dla prawidłowego rozwoju 
dziecka. 

W. Półtawska mówi, iż ręce mogą określić człowieka. Ręka 
wyciągnięta ku innej osobie jest ,,symbolem kontaktu, znakiem 
powitania, gotowością niesienia pomocy”19 ale także prośbą o po-
moc. Z kolei ręce błagalnie wyciągnięte stanowią symbol modlitwy. 

                                                 
15 Kornas-Biela, jw. s. 193-194. 
16 Tamże, s. 501. 
17 K. Dymek, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, 2008 s.16. 
18 Kornas-Biela, jw. s. 201. 
19 Tamże. 
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Zdaniem autorki ojciec jako mężczyzna posiada ręce: męskie, silne, 
zręczne oraz czułe20.  

Warto na chwilę zatrzymać się przy dwóch cytatach, a mianowicie: 
� ,,Trudno być dobrym człowiekiem, bardzo trudno być 

dobrym mężem, najtrudniej być dobrym ojcem” (Z. Kłapa) 
� „Dzieci będą pamiętać Cię nie dzięki rzeczom 

materialnym, które im zapewniłeś, ale dzięki uczuciom, którymi je 
obdarzyłeś...” (R. Evans) 

Słowa wypowiedziane przez dwóch powyższych autorów są 
w pełni prawdziwe. W dzisiejszych czasach trudno jest się oprzeć 
zewnętrznym pokusom, kłamstewkom, które chcąc nie chcąc two-
rzą nasz zły obraz. Mężczyzna na tle krytyki społecznej próbuje być 
dobrym człowiekiem, mężem oraz ojcem. Odwołując się do kolej-
nego cytatu należy stwierdzić, iż ojcowie nadmiernie angażują 
swoją opiekę wyłącznie na sprawach materialnym. Z kolei od oj-
ców wymaga się miłości, prawdziwego uczucia do dziecka, kwestie 
materialne w tym przypadku powinny zejść na drugi plan. 

Samotni ojcowie stanowią specyficzną, wyjątkową grupę spo-
łeczną, która zdecydowanie różni się od grupy samotnych matek. 
Związane jest to z odmiennym kontekstem społecznym, odmien-
nymi normami czy też oczekiwaniami. W sytuacji, gdy zabraknie w 
rodzinie ojca, opiekowanie się dziećmi przez samotną matkę trak-
towane jest jako coś naturalnego, a nawet oczywistego. Z kolei po-
zostawienie dzieci przez matkę wiąże się z brakiem społecznej ak-
ceptacji. Sytuacja wygląda odmiennie w przypadku ojca. Gdy ojciec 
nie zdecyduje się na samotną opieką nad dzieckiem, jego decyzja 
traktowana jest ze zrozumieniem społecznym, a wręcz z akceptacją. 
Natomiast podjęcie decyzji o opiece powoduje uznanie społeczne21. 

W sytuacji braku kobiety ojcowie starają się wziąść na siebie 
rolę matki. Stają się ,,męską mamą”22. Nie w każdej sytuacji życio-
wej, a szczególnie w tej, mężczyzna czuje się przygotowany do 
pełnienia podwójnej roli w rodzinie. Stawiane wymagania niekiedy 
może budzić poczucie niekompetencji, niezaradności. Zadania jakie 

                                                 
20 Tamże, s. 211-219. 
21 Tamże, s. 490. 
22 Kornas-Biela, jw. s. 177. 
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spełnia matka mimochodem, u mężczyzny mogą sprawić trudność, 
,,tego w czym ona czułe się jak w swoim żywiole, on musi się po-
woli nauczyć”23. Nowe oczekiwania spowodowane poszerzone o 
macierzyńskie obowiązki powodują zagubienie, niepokój, a nawet 
złość. To wzburzenie związane jest często z brakiem wcześniej-
szych relacji z dziećmi, w realizacji zadań typowo ,,babskich”. W tej 
sytuacji czuje się jak ,,mama w portkach”24. 

Mimo, iż sytuacja ojca w rodzinie ulega zmianie to wciąż jed-
nak widok samotnego ojca na spacerze z dzieckiem, z nosidełkiem 
czy w restauracji budzi pewne zainteresowanie, a nawet ciekawość 
ze strony otoczenia. Tymczasem sytuacja ta jest krzywdząca, gdyż 
stereotypy dotyczące ról płciowych stopniowo zanikają, a ojcowie 
częściej biorą czynny udział w życiu swojego dziecka.  

 
4.  Przyczyny 
Przyczyny samotnego ojcostwa wg S. Lachowskiego mogą być 

różne, wśród nich 
wymienia on: 
� śmierć żony, 
� rozwód, 
� separacja – rozłączenie, 
� opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, 
� stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki 

społecznej, 
� pozbawienie matki praw rodzicielskich25. 
Z kolei inne przyczyny podaje S. Kawula. Zdaniem tego auto-

ra rodzina może stać się niepełną ,,z powodu śmierci współmał-
żonka, rozwodu, nieformalnego rozejścia się małżonków, urodze-
nia dziecka pozamałżeńskiego”26. Dodaje, iż przyczyn rodzin nie-
pełnych należy doszukiwać w trzech bodźcach. A mianowicie: w 

                                                 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 S. Lachowski, Sytuacja społeczno – ekonomiczna ojców samotnie wycho-

wujących dzieci (na podstawie badań lubelskich), [w:] „Problemy Rodziny” 1984, 
nr 5, s. 40-47. 

26 Kawula, Brągiel, Janke, jw. s. 328. 
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zgonie współmałżonka oraz rozpadu rodziny na skutek rozwodu 
czy też separacji27. 

 
5.  Badania 
Przy analizie przyczyn powstania rodzin niepełnych posłużą 

badania zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego, które 
odzwierciedlają aktualną sytuację rodzin w Polsce.  

Na wstępie należy zwrócić uwagę na ilość rodzin samotnych 
ojców i matek. Poniższa tabela prezentuje wyniki28. 

 
Tabela 1. Liczbowe zestawienie rodzin samotnych ojców i matek 

Rok 1974 1978 1988 1995 2002 2011 
Rodziny 
samotnych 
ojców (N) 

53 000 66 200 79 100 88 000 190 829 328 600 

Rodziny 
samotnych 
matek (N) 

546 000 624 000 821 500 905 000 1 839271 2 174 300 

Razem (N) 599 000 690 200 900 600 993 000 2030 100 2 502 900 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2014 
 
Na postawie danych z tabeli 1 można stwierdzić, że liczba ro-

dzin niepełnych stale wzrasta. W 1974 r. w Polsce było ich prawie 
600 tys. W 1988r. odsetek niepełnych rodzin wzrósł aż do 900 tys. 
Natomiast dane z 2011 r. wskazują na kolejny wzrost w stosunku 
do 2002 r. o 470 tys. Warto zaznaczyć, iż rodzin samotnych matek 
jest więcej w stosunku do rodzin samotnych ojców. W roku 2011 
matek samotnie wychowujących dzieci jest 9 razy więcej. Z kolei 
analizując wcześniejsze lata, największa różnica miała miejsce w 
1974 r. i 1988 r. kiedy to było ich ponad 10 razy więcej.  

Wśród ojców samotnie wychowujących dzieci zdecydowaną 
większość stanowią ojcowie owdowiały (śmierć matki) niż ojcowie 
po rozwodzie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u matek, gdzie 

                                                 
27 Tamże, s. 341. 
28 A. Wysocka, D. Szałtys i in. Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka 

demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warsza-
wa 2014, s.50. 
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jest ich więcej po rozwodzie niż owdowiałych. Poniższa tabela 
przedstawia zestawienie29. 

 
Tabela 2. Małżeństwa rozwiązane przez śmierć współmałżonka i rozwody 

Małżeństwa rozwiązane przez 
Śmierć współmałżonka Rozwód 

Lata 

Ogółem (N) Matki (N) Ojca (N) Ogółem 
(N) 

1980 170 023 43 773 126 250 39 833 
1990 183 927 47 032 136 895 42 436 
2000 167 004 43 326 123 678 42 770 
2010 159 427 42 461 116 966 61 300 
2012 159 740 42 875 116 865 64 432 
2013 158 594 42 558 113 036 66 132 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2014 
 
Bardzo rzadko mają miejsce sytuacje, w których sąd decyduje się 

na wydanie wyroku przeciwko matce, przyczyniając się tym samym 
do pozbawienia jej praw wobec dziecka. Na przykład w latach 90 tylko 
w 3,5 % wydanych wyroku powierzono władzę rodzicielską ojcu, a 
67,1 % matce30. Kolejną przyczyną powstania rodzin niepełnych są se-
paracje31. Poniższa tabela prezentuje wyniki. 

Tabela 3. Separacje 
Lata Liczba separacji (N) 
2000 1 340 
2005 11 600 
2010 2 789 
2012 2 515 
2013 2216 (344 z powództwa męża, 1 515 z powództwa żony) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2014 
 
Największy odsetek separacji występujących pomiędzy mał-

żonkami datuje się na rok 2005 kiedy to ich liczba wynosiła ponad 

                                                 
29 H. Dmochowska (red.), Rocznik demograficzny, Zakład wydawnictw staty-

stycznych w Warszawie, GUS, Warszawa 2014, s. 282. 
30 D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s.487. 
31 Dmochowska, jw. s. 274. 
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11 tys. Można stwierdzić, iż analizując ostatnie lata mamy do czy-
nienia z malejącą liczbą separacji w rodzinie. 

Inną przyczyną rodzin niepełnych, na którą zwracają na-
ukowcy jest wyjazd współmałżonka za granicę. Zestawienie da-
nych przedstawia poniższa tabela32. 

 
Tabela 4. Wyjazd za granicę na okres powyżej 3 miesięcy 

Lata 2000 
 

2005  

Płeć ogółem kobiety Męczy- 
źni 

ogółem kobiety Męczy- 
źni 

ogółem kobiety 

Liczba 15 283 5 765 9 518 31 126 8 742 22 384 65 580 30 692 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2014 
 
Na podstawie danych zestawionych z tabeli 4 można stwier-

dzić, iż z roku na rok rośnie liczba osób wyjeżdżających za granicę. 
W lata 2000 i 2005 zdecydowanie więcej emigruje mężczyzn. Z ko-
lei analizując rok 2013 można stwierdzić, iż liczba kobiet wyjeżdża-
jących za granicę jest bardzo zbliżona do mężczyzn.  

 
6.  Problemy 
Specyficzna sytuacja powstaje w rodzinach, w których zada-

nia związane z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci 
przejmuje jedno z rodziców. Szczególnie trudna jest ona wtedy, 
gdy powyższe obowiązki - z powodu braku matki - zmuszony jest 
podjąć sam ojciec.  

Pośród rodzin niepełnych, rodziny samotnych ojców stanowią 
pewnego rodzaju „nowum”. Za typowy problem samotnych ojców 
można uznać ,,trudność w wypełnianiu obowiązków związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa domowego”33. Duża liczba ojców 
przed podjęciem samotnej opieki nad dziećmi nie przejawiała pra-
wie żadnego zaangażowania w pracach domowych. Sytuacja prze-
jęcia przez ojca obowiązków rodzinnych, które do czasu osamot-
nienia dzielił z żoną i małego zainteresowania tymi problemami 

                                                 
32 D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 517. 
33 Tamże, s. 492 
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powodują duże obciążenie fizyczne i psychiczne. Ojcowie skarżą 
się przede wszystkim na:  

� przeciążenie obowiązkami domowymi, 
� trudności z pogodzeniem wszystkich obowiązków, 
� trudności z wykonywaniem prac typowo kobiecych34. 
Z tego typu obowiązkami zdecydowane lepiej radzą sobie 

samotne matki. Trudności te zgłasza mniej niż połowa kobiet. Pro-
blemy z wypełnianie domowych obowiązków mają wszyscy ojco-
wie. U ojców z niższym dochodem problem ten nasila się bardziej.  

Samotni ojcowie w stosunku do matek częściej angażują dzieci 
do wykonywania prac w gospodarstwie domowym. Przy czym do 
prac domowych angażowane są częściej dzieci w starszym wieku, 
dzieci wychowywane przez starszych rodziców i z większą liczbą 
rodzeństwa. Zdaniem B. Lachowskiego większy udział w pracach 
domowych mają dziewczynki. Trudności związany z prowadze-
niem gospodarstwa domowego jest dla ojców dużym problemem 
mimo, iż w 1/3 przypadkach ojcowie korzystają z pomocy krew-
nych, rodziny bądź sąsiadów. 

Warto zaznaczyć, iż samotne matki w stosunku do ojców czę-
ściej korzystają z pomocy finansowej. Ojcowie nie przyznają się do 
tego, potrafią sami borykać się z problemami natury finansowej. 

Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem domu 
wiąże się z wieloma problemami. Z drugiej strony niektórzy ojco-
wie stwierdzają, iż radzą sobie z nimi sami. Ta zaradność wpływa 
pozytywnie na samoocenę ojca. Natomiast nie występuje taka sy-
tuacja w przypadku ojców z rodzin pełnych, którzy często czują się 
jako osoby niekompletne, a nawet niezaradne35. W wielu wypad-
kach dzieci same pomagają ojcu a tym samym naprowadzając go. Z 
kolei pomoc dzieci i bycie z nim daje ojcu głęboką satysfakcję. W 
zamian za to dzieci otrzymują poczucie bliskości i miłości przy jed-
noczesnym uznaniu autorytetu ojca.  

Na większą liczbę trudności napotykają samotni rodzice wy-
chowując dzieci odmiennej płci. Ojcowie, którzy wychowują tylko 
dziewczynki skarżą na większe trudności z pogodzeniem wszyst-

                                                 
34 B. Lachowska, Dzieci osób owdowiałych, Lublin 1998, s. 118. 
35 Tamże. s.97. 
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kich obowiązków niż przy wychowywaniu samych chłopców. 
Również wtedy uważają, iż nie zapewniają swoim dzieciom odpo-
wiedniej opieki. Podobna sytuacja występuję u samotnych matek. 
Wychowując tylko chłopców napotykają na większe trudności w 
porównaniu z opieką nad samymi dziewczynkami36. 

Jako problem bolesny i trudny samotni ojcowie podają brak 
współmałżonka. Problem ten występuję częściej u ojców niż matek, 
przy czym u ojców owdowiałych częściej niż rozwiedzionych. 

Kolejnym problemem, który jest charakterystyczny u samot-
nych ojców są trudności w kontaktach z dziećmi. Ojcowie częściej 
w stosunku do matek wskazują, iż nie potrafią prowadzić kontak-
tów z dziećmi, okazywać czułości i bliskości emocjonalnej. Z kolei 
matki skarżą się na brak autorytetu nieobecnego współmałżonka. 
Częstym problemem u ojców jest brak czasu na kontakty z dziećmi. 
Ojcowie z rodzin niepełnych nieco częściej niż ojcowie z rodzin 
pełnych okazują dzieciom akceptacje, sympatię, życzliwość, kupują 
prezenty. Z kolei rzadziej darzą niechęcią czy stosują kary.  

W rodzinach pełnych matki są częstszym obiektem silnych 
uczuć pozytywnych, wyrażających się w bliskości fizycznej. Wobec 
tego ,,w rodzinie samotnego ojca brak kobiety- żony-matki” ozna-
cza brak osoby, do której można kierować i otrzymywać uczucia. 
W rodzinach ojców samotnych występuje pustka emocjonalna, któ-
ra również jest odczuwana przez dzieci. W rodzinach pełnych mat-
ka jest swoistego rodzaju pośrednikiem między ojcem, a dziećmi. 
Ojcowie zajęci pracą zarobkową poza domem, spędzają znacznie 
mniej czasu z dziećmi niż matki. W związku z czym w kontaktach 
z dziećmi korzystają ze wsparcia żon. 

Bycie samotnym ojcem ma wpływ na jego funkcjonowanie w 
środowisku, widać to w takich sferach jak: 

1.  Praca zarobkowa (zbyt dużo obowiązków wpływa 
negatywnie na dyspozycyjność mężczyzny-ojca w pracy 
zawodowej. Jeśli rodzic posiada problemy np. wychowawcze 
względem dzieci to powoduje komplikacje w kondycji psychicznej 
i rzutuje na efektywność pracy. Często zdarza się tak, że ojciec nie 
może podjąć pracy czy też ma trudność w jej znalezieniu. Inną 

                                                 
36 Kornas-Biela, jw. s. 497. 
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kwestią jest czas pracy, który nie może być zbyt długi, ponieważ 
przekłada się na czas konieczny poświęceniu dzieciom. 
Kolidowanie obowiązków domowych z możliwością godzin 
nadliczbowych, zły stan psychiczny przekłada się na niepełną 
dyspozycję w pracy i wycofanie z życia rodzinnego). 

2.  Życie rodzinne (w tej sytuacji ojciec z powodu 
niedyspozycji matki jest jedyną osobą dla dziecka, często ma 
poczucie nieporadności w spełnianiu pewnych funkcji 
rodzicielskich, w zależności od przyczyny samotności, ojciec może 
utracić kontakty z krewnymi współmałżonki). 

3.  Życie towarzyskie (samotny rodzic nie może w pełni 
realizować się twórczo, poszerzać swoich zainteresowań, spędzać 
czasu ze znajomymi, czy konkretną osobą-przyjaciółką, dlatego też 
następuje ograniczenie kontaktów towarzyskich, a czas 
poświęcony rodzinie i pracy nie pozwala na dodatkowe 
wygospodarowanie czasu wolnego)37. 

Najogólniej mówiąc samotne ojcostwo wiąże się z takimi pro-
blemami jak: 

� problem w utrzymaniu domu co związane jest z dbaniem 
o estetykę domu i przygotowywanie posiłków, 

� problem w porządkowaniu domu, które przejawiają się w 
praniu, prasowaniu, przystrajaniu domu, 

� problem w robieniu zakupów dla dzieci (wymienić tu 
należy zakup odzieży, bielizny osobistej, materiałów szkolnych), 

� pomoc dziecku w zadaniach szkolnych, 
� posyłanie dziecka do szkoły, zaprowadzenia jak i 

odbierania ze szkoły, 
� praca zarobkowa (mężczyźni często pracują więcej i ciężej 

niż kobiety co przekłada się na ich formę psychiczną i fizyczną, 
często po pracy są bardzo zmęczeni), 

� organizowanie czasu wolnego, problemy w pogodzeniu 
czasu pracy i czasu wolnego, 

                                                 
37 Problemy doświadczone przez samotnych ojców, 

http://samotne.ojcostwo.prv.pl/7.html (29 listopad 2014). 
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� samotny mężczyzna, wychowując dzieci w pojedynkę często 
odczuwa brak tej drugiej osoby, która wspierałaby go w problemach, 
pocieszała, pomagała w wypełnianiu obowiązków itp., 

� problem z zaspokajaniem potrzeb seksualnych, 
� problem z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych 

(mężczyzna potrzebuje kobiety, która będzie dla niego partnerką 
życiową, osobą, która wspiera go w każdej sytuacji, podziwia jako 
mężczyznę)38. 

 
7.  Przykład 
Jako pierwszy przykład chciałabym przedstawić obraz Jana 

Pawła II. Kiedy to od wczesnej młodości uczył się od swojego ojca 
wierności w modlitwie oraz stawiania sobie wysokich wymagań i 
sumiennego wypełniania obowiązków. Karol mógł usłyszeć Chry-
stusa, który powoływał go do kapłaństwa, ponieważ wzrastał w 
atmosferze wiary i modlitwy, która panowała w domu rodzinnym.  

,,W jakimś sensie przyczynili się do tego moi rodzice w domu 
rodzinnym, a zwłaszcza mój ojciec, który wcześnie owdowiał - pisał 
Jan Paweł II - Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w 
wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej jestem świadom jej 
wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo 
duży. Po jej śmierci (1929 r. zmarła w wieku 45 lat), a następnie po 
śmierci mojego starszego brata (1932 r.), zostaliśmy we dwójkę z oj-
cem. Mogłem, na co dzień obserwować jego życie, które było życiem 
surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono 
jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało mi się bu-
dzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak wi-
dywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z 
sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był ja-
kimś pierwszym domowym seminarium"39 . 

Z własnego doświadczenia mogę dodać, iż ojciec z biegiem 
czasu potrafi odnaleźć się w trudnej sytuacji jaką jest samotne ojco-
stwo. Potrzeba tylko czasu, chęci i wytrwałości. Straciłam matkę w 
wieku 14 lat, zostałam z ojcem i starszym o 3 lata bratem. Życie ru-

                                                 
38 Samotny ojciec, http://parenting.pl/portal/samotny-ojciec (29.11.2014). 
39 Droga do świętości Jana Pawła II, http://adonai.pl/jp2/?id=27 (30.11.2014). 
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nęło, nigdy nie mieliśmy z tatą dobrego kontaktu. Codzienne życie 
wyglądało następująco: mama kończyła pracę w szkole, obiad, po-
rządki i pomoc w nauce. Zaś ojciec praca, praca, wspólny obiad i 
telewizor. Nie rozmawialiśmy zbytnio bo i o czym. Teraz po 8 la-
tach życia bez mamy sytuacja się zmieniła. Ten czas był naprawdę 
szkołą życia, nie tylko dla taty ale i dla nas. Zaangażowaliśmy się w 
pomoc domową, zakupy, obiady. Każdy miał swoje obowiązki. 
Teraz z perspektywy czasu mogę stwierdzić, iż ojciec jest z nas 
dumny, a my z niego. 

 
8.  Wnioski 
W świadomości naszej pokutuje mit, iż zadaniem kobiety-

matki jest opieka i wychowanie dzieci, a powinności te wykonują 
zdecydowanie lepiej od mężczyzn. Na szczęście naukowcy obalają 
mit wyższości opieki matczynej nad ojcowską. Zwracają uwagę na 
fakt konieczności istnienia ojca w rodzinie i jego zwiększonej troski, 
opieki nad rodziną. Samotne ojcostwo jest wiec wyzwaniem, szkołą 
życia, a problemy jakie napotyka mężczyzna powinny być do-
świadczeniem, które należy przezwyciężyć w imię dobra dziecka i 
siebie. Dojrzałe ojcostwo powstaje dzięki wzajemnym oddziaływa-
niom jakie zachodzą między dzieckiem, a ojcem. Towarzysząc 
dziecku w rozwoju dostajemy możliwość rozwijania swej osobo-
wości. W tej sytuacji dziecko pomaga ojcu stać się ,,lepszym tatu-
siem”40 oraz odpowiedzialnym, zaradnym człowiekiem. Dziecko 
dzięki swej naturalności staje się kreatorem- pedagogiem. A więc 
nie tylko ojciec jest przewodnikiem, ale również dziecko. 

 
Streszczenie:  
Problematyka dotycząca ojcostwa często zostaje zepchnięta na 

rzecz matki. Ojcowie zarówno w oczach matki i dziecka są określa-
ni jako żywiciele rodziny. Czy tylko tak można o nich powiedzieć? 
Czy ojcostwo jest bezużyteczne? Jakie są mity, a jakie fakty? Ojciec 
jest przede wszystkim mężczyzną, przyjacielem, autorytetem, 
przewodnikiem. Jego rola jest niezbędna w rozwoju dziecka. 
Współczesne ojcostwo domaga się zaangażowania, męskiej twór-

                                                 
40 Kornas-Biela, jw. s. 246. 
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czości. Ewaluacja jego znaczenia wiąże się z jego misją i powoła-
niem, a nie ze starymi stereotypami mówiącymi o mechanicznym 
spełnieniu roli przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Niniejszy artykuł przedstawia ogólny zarys rodziny i roli ojca 
w wychowaniu dziecka. Porusza kwestie samotnego ojcostwa. 
Charakteryzuje go wskazując jednocześnie różnice jakie wynikają z 
zadań realizowanych w rodzinie pełnej i niepełnej. Mówi o jego 
przyczynach i trudnościach. W artykule zostały umieszczone obec-
ne dane statystyczne rodzin niepełnych ze szczególnym uwzględ-
nieniem wzrastającej liczby samotnych ojców. 

 
Summary: 
Single fathers- facts and myths  
The issue of fatherhood is often relegated to mothers. For 

both, the mother and child fathers are referred to as family provid-
ers. Is it the only way they can be described? Is fatherhood useless? 
What are the myths and facts? Above all father is a man, a friend, 
an authority, and a guide. Its role is essential in the development of 
the child. Modern fatherhood demands commitment and male 
creativity. The evaluation of its meaning is connected to the father’s 
mission not to the old stereotypes transmitted from generation to 
generation. 

This article presents an overview of the family and the role of 
the father in the upbringing of the child. It also raises issues of sin-
gle fatherhood which is characterized by indicating the differences 
that result from the tasks performed in a full and single parent fam-
ily. It explains possible reasons and difficulties. It also contains sta-
tistical data of single parent families with particular emphasis on 
the increasing number of single fathers. 
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Rebizant Judyta (URz) 
 

Rola ojca w starożytnym Rzymie 
 
Wstęp 
Od najwcześniejszych stuleci rodzina stanowiła podstawową 

komórkę społeczną, w której szczególną pozycję zajmował męż-
czyzna. Analizując współczesne formy ojcostwa i funkcję jaką 
obecnie pełni głowa rodziny, warto zastanowić się nad rolą jaką 
spełniał ojciec w starożytnym Rzymie, ponieważ to cywilizacja 
rzymska była tą która, stworzyła fundamenty przyszłej cywilizacji 
europejskiej. Dominująca rola mężczyzny w społeczeństwie, życiu 
publicznym i rodzinie charakterystyczna była również dla później-
szych stuleci aż po wiek XX. Niemniej jednak charakter rodziny 
rzymskiej był ściśle połączony z normami społeczno-prawnymi 
funkcjonującymi w omawianym okresie. Pozycja ojca w starożyt-
nym Rzymie związana była z jego nieograniczoną władzą nad 
członkami rodziny. Współcześnie takiego ojca moglibyśmy uznać 
za bezwzględnego despotę, a jego postawę wobec własnych dzieci 
uznać za nieetyczną i niehumanitarną, jednak w starożytności sto-
sunek ojca wobec własnych potomków był unormowany prawnie i 
akceptowany przez społeczeństwo. Badania dotyczące mieszkań-
ców starożytnego Rzymu koncentrują się w większości na najwyż-
szych stanach społecznych, w związku z brakiem lub niedosta-
teczną ilością źródeł opisujących niższe warstwy społeczne1. Ni-
niejszy artykuł ogranicza się również do rodzin patrycjuszowskich, 
charakteryzuje rolę jaką pełnił ojciec w rodzinie starożytnego Rzy-
mu od momentu jego powstania, czyli czasów królewskich poprzez 
czasy republikańskie do okresu Cesarstwa Rzymskiego.  

 
 
 

                                                 
1 M. Żyromski, Pozycja ojca rodziny (pater familias) w wychowaniu w rodzinie 

rzymskiej [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 
1994, s. 79. 



240 
 

1.  Rodzina w starożytnym Rzymie 
Aby scharakteryzować rolę i postawę ojca w społeczeństwie 

starożytnego Rzymu należy określić ustrój prawny na, którym 
opierała się grupa społeczna jaką była rodzina. Otóż nie należy po-
równywać ustroju rodziny starorzymskiej do ustroju rodziny no-
wożytnej czy dzisiejszej, których poszczególni członkowie związa-
ni są ze sobą więzami krwi. Tymczasem rodzinę rzymską tworzyły 
osoby, które znajdowały się pod władzą jednego pana, czyli ojca 
(pater familias)2. We wczesnym Rzymie pod pojęciem rodziny ro-
zumiano wspólnotę osób, która stanowiła podstawową komórkę 
społeczną. W skład rodziny wchodzili małżonkowie, czyli mąż i 
jego żona3 a także ich córki niezamężne oraz te, które zawarły 
związek małżeński, lecz nie przeszły pod władzę męża, synowie 
wraz z żonami i dziećmi4 oraz najbliżsi krewni i niewolnicy. Często 
rodzinę tworzyły gospodarstwa dwu czy nawet trzy pokoleniowe, 
których członkowie żyli pod wspólnym dachem i podlegali 
zwierzchnictwu najstarszego mężczyzny. Poszczególni członkowie 
rodziny zajmowali się wychowywaniem młodego pokolenia, 
wdrażając mu zasady tradycji charakteryzującej daną społeczność. 
Rodzina rzymska nie była komórką społeczną rozumianą jedynie 
pod względem prawnym, lecz stanowiła pewien system społeczno-
ekonomiczny i religijny cechujący się rygorystycznym porządkiem. 
Do pełnoprawnych członków rodziny oprócz wyżej wymienionych 
osób zaliczono również osoby zmarłe jak i te, które dopiero miały 
się narodzić. Każdy z członków rodziny był zobowiązany do sta-
nowczego przestrzegania w większości niepisanych zasad5.  

Ojciec jako głowa rodziny sprawował władzę nad wszystkimi 
jej członkami. Nad swoimi dziećmi miał prawo życia i śmierci, de-

                                                 
2 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne Zarys wykładu, War-

szawa 2013, s. 120. 
3 R. Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny. Kilka uwag wprowadza-

jących [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, Bydgoszcz 
1994, s. 27. 

4 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warsza-
wa 2006, s. 195. 

5 R. Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny…, s. 27-28. 
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cydował o ich losie od chwili przyjścia dziecka na świat6. W staro-
żytny Rzymie narodziny nie były jedynie faktem biologicznym, 
przyjmowanie dziecka do rodziny i tym samym do społeczeństwa 
zachodziło poprzez akceptację noworodka przez ojca. Ojciec po-
przez podniesienie nowonarodzonego dziecka z ziemi, aprobował 
przyjęcie go do rodziny. Głowie rodziny przysługiwało również 
prawo nieakceptacji potomka, jeżeli ojciec nie podniósł dziecka to 
było ono porzucane, zazwyczaj pod drzwiami domu lub na śmiet-
niku. Każdy mógł je przygarnąć, jeżeli nikt tego nie zrobił to zwy-
kle równało się to z jego śmiercią7. Praktykę porzucania własnych 
dzieci formalnie zniesiono dopiero w IV w. n.e. Zwyczaj porzuca-
nia noworodków usankcjonowany był przez Prawo XII tablic 
(ustanowione w V w. p.n.e. ), według którego nakazywano uśmier-
cać niemowlęta słabe i kalekie, jednakże ojciec mógł nie zaakcep-
tować i tym samym nie przyjąć do rodziny dziecka zdrowego i to 
zarówno płci męskiej jak i żeńskiej. Z biegiem czasu korzystnie z 
tego prawa nasiliło się, w okresie pryncypatu (I w. p.n.e) porzucane 
były zazwyczaj noworodki płci żeńskiej oraz dzieci urodzone ze 
związków pozamałżeńskich. Dzieciobójstwo potępiane było przez 
filozofów, lecz skutecznie zwalczane było dopiero przez chrześci-
jaństwo8.  

Do rodziny wchodziło się w sposób naturalny, czyli poprzez 
urodzenie w prawnie zawartym związku małżeńskim9. Według 
obowiązującego prawa za dziecko pochodzące z związku małżeń-
skiego uznawano te, które urodziło się nie wcześniej niż w 182 dni 
po zawarciu małżeństwa i nie później niż w 300 dni po jego roz-
wiązaniu (rozwodzie). Terminy te związane były ze znajomością 
okresu trwania ciąży. Jeżeli dziecko urodziło się nie wcześniej niż 
w 182 dniu po zawarciu małżeństwa, można było uznać, że zostało 
poczęte w trakcie trwania małżeństwa. Druga sytuacja domniema-
nia ojcostwa zachodziła, jeśli małżeństwo zostało rozwiązane na 
                                                 

6 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje…, s. 195. 
7 Historia życia prywatnego. Od cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego pod 

red. P. Veyne’a, Wrocław-Warszawa – Kraków, t. 1, s. 21. 
8 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje…, s. 214-216. 
9 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Po-

znań 1992, s. 210. 
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skutek rozwodu, to wtedy przyjmowało się, że jeżeli dziecko uro-
dziło się do 300 dniu po rozwodzie, wówczas również stwierdzano, 
że zostało poczęte w czasie trwania związku małżeńskiego.  

Do rodziny i pod władzę ojcowską wchodziło się również w 
sposób sztuczny, tj. poprzez przysposobienie (adopcję) oraz przez 
legitymację (nadanie dziecku zrodzonemu z związku pozamałżeń-
skiego status dziecka pochodzącego z prawnie zawartego małżeń-
stwa). Adopcja następowała drogą czynności prawnej pomiędzy 
osobą adoptującą a biologicznym ojcem adoptowanego dziecka 
oddanego w przysposobienie. W ten sposób dziecko przechodziło 
spod władzy swojego biologicznego ojca pod władzę ojcowską 
osoby je adoptującej. Adoptowane mogły być osoby bez względu 
na płeć i wiek, jednak mężczyzna nie mógł adoptować osoby star-
szej od siebie. W prawie justyniańskim wymaganą różnicą wieku 
pomiędzy ojcem a adoptowaną osobą było 18 lat.  

Drugim sposobem wejścia do rodziny w sposób nienaturalny 
było tzw. legitimatio, czyli uznanie dziecka zrodzonego z konkubi-
natu. Istniały trzy sposoby legitymacji, według pierwszego rodzice 
żyjący w konkubinacie zawierali związek małżeński, w ten sposób 
dzieci urodzone przed zawarciem małżeństwa wchodziły w skład 
rodziny. Jeśli ten sposób był nie możliwy ze względu na śmierć, 
któregoś z rodziców wówczas cesarz na prośbę osoby zaintereso-
wanej mógł udzielić legitymacji w drodze osobnych przepisów. 
Istniała jeszcze trzecia możliwość wejścia pod władzę ojcowską za 
sprawą legitymacji, można ją było wykorzystać jeśli syn zrodzony z 
konkubinatu zostawał dekurionem (wchodził w skład rady miej-
skiej) albo jeżeli córka wyszła za mąż za dekuriona. W ten sposób 
legitymacji udzielano z tego względu aby pozyskać zamożnych 
członków rady miejskiej10.  

Ustawy rzymskie dotyczące władzy ojca miały wymiar praw-
ny, dążyły do właściwego stworzenia rodziny w interesie państwa 
rzymskiego11. 

 
 

                                                 
10 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo…, s. 132-134. 
11 B. Łapicki, Władza ojcowska w starożytnym Rzymie, Warszawa 1933, s. 36. 
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2. Pozycja i władza ojca w rodzinie 
Ojciec czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem rodziny, 

był jej zarządcą i osobą dysponującą majątkiem rodzinnym, pełnił 
rolę zarówno przywódcy jak i kapłana, który codziennie odprawiał 
nabożeństwo za swoją rodzinę12. Wierzono, że ojciec poprzez zna-
jomość praktyk magicznych i przy pomocy przodków osłaniał swo-
ją rodzinę przed niewidzialnymi siłami ciemności (w które wierzo-
no) zapewniając bezpieczeństwo swoim bliskim13. Ojciec jako gło-
wa kultu domowego rodziny za którą odmawiał modlitwy i skła-
dał ofiary, jeżeli tego wymaga rytuał domowy, kierował również 
obrzędami pogrzebowymi, nadzorując przestrzeganie przez rodzi-
nę czasu żałoby. W kwestiach religijnych i obrzędowych głos ojca 
miał znaczenie decydujące. Jednak władza ojca w sferze religijnej 
pozostawała pod kontrolę państwa i najwyższych kapłanów, a za-
niedbywanie przez ojca domowych obowiązków religijnych mogło 
spowodować ukaranie go przez władzę państwową14.  

Silna pozycja ojca w rodzinie miała już być ustanowiona za 
czasów Romulusa15 i według najstarszych przepisów ojciec posia-
dał prawo życia i śmierci nad swoimi dziećmi16, chociaż aby po-
zbawiać życia własnego dziecka, zgodnie z prawem rzymskim oj-
ciec musiał zwołać radę rodzinną złożoną z najbliższych agnatów, 
którzy musieli wyrazić swoją aprobatę17. Ojciec własne dzieci mógł 
również pozbawić wolności bez względu na ich wiek, posiadał 
również przywilej umożliwiający mu sprzedaż dzieci czy ukaranie 
ich za pomocą chłosty. Jednak wraz z upływem czasu jego władza 
ulegała stopniowemu ograniczeniu, lecz nadal pozostawiając do-
minującą pozycję ojca w rodzinie18. Ojcowie w omawianym okresie 
stanowili silny autorytet dla swoich dzieci. Niejeden z autorów sta-
rożytnych a szczególnie Plutarch, stwierdza że Rzymianie czcili 

                                                 
12 R. Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny…, s. 28. 
13 Tamże, s. 32. 
14 B. Łapicki, Władza ojcowska…, s. 57-59. 
15 Romulus – według legend był założycielem i pierwszym władcą Rzymu. 
16 Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny…, s. 31. 
17 B. Łapicki, Władza ojcowska…, s. 30. 
18 Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny …, s. 30-31.  
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swoich ojców jak bogów, a mogiły ojców uznawano za świątynie19. 
Pomimo wielkiego poważania jakim cieszył się ojciec, życie dzieci 
pod zwierzchnictwem głowy rodziny było dla nich bardzo ograni-
czone, ponieważ byli od ojca całkowicie zależni. Ograniczenia wi-
doczne były zarówno w sferze domowej jak i społecznej, m.in. do-
rosły już syn dopiero po śmierci swego ojca zostawał pełnopraw-
nym obywatelem. Dzieci również nie mogły być pewne swojej eg-
zystencji, ponieważ ojciec dla swoich potomków był również sę-
dzią, który mógł skazać ich na śmierć. Dla Młodego Rzymianina 
niepokojąca była również świadomość tego, że ojciec może go w 
każdej chwili wydziedziczyć. Syn mógł uzyskać pewien kapitał od 
ojca, którym mógł samodzielnie dysponować było to tzw. peculium. 
Jednak syn bez wiedzy ojca nie mógł zrobić dosłownie nic, nie 
mógł sporządzić własnego testamentu, zawrzeć umowy, wyzwolić 
niewolnika. Najistotniejszą kwestią dotyczącą przyszłości wcho-
dzącego w dorosłe życie Rzymianina była kariera, na którą ojciec 
musiał wyrazić zgodę. Szansa na osiągnięcie upragnionej pozycji 
politycznej np. dekuriona czy senatora wiązała się z kosztami fi-
nansowymi, które musiał pokryć ojciec z majątku rodzinnego20. 
Pomimo tylu barier w samorealizacji młody rzymianin zazwyczaj 
wykonywał pokornie polecenia własnego ojca, był mu posłuszny i 
oddany. Konflikty rodzinne i bunty dzieci przeciwko ojcu były w 
zasadzie nie do pomyślenia. Zdarzały się przypadki ojcobójstwa, 
lecz należały one do swoistych patologii społecznych, a nie typo-
wych zachowań21.  

Władza ojcowska była dożywotnia jednak mogła ustać jeszcze 
za życia ojca z powodu utarty wolności przez ojca bądź dziecko. 
Ojciec tracił prawo do władzy nad córką jeżeli obejmowała ona sta-
nowisko westalki i nad synem jeżeli objął on wysokie stanowisko 
kapłańskie. Kolejną możliwością wyrwania się spod zwierzchnic-
twa ojca była adopcja dziecka przez kogoś innego22. W prawie 
rzymskim istniała jeszcze jedna możliwość wyswobodzenia się 

                                                 
19 Pankiewicz, Mentalność wczesno rzymskiej rodziny …, s. 39.  
20 Historia życia prywatnego.., s. 38-40. 
21 M. Żyromski, Pozycja ojca rodziny (pater familias) …, s. 79. 
22 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie.., s. 210.  
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spod władzy ojcowskiej przez tzw. emancipatio (emancipatio – z łac. 
wypuszczenie z rąk), lecz wiązało się to z konsekwencjami w po-
staci utarty praw do spuścizny po ojcu. Od wyswobodzenia się 
spod władzy ojcowskiej w ten sposób decydowały różne okolicz-
ności, czasami synowie sami z własnej woli dążyli do niezależno-
ści. Kolejnym powodem do emancypacji był świadomy wybór ojca, 
który emancypował syna lub synów aby majątek pozostawić w rę-
kach jednego wybranego. Następną okolicznością decydującą o 
emancypacji była swego rodzaju kara ojca w stosunku do syna, 
gdyż wiązało się to z wydziedziczeniem23.  

Nieograniczona władza ojca dotyczyła również majątku, sy-
nowie nawet ci żonaci i pełnoletni nie mieli prawa dysponować 
własnym majątkiem za życia ojca. Dopiero po jego śmierci na pod-
stawie pozostawionego przez niego testamentu przejmowali doby-
tek po ojcu24. Testament był swego rodzaju symbolem autorytetu 
ojców w rodzinie z tego względu, że stanowił wyznanie w którym 
człowiek zajmujący wysoką pozycję w społeczeństwie odsłaniał 
swoje prawdziwe oblicze i na tej podstawie był osądzany. Każdy 
poszczególny członek rodziny, bliscy czy dalecy krewni musieli coś 
dostać, w testamencie uwzględniana była również służba domowa, 
czyli niewolnicy25.  

Dorosły syn kawaler czy żonaty podlegał władzy swojego oj-
ca, dopiero po jego śmierci stawał się pełnoprawnym obywatelem, 
ojcem swojej rodziny, który za życia ojca bez jego przyzwolenia nie 
mógł decydować o własnej egzystencji. Nie mógł posiadać własne-
go majątku, zakontraktować umowy, wyzwolić niewolnika a nawet 
zawrzeć umowy. Syn był zależny od ojca również w kwestiach ka-
riery w polityce czy wojsku, to ojciec pokrywał konieczne wydatki 
z majątku rodzinnego. Córki wychodząc za mąż przechodziły spod 
władzy ojca pod władzę teścia. Władza ojca rozciągała się również 
na niewolników nad, którymi miał również prawo życia i śmierci26. 
Ojciec decydował także o wyborze męża dla córki, uzgadniając to 

                                                 
23 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje…, s. 195. 
24 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie.., s. 195. 
25 Historia życia prywatnego. ., s. 38-41.  
26 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje…, s. 195-196.  
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wcześniej z przyszłym zięciem27. Po śmierci ojca synowie stawali 
się dorosłymi osobami, natomiast córki jeśli nie były zamężne zo-
stawały dziedziczkami i miały prawo poślubić kogo chciały.  

Pozycja ojca w rodzinie zmienia się w okresie trwania Cesar-
stwa Rzymskiego, wówczas rola ojca zostaje osłabiona. W II w. n. e 
rodzina patriarchalna z nieograniczoną władzą ojcowską przeszła 
w zasadzie do historii. Od schyłku Republiki matka uzyskała ofi-
cjalne prawo do szacunku ze strony swoich dzieci, prawo do opieki 
nad potomstwem a wraz z dalszą kodyfikacją prawa dzieci mogły 
dziedziczyć po matce majątek. W tym okresie następuje zatarcie się 
władzy absolutnej ojca nad dziećmi i męża nad żoną, która właści-
wie zanikła w II w. n. e. Ojciec stracił prawo życia i śmierci nad 
swoimi dziećmi, które zostało mu przyznane przez prawo XII tablic 
i tzw. święte ustawy królewskie, lecz posiadał nadal prawo do po-
rzucania nowonarodzonych dzieci, które zostało mu odebrane 
dzięki wpływowi chrześcijaństwa w 374 r. n. e. W omawianej fazie 
epoki również swoje zasadnicze znaczenie zmieniła emancypacja 
dzieci, ponieważ pozwalała na nabywanie i zarządzanie mająt-
kiem, nie pozbawiając emancypowanego dziecka do prawa dzie-
dziczenia po ojcu. Za czasów rządów Trajana i Hadriana potępiano 
surowe praktyki ojca, odtąd władza ojcowska miała być kojarzona 
z szacunkiem i czułością. Kolejnym przykładem przemiany do-
tychczasowej roli ojca w starożytnym Rzymie była postawa słyn-
nego polityka tamtych czasów Pliniusza Młodszego, który sam był 
bezdzietny, lecz domagał się dla synów swoich przyjaciół niezależ-
ności. Z czasem wraz ze wzrostem liberalizacji stosunków rodzin-
nych sytuacja wywołała skutek przeciwny do zamierzonego, czyli 
złagodzenia postawy ojca względem dzieci. Rzymianie stali się 
zbyt pobłażliwi w stosunku do swoich dzieci. Doprowadziło to do 
tego, że dzieci wychowywane były na próżniaków i marnotraw-
ców. Wraz z utratą surowej postaci ojca rodziny pojawia się postać 
rozpieszczonego dziecka czego za przykład będzie służyć postać 
adwokata Regulusa, który spełniał wszystkie zachcianki swojego 
syna: m.in. urządził mu ptaszarnię, kupił wszystkie rasy psów, za-
kupił mu galicyjskie kuce do zaprzęgu i do jazdy konnej. A gdy 

                                                 
27 Tamże, s. 198.  
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zmarła wspomnianemu Regulusowi żona posiadająca ogromną 
fortunę to niegodziwy ojciec przyspieszył emancypację syna aby 
mógł on przejąć majątek matki. Rozluźnienie więzi rodzinnych do-
prowadziło do nadmiernego rozpieszczania potomstwa prze ojców 
co jest bardzo charakterystyczne dla współczesnych nam czasów28. 
Władza ojcowska miała charakter prywatno-publiczny była porówny-
walna z władzą sakralną i państwową29. Na dzieciach spoczywał obo-
wiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich rozkazów ojca. Oj-
ciec zajmował najwyższą pozycję w rodzinie, był szanowany, czczony, 
ubóstwiany, ale oprócz tych zaszczytów spoczywały nim też powinno-
ści względem rodziny30. Na ojcach ciążył obowiązek utrzymania swo-
ich dzieci jak również ich wychowywania.  

 
3.  Wychowywanie dzieci  
Już od chwili powstania królestwa rzymskiego, według ustaw 

wprowadzonych przez Romulusa na ojcach spoczywał obowiązek 
wychowywania własnych dzieci31. Pozycja ojca w wychowaniu 
potomstwa związana była z rzymskim systemem selekcji na ważne 
stanowiska publiczne. W wyborach na senatorów czy szefów de-
partamentów aprobowano osoby wyróżniające się szczególną kul-
turą osobistą. Szkoły ograniczały się do nauki retoryki, pomijając 
naukę u młodzieży profesjonalnych zasad kierowania państwem. 
W okolicznościach, w których awans zależał w głównej mierze od 
cech osobowościowych i powiązaniach kandydata pozycja ojca by-
ła decydująca. Młody mężczyzna aby uzyskać stanowisko senatora 
musiał dysponować odpowiednią sumą pieniędzy, którą musiał 
uzyskać od ojca. Kariera polityczna młodych rzymian uzależniona 
była od postawy ich ojców, którzy najpierw musieli wyrazić zgodę 
co do ich przyszłości, a następnie udzielić im niezbędnych fundu-
szy. Młody człowiek był całkowicie uzależniony od ojca. W wybo-
rze na stanowiska urzędniczy liczyło się nie tylko solidne przygo-

                                                 
28 J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warsza-

wa 1960, s. 95-99. 
29 B. Łapicki, Władza ojcowska…, s. 88. 
30 Tamże, s. 57-59. 
31 Tamże, s. 14.  
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towanie fachowe, lecz również kandydat musiał się oznaczać wy-
sokim poziomem kultury. Naukę zachowań kultury osobistej mło-
demu Rzymianinowi powinien zapewnić mu jego własny ojciec.  

Kolejną dziedziną życia w której ojciec odgrywał znaczącą ro-
lę była służba wojskowa. Służba wojskowa osoby z rodziny sena-
torskiej trwała z reguły jeden rok, funkcję jaką spełniał w tym wy-
padku ojciec wiązała się z częstym zjawiskiem sprawowania przez 
syna powinności trybuna wojskowego właśnie u boku ojca. Tym 
sposobem ojciec pomagał synowi w dalszym odbyciu kariery, 
wprowadzał go w obowiązki z którymi miał się zmierzyć. Wycho-
wawcza rola ojca sprowadzała się również do praktycznych ćwi-
czeń wojskowych. Ojciec organizował dla syna różnego rodzaju 
treningi, polowania, turnieje. Oprócz doświadczenia wojskowego 
ojcowskie wychowanie służyło również przygotowaniu syna w 
kwestiach prawniczych, retorycznych i ekonomicznych - takich jak 
sposób zarządzania majątkiem. Wykształcenie senatora wymagało 
przygotowania prawniczego jak i zdolności starannej mowy. Na-
uka retoryki i podstaw prawa należała do roli ojca, który przecież 
stanowił wzór dla swoich synów.  

Ojciec w wychowywaniu dzieci odgrywał znaczącą rolę począw-
szy od ich narodzin, kiedy po akceptacji dziecka przyjmował je do ro-
dziny a skończywszy na swojej śmierci, kiedy to pozycja ojca rodziny 
przechodziła w ręce najstarszego syna. Ojciec decydował o przyszłości 
swoich dzieci, a jego pozycja w edukacji własnych dzieci związana była 
z promowaniem urzędników rzymskich, z tego względu rola ojca była 
decydująca ponieważ to ona wprowadzał syna w kręgi najwyższej 
rzymskiej arystokracji32. Wychowywanie miało polegać na wpojeniu u 
dzieci zasad moralno prawnych, wierności ojczyźnie, regułom prawa, 
dbanie o religie przodków. Ojciec musiał nauczyć dzieci poprawnej 
mowy ojczystej, wpoić im wiadomości, które pozwolą im na umiejętne 
kierowanie gospodarstwem domowym, a także przygotują do działal-
ności politycznej czy wojskowej33. Wszystko to miało przynieść interes 
państwo rzymskiemu. 

 

                                                 
32 M. Żyromski, Pozycja ojca rodziny (pater familias) …, s. 76-79. 
33 B. Łapicki, Władza ojcowska…, s. 110. 
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Zakończenie  
Cywilizacja starożytnego Rzymu wywarła ogromny wpływ na 

kształtowanie się społeczeństw europejskich, m.in. prawo rzymskie 
stało się fundamentem współczesnych kodeksów prawnych. W epoce 
antyku stosunki rodzinne usankcjonowane były ściśle przez różne pre-
rogatywy. Dominująca pozycja jaką zajmował ojciec we własnej rodzi-
nie związana była z rangą jaką zajmował mężczyzna w społeczeństwie. 
Surowe prawo zezwalające na uśmiercanie chorych i kalekich niemow-
ląt wiązało się interesem państwa, które dbało o to aby obywateli byli 
zdrowi i zdolni do pracy. Wychowywanie synów w rodzinie należało 
do obowiązków ojca, ich kształcenie w zakresie prawa, polityki czy 
wojskowości również wiązało się z niezmiernymi korzyściami pań-
stwa, które miał zapewnić młody wszechstronnie wykwalifikowany 
rzymianin.  

W rodzinie starożytnej ojciec był szanowany, czczony a wręcz 
ubóstwiany, natomiast dzieci były mu całkowicie oddane i posłuszne. 
Każdy z członków rodziny wykonywał obowiązki, które na nim spo-
czywały a ojciec nad wszystkim panował. Współcześnie relacje ro-
dzinne uległy przemianie, dominacja mężczyzny w rodzinie uległa 
pomniejszeniu, często w obecnych rodzinach można zaobserwować 
zjawisko przejęcie przewodnictwa przez kobietę. Rozluźnienie więzi 
rodzinnych pomiędzy ojcem a dziećmi doprowadziło to do sytuacji, 
w których dzieci stają się nieposłuszne wobec rodziców, a rodzice 
bezsilni wobec dzieci. Autorytet ojca uległ radykalnemu osłabieniu, 
więc dzieci obecnie szukają autorytetów wśród celebrytów, „gwiazd” 
filmowych czy muzycznych, które w większości nie są przykładem 
wzorcem dla dorastającego pokolenia.  

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł przedstawia rolę jaką pełnił ojciec w rodzinie sta-

rożytnego Rzymu. Jego funkcja była ściśle określona przez rzymski 
ustrój prawny i akceptowana przez społeczeństwo. Dominują pozycja 
ojca w rodzinie zapewniała mu nieograniczoną władzę, która rozciągała 
się na wszystkich członków rodziny, posiadał prawo decydowania o 
losie własnych dzieci od chwili ich narodzin. W rodzinie pełnił rolę 
przywódcy, kapłana, i jako jedyny dysponował majątkiem. Względem 
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własnych dzieci musiał także wywiązać się z wielorakich powinności, 
posiadał obowiązek ich utrzymywania i wychowywania, w zamian 
wymagając bezwzględnego posłuszeństwa.  

 
Summary 
The role a father in Anicent Rome 
This article presents the role a father is playing with his family 

in Anicent Rome. He followed the laws of the land strictly and was 
widely accepted throughout the community. His position gave him 
unlimited power over his family, he had power over their fate since 
they were born. He was the head of the family, leader and was the 
only one within the houshold that possessed any money. There 
were many responsibilities that his kids had, their father had to 
raise them, and in return he wanted them to be obedient.  
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Aneta Kryk (UM) 
 

Samotne ojcostwo 
 

1. Definiowanie ojcostwa 
Matka dziecko rodzi, karmi, chroni i wychowuje, a kim jest oj-

ciec? Czy tylko elementem zakłócającym ten szczęśliwy związek, 
wprowadzającym pewnego rodzaju trójkąt, czy jego rola ogranicza 
się do dania życia, a potem dawanie na życie? Co się dzieję w mo-
mencie, kiedy to ojciec musi zostać sam z dziec-
kiem?1.Współcześnie przekonanie o konieczności uczestnictwa ojca 
w procesie wychowania dziecka należy do najbardziej rozpo-
wszechnionych poglądów natury pedagogicznej, mimo to prowa-
dzone badania nad rolą ojca w rodzinie stanowią ciągle jeszcze 
margines ogólniejszych badań nad rodziną. N. Nawrocki zwracał 
uwagę, że jeśli ujawniał się temat ”ojca”, to był sformułowany naj-
częściej w opozycji do tematu „matka”, a reszta „ojca” znikała w 
ogólnym pojęciu rodzice. Niewiele piszę się o miłości ojcowskiej 
czy wpływie ojca na współżycie rodzinne i na osobowość dziecka, 
a prawie wcale nie wnika się, w jaki sposób ojcowanie wpływa na 
mężczyznę i jakie ma dla niego znaczenie2. Warto zwrócić uwagę, 
że istnieją badania wskazujące na to, że natura obdarzyła obydwie 
płcie podobnym mechanizmem przystosowawczym, który pomaga 
wejść w role oddanego rodzica już od pierwszych chwil życia 
dziecka. Ojcostwo może wywołać w organizmie mężczyzny zmia-
ny hormonalne o podobnym kierunku i dynamice, jak dobrze nam 
znane (bo bardziej widoczne) zmiany w organizmie kobiety. Zmia-
ny te są możliwe, o ile mężczyzna zechce towarzyszyć emocjonal-
nie swojej partnerce, czuje się związany uczuciowo z przychodzą-
cym na świat dzieckiem, spędza z nim czas i ma bliski kontakt fi-
zyczny3.  

                                                 
1 M. Braun-Gałkowska., Psychologia domowa, wyd. KUL, Lublin 2008, s.173. 
2 T. Pilch., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie 

„Żak”, Warszawa 2004, Tom III, s. 804. 
3 A. Czapczyńska., Natura ojcostwa, „Remedium” 2/132 (2004), s.22. 
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Analizując pojęcie ojcostwa należy zaznaczyć, że powstało 
ono (…) dopiero ok. 10 tys. lat temu, wcześniej nie łączono w 
związku przyczynowo – skutkowym aktu kopulacji z faktem poja-
wienia się potomstwa (...)4. Współcześnie termin ten jest rozpatry-
wany w trzech zasadniczych aspektach: biologicznym, duchowym 
i prawnym. 

Aspekt biologiczny, inaczej naturalny, fizyczny jest chronolo-
gicznie pierwszym rzeczywistym elementem ojcostwa. „Fakt, że 
fizyczne istnienie człowieka wymaga nie tylko oczywistego, wi-
docznego w postaci ciąży i porodu udziału matki, ale też pośred-
nictwa organizmu, ciała, intymnej substancji ojca, nie może nie 
mieć głębokiego znaczenia”5. 

Ojcostwo biologiczne oznacza, że mężczyzna – ojciec przeka-
zując do dróg rodnych kobiety – żony komórkę rozrodczą (plem-
nik) powoduje jej zapłodnienie. Zapłodnienie stanowi konieczny 
warunek poczęcia i rozwoju nowej istoty ludzkiej – ich dziecka. 
Aspekt ten stanowi więc podstawę więzów krwi, gdyż nazywany 
bywa stosunkiem pokrewieństwa rzeczywistego. Jednakże ojco-
stwo biologiczne, w przeciwieństwie do macierzyństwa, nie pozo-
stawia żadnego czysto fizycznego skutku w organizmie ojca. Fakt 
ten tłumaczy łatwość z jaką mężczyzna zapomina, że może w każ-
dym stosunku seksualnym zostać ojcem. 

Aspekt duchowy ojcostwa wyraża się w personalistycznym, a 
więc osobowym spojrzeniu na człowieka. Zdaniem ks. J. Śledzia-
nowskiego w rodzinie chodzi o komunię osób czyli osobowe, a nie 
rzeczowe spojrzenie na każdego z jej członków, o relacje polegające 
nie tylko na byciu z drugą osobą, ale przede wszystkim byciu dla 
drugiej osoby – żony, dziecka. Relacje międzyosobowe w rodzinie 
cechuje bezinteresowność. Jeżeli w rodzicie ojciec realizuje w taki 
sposób komunię osób, a ponadto prezentuje odpowiedni format 
duchowy wówczas może odcisnąć pozytywne piętno na całym 
późniejszym życiu dziecka. Jeżeli jednak tak się nie dzieje dziecko 

                                                 
4 W. Okoń., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 2004, s. 285.  
5 Pilch., jw.  
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może znaleźć duchowego ojca poza rodziną. Do pełnienia tej funk-
cji są powołane i przygotowane osoby duchowne6.  

Trzecim rodzajem ojcostwa jest ojcostwo prawne. Najogólniej 
rzecz ujmując należy stwierdzić, iż ojcem jest ten, któremu dziecko 
jest prawnie przypisane. Jak podaje W. Okoń „(...) w znaczeniu praw-
nym ojcem staje się mężczyzna, gdy dziecko rodzi się w związku małżeńskim, 
lecz także pozamałżeńskim lub w wyniku adopcji”. Należy stwierdzić, że 
według prawa polskiego ojcem jest mężczyzna, który7: 

• jest mężem matki dziecka urodzonego w małżeństwie lub 
przed upływem 300 dni od jego ustania bądź unieważnienia; 

• uznał dziecko; 
• adoptował dziecko; 
• został uznany za ojca na mocy orzeczenia sądowego. 
A. Ceranek-Dadas i E. Neumann-Schmidtke oprócz wyżej 

wspomnianych aspektów ojcostwa (biologiczne, duchowe i praw-
ne) wyróżniają także społeczny, ideologiczny, obyczajowy oraz 
symboliczny aspekt ojcostwa. Ojcostwo społeczne oznacza to taki 
rodzaj ojcostwa, który polega na łożeniu na dziecko. W takim ro-
zumieniu ojcem jest ten kto opiekuje się dzieckiem, wychowuje je. 
Aspekt ideologiczny ściśle wiąże się z szeroko rozumianym poję-
ciem światopoglądu, a tym także religii. W naszej kulturze aspekt 
ten pojawia się przede wszystkim w religii chrześcijańskiej. Ozna-
cza to odwołanie się do metafory Boga Ojca, oraz innych świętych 
ojców, np. św. Józefa. Z ideologicznym aspektem ojcostwa związa-
ny jest aspekt symboliczny, gdzie ojcostwo może być różnie poj-
mowane, min. jako przywództwo polityczne (ojciec narodu), du-
chowe (Ojciec Święty). Można także być ojcem idei, pomysłu czy 
dyscypliny naukowej8.  

Z kolei według Encyklopedii Powszechnej ojcostwo to pochodzenie 
dziecka od ojca, stwierdzone w drodze uznania dziecka za zgodą matki przez 
faktycznego ojca lub w wyniku ustalenia sądowego, w przypadku potomka 
pozamałżeńskiego; istnieje domniemanie-można je obalić tylko przez sądowe 
zaprzeczenie ojcostwa-że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeń-

                                                 
6 J. Śledzianowski, Ach! Ten tata..., Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2000 
7 Okoń, jw. s. 285.  
8 Pilch., jw. s. 804. 
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stwa, to jego ojcem jest mąż matki9. Natomiast „Mały słownik języka pol-
skiego” określa ojca jako „mężczyznę mającego własne dziecko (dzieci) w 
stosunku do tego dziecka (lub ze względu na nie)”, a ojcostwo definiuje jako 
„fakt, że ktoś jest ojcem (dziecka, dzieci)10. 

 
2. Problematyka samotnego ojcostwa 
Zgodnie z definicją S. Kawuli jako rodzinę niepełną traktuje 

się taką strukturę, gdy rodzic opiekuje się dziećmi swoimi lub 
współmałżonka zamieszkującymi wspólnie z nimi. Rodzina może 
stać się niepełną z powodu śmierci współmałżonka, rozwodu, nie-
formalnego rozejścia się małżonków, urodzenia dziecka pozamał-
żeńskiego11.  

L. Bakiera stwierdza, iż „początek XXI wieku ujawnia dyna-
miczne zmiany w zakresie życia rodzinnego. Alternatywne formy 
życia rodzinnego wobec zinstytucjonalizowanego małżeństwa i 
rodziny, takie jak kohabitacja, życie w samotności, monoparental-
ność, związki homoseksualne czy komuny, występowały we 
wszystkich epokach i kulturach, ale miały charakter marginalny. 
Aktualnie heterogeniczność rodziny jest zjawiskiem powszechnym. 

W refleksji o rodzinie niepełnej, gdzie opiekę nad dzieckiem 
sprawuje jeden rodzic, to rodzina z samotną matką jest najczęst-
szym skojarzeniem. Próbując znaleźć literaturę o takiej strukturze 
rodziny, zazwyczaj znajdziemy informację o matkach samotnie 
wychowujących dzieci. Jest to znane badaczom zjawisko zwane 
matkocentryzmem12. 

Samotne ojcostwo to rzadkie zjawisko. W dawnych czasach 
związane było często ze wczesną śmiercią matki, która osierocała 
dzieci. Wielu z takich ojców całkowicie poświęcało się wychowaniu 
pociech nie żeniąc się po raz drugi. Jednym z powodów było dobro 
dzieci, których nie chcieli tacy ojcowie narażać na złe traktowanie 

                                                 
9 M. Karolczuk-Kędzierska., Encyklopedia Powszechna, Kraków 2002, Tom VI, s. 5. 
10 S. Skorupko., H. Auderska., Z. Łempicka., Mały słownik języka polskiego, 

Warszawa 1968. 
11 Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:]: S. 

Kawula (red), Pedagogika Rodziny, Toruń 2000. 
12 Ruszkiewicz D., Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie sa-

motnego ojca, Toruń 2005, s.31. 
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przez macochę. Brali też pod uwagę zabezpieczenie finansowe dla 
nich mając na względzie spadek po żonie, który nie powinien był 
przypaść innej kobiecie. 

Samotne ojcostwo w XXI wieku to dość nietypowa sytuacja w 
polskim społeczeństwie, ponieważ w przypadku rozwodu to z re-
guły kobietom przyznawane są prawa do opieki nad dziećmi. Sąd 
bierze pod uwagę dobro dziecka, ale zazwyczaj uważa się, że wy-
chowaniem dzieci lepiej zajmie się matka i to z nią powinny one 
zostać. Samotne wychowywanie dzieci przez ojca częściej zdarza 
się w wyniku wdowieństwa mężczyzny, który traci żonę i odtąd 
staje się jedynym opiekunem swoich dzieci. Sytuacja samotnego 
ojca jest trudna i często wiąże się z wieloma problemami wycho-
wawczymi13.  

Według S. Lachowskiego przyczyny samotnego ojcostwa mo-
gą być różne. Wśród nich wymienia on: śmierć żony, rozwód, sepa-
racja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, 
stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, po-
zbawienie matki praw rodzicielskich14. 

Eurostat porównał skład gospodarstw domowych w różnych 
krajach UE. Okazało się, że w Polsce tylko 0,3 proc. z nich składa 
się z samotnych ojców z dziećmi. Samotne matki stanowią 3,3 proc. 
W całej UE ojców samotnie wychowujących dzieci jest proporcjo-
nalnie więcej: stanowią 0,5 proc., podczas gdy samotne matki - 3,7 
proc. wszystkich gospodarstw domowych. Najwięcej matek wy-
chowujących samotnie dzieci jest w Estonii (7 proc.), Wielkiej Bry-
tanii (6,7 proc.) oraz na Litwie i Łotwie (5,5-5,6 proc.). Najwięcej 
samotnych ojców - na Litwie (1 proc.) i nieco mniej w Luksembur-
gu, Estonii, Belgii i Francji15. 

Należy również zauważyć, iż samotne rodzicielstwo w coraz 
mniejszym stopniu wiąże się z jakimkolwiek ostracyzmem spo-
łecznym, co skutkuje większą łatwością w podejmowaniu decyzji 
np. o rozwodzie. Statystyki rozwodowe zdają się potwierdzać po-

                                                 
13 Źródło: http://parenting.pl, dostęp: 29.12.2014. 
14 S. Lachowski, Sytuacja społeczno – ekonomiczna ojców samotnie wychowujących 

dzieci (na podstawie badań lubelskich) [w:] „Problemy Rodziny” 1984, nr 5. 
15 Źródło: http://www.prawaojca.org.pl, dostęp: 30.12.2014. 
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wyższą tezę. Według danych GUS„ Wśród rozwiedzionych w 2007 
roku małżeństw ok. 61 proc. wychowywało ponad 59tys. nieletnich 
dzieci (do 18 lat). Najczęściej (57 proc.) sąd przyznaje opiekę nad 
dziećmi wyłącznie matce, wyłącznie ojcu w 4 proc. przypadków, a 
37 proc. rozwiedzionych małżonków wychowuje dzieci wspól-
nie16” Niepokojący jest fakt wzrostu ilości rozwodów w Polsce, co 
skutkuje większym osieroceniem dzieci. Według danych szacun-
kowych GUS-u z 2013 roku rozwiodło się ponad 66 tysięcy par 
małżeńskich17.  

Zatem rozwód “po polsku” jest czymś więcej niż ustaniem 
związku małżeńskiego między kobietą a mężczyzną. Najczęściej 
jest to także rozstanie ojca z dzieckiem. O ile polskie prawodaw-
stwo daje prawa do dziecka zarówno ojcu jak i matce, o tyle staty-
styki sądów rodzinnych pokazują, że znikomy procent dzieci z 
rozwiedzionych rodzin trafia pod opiekę ojców. Ma to miejsce 
wtedy, gdy matka nie chce zająć się dzieckiem lub nie pozwala jej 
na to stan psychiczny18.  

Zdesperowani mężczyźni niejednokrotnie zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu Obrony Praw Ojców coraz mocniej domagają się prawa 
do uczestnictwa w wychowaniu swych dzieci. Pocieszającym wy-
daje się fakt, iż rokrocznie zwiększa się liczba przypadków, w któ-
rych sąd w sprawie rozwodowej przyznaje opiekę nad dzieckiem 
ojcu. Jak wynika ze statystyk sądowych w 1993 roku sąd przyznał 
prawa opieki ojcom w 653 przypadkach a w 1995 roku w 877, a w 
2013 - 1643 . Jednak w dalszym ciągu zdecydowana większość 
spraw kończy się przyznaniem matce bezpośredniej opieki nad 
dzieckiem19. Powodem tego są uprzedzenia sędziów i przedstawi-
cieli służb socjalnych, którzy ulegają wpływom feministycznym i 

                                                 
16 Źródło: http://www.agencjarozwodowa.pl/article/show/id=170,dostęp: 

29.12.2014. 
17 GUS dane z 2013 roku: 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf 
18 A. Truty, Samotne ojcostwo, Pedagogizacja rodziców, nr 17490. 
19 Tamże. 
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uwzględniają jedynie płeć rodzica, a nie jego predyspozycje do wy-
chowania dziecka20.  

 
3. Skutki samotnego ojcostwa 
Efektywność spełnienia roli opiekuńczo-wychowawczej przez 

samotnych ojców, zdaniem J. Śledzianowskiego uzależniona jest od 
wielu czynników. Pierwszym z nich jest osobowość ojca, na którą 
składają się: witalność biologiczna, inteligencja, wrażliwość moral-
na, postawa empatii i otwarcie na ludzi i świat. Niemniej ważną 
rolę odgrywa wykształcenie , które w obecnych czasach powinno 
być przygotowaniem zawodowym do wykonywania pracy zapew-
niającej utrzymanie siebie i rodziny. Obok zarobków czy warun-
ków mieszkaniowych doniosłe znaczenie dla dobrego samopoczu-
cia domowników ma przede wszystkim klimat intymności uczu-
ciowej, dzięki któremu rodzina staje się dla nich podporą emocjo-
nalną i ostoją bezpieczeństwa21. 

W rozważaniach dotyczących niepełności rodziny uwypukla 
się konsekwencje jej organizacji dla poszczególnych członków – 
dorosłego i dzieci. Jakkolwiek Polacy (Polski Generalny Sondaż 
Społeczny z 2002 roku) w znacznym odsetku (60%), najwyższym w 
Europie, zgodzili się ze stwierdzeniem, że „samotny rodzic może 
wychować dzieci tak samo dobrze, jak oboje rodziców”, to teorety-
cy i praktycy punktują szereg utrudnień związanych z procesem 
socjalizacji dziecka (dzieci) w rodzinach niepełnych. Bez względu 
na przyczynę, nieobecność dorosłego rozpatrywana jest jako zakłó-
cenie procesu wychowawczego. Wskazuje się na utratę przez 
dziecko wzoru roli jednego z rodziców, co przekłada się na przy-
szłe trudności w budowaniu prawidłowych relacji z partnerem i 
własnym dzieckiem22. Podkreśla się traumatyzujące doświadczenia 
sytuacji przed rozwodowej i porozwodowej dla rozwoju dzieci, na 
także okresu żałoby w wypadku zgonu jednego rodzica. Dzieci 

                                                 
20 A. Dudak., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2006, s.60. 
21 Śledzianowski, jw.  
22 Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju 

dzieci w Polsce, „Dziecko Krzywdzone”, 2011, nr 3, s. 86. 
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mogą zarówno przyjmować postawy bierności i wycofania, uza-
leżniać rodzica, z którym zamieszkują, jak i agresji, buntu. Często 
bywają (zwłaszcza te starsze) przeciążone obowiązkami rodzinny-
mi23. Według badań nad rozwojem dzieci wychowywanych przez 
samotnych rodziców wiadomo, że negatywne konsekwencje prze-
ważają nad pozytywnymi. Samotne rodzicielstwo miałoby sprzyjać 
trudnościom w nauce, szybszej inicjacji seksualnej, a także sięganiu 
po narkotyki24.  

Duża liczba ojców przed podjęciem samotnej opieki nad 
dziećmi nie przejawiała prawie żadnego zaangażowania w pracach 
domowych. Sytuacja przejęcia przez ojca obowiązków rodzinnych, 
które do czasu osamotnienia dzielił z żoną i małego zainteresowa-
nia tymi problemami powodują duże obciążenie fizyczne i psy-
chiczne. To z pewnością jest główną przyczyną niedomogów w 
wypełnianiu funkcji samotnego ojca. Trudności z gotowaniem, 
praniem, sprzątaniem, robieniem zakupów są mniej odczuwane 
przez tych samotnych ojców, którzy zamieszkują wspólnie z inny-
mi członkami rodziny (babcie, ciocie). Dużym ułatwieniem życia 
samotnych ojców jest stołowanie się w stołówkach szkolnych. 
Dziecko powinno brać udział we wszystkich pracach domowych 
stosownie do jego wieku i możliwości. Z dzieckiem trzeba rozma-
wiać, wspólnie planować zajęcia i podejmować decyzję. Ojcowie 
lekceważą ten fakt. Twierdzą, że nie potrafią rozmawiać ze swoimi 
dziećmi. Posiadają błędne wyobrażenie w kwestii przygotowania 
swych dzieci do życia rodzinnego. Uważają, że to zadanie ma wy-
pełnić szkoła, książki, programy telewizyjne25. 

Bycie samotnym rodzicem nie jest sprawą łatwą. W dzisiejszej 
rzeczywistości, kiedy nieocenioną wartością są pieniądze, liczący 
się tak status społeczny i wciąż rosnące potrzeby, sprawowanie 
opieki nad dziećmi dostarcza wielu problemów. Samotny rodzic 
oprócz typowych obowiązków domowych musi zarabiać pieniądze 
                                                 

23 M. Racław, D. Trawkowska., Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a dzia-
łaniem, Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Warszawa 2013, s.11. 

24 M. Komorowska., Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców, 
Remedium 12/226 (2011), s.9 

25 A. Siudem., I. Siudem., Profil psychologiczny osób samotnie wychowujących 
dzieci, wyd. UMCS, Lublin 2008. 
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na utrzymanie rodziny, musi również mieć dla niej czas, tak po-
trzebny w wychowywaniu dzieci. Życie w pojedynkę wychowując 
dzieci niesie wiele problemów zwłaszcza samotnym ojcom np.: 

• problem w utrzymaniu domu na co przekłada się sam fakt 
dbania o estetykę domu jak i przygotowywanie posiłków, 

• gospodarzenie w domu przejawiające się w postaci: pranie, 
prasowanie, przystrajanie domu, 

• zakupy dla dzieci. Wymienić tu należy zakup odzieży, 
bielizny osobistej, również materiałów szkolnych, 

• pomoc dziecku/om w zadaniach szkolnych np. pomoc w 
odrabianiu lekcji, wyjaśnienia różnych pytań, również posyłanie 
dziecka do szkoły, zaprowadzenie jak i odbiór dziecka ze szkoły, 

• praca zarobkowa, mężczyźni często pracują więcej i ciężej 
niż kobiety co przekłada się na ich formę psychiczną i fizyczną, 
często po pracy są bardzo zmęczeni, 

• organizowanie czasu wolnego, problemy w pogodzeniu 
czasu pracy i czasu wolnego, 

• samotny mężczyzna, wychowując dzieci w pojedynkę często 
odczuwa brak tej drugiej osoby, która wspierałaby go w problemach, 
pocieszała, pomagała w wypełnianiu obowiązków itp., 

• problem z zaspokajaniem potrzeb seksualnych, 
• problem z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych, 

mężczyzna potrzebuje kobiety, która będzie dla niego partnerką 
życiową, osobą, która wspiera go w każdej sytuacji, podziwia jako 
mężczyznę26. 

 
4. W obronie samotnych ojców 
Poznanie warunków materialno-bytowych samotnych rodzi-

ców jest istotne, ponieważ w wielu badaniach wskazywano na 
związek sytuacji ekonomicznej rodziny z rozwojem pewnych cech 
osobowości, dziecka lub z pojawieniem się jego dewiacyjnych za-
chowań27. 

W badaniach S. Lachowskiego sytuacja materialna samotnych 
ojców była znacznie gorsza niż rodzin pełnych, ale lepsza od sytu-
                                                 

26 Źródło: http://samotne.ojcostwo.prv.pl/7.html, dostęp: 29.12.2014. 
27 J. Brągiel., Wychowanie w rodzinie niepełnej, wyd. WSP, Opole 1990. 
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acji samotnych matek. Większa liczba samotnych ojców niż samot-
nych matek dysponowała samodzielnym mieszkaniem. O ogólnie 
małym wpływie pomocy z zewnątrz na sytuację samotnych ojców 
a tym samym o dużej samodzielności tych rodzin świadczy fakt, ze 
ponad 25% ankietowanych nie otrzymało żadnej pomocy z ze-
wnątrz. Przy tym należy zaznaczyć, że 43% badanych ojców sko-
rzystało z pomocy swoich rodziców, a tylko 4,5% z pomocy opie-
kuna społecznego28. 

Potwierdzeniem powyższych wyników są badania B. Matyjas 
przeprowadzonych w Kielcach wśród samotnych ojców i ich dzieci w 
wieku 7-15 lat. Sytuacja materialna badanych rodzin była ogólnie do-
bra. Żadna z nich nie ubiegała się o pomoc, której mógłby udzielić 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub krewni czy znajomi. Samotni 
ojcowie doskonale radzili sobie z układaniem budżetu domowego, po-
trafili właściwie nim rozporządzać. 20% ich dzieci korzystało z bez-
płatnych obiadów w szkole, autorka jednak zaznacza, ze ojcowie sami 
nie występowali z prośbą o taką formę pomocy. Także sytuacja miesz-
kaniowa badanych rodzin była zadawalająca; posiadały one mieszka-
nie samodzielne i dobrze wyposażone29. 

Przeprowadzone badania przez A. Dudak wśród samotnych 
ojców wykazały, że zdecydowana większość badanych posiada 
własne mieszkanie (76,5%), w którym można stworzyć dziecku od-
powiednie warunki do pracy i wypoczynku (własne łóżko, miejsce 
do odrabiania lekcji, miejsce na zabawki). Zaledwie 9,4% wynajmu-
je mieszkanie tymczasowo, a 14,1% korzysta z pomocy rodziny lub 
znajomych30. 

Ksiądz J. Śledzianowski, prowadząc badania na terenie diece-
zji kieleckiej, wśród prawie 2-tysięcznej populacji samotnych ojców, 
stwierdził, że znajdowali się oni w zróżnicowanych warunkach 
materialnych i mieszkaniowych. Ogólnie biorąc, w stosunku do 
rodzin pełnych ich sytuacja ekonomiczna była trudniejsza. Boryka-
jąc się problemami bytowymi, dużo pracowali poza domem, dora-

                                                 
28 Lachowski, jw.  
29 B. Matyjas., Wypełnienie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych oj-

ców, „Problemy Rodziny” 1992, nr.6. 
30 Dudak., jw.  
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biając do pensji. W sytuacji dzieci małych, które pozostawały pod 
ich opieką, ciężar obowiązków domowych spadał na nich, gdy 
dzieci były starsze, ojcowie chętnie włączali je w obowiązki domo-
we. Ogólnie ocena samotnych ojców w stosunku do samotnych 
matek była pozytywna. Okazywali się bardziej ambitni niż one. 
Przejściowe braki starali się ukryć przed szkołą, opinią społeczną 
czy parafią, żeby dowieść swojej zaradności, samodzielności i od-
powiedzialności31. 

Należy także wspomnieć o zaspokajanych potrzebach 
biologicznych dzieci samotnie wychowywanych przez ojców. T. 
Mędrzycki potrzeby biologiczne traktuje jako „bezwzględne 
konieczności”, bez zaspokajania których nie jest możliwe życie 
ludzkie, ludzka egzystencja, normalne funkcjonowanie32. Wśród 
potrzeb biologicznych wymienia się przeżywanie braku substancji 
lub innych czynników, które są niezbędne dla utrzymania przy 
życiu i zapewnienia rozwoju organizmu. Należą tu więc potrzeby 
pożywienia, wody, tlenu, snu itp. Wśród potrzeb społecznych do 
podstawowych zalicza się potrzebę obcowania z innymi ludźmi, 
opieki i pomocy, uznania, aktywności (pracy, zdobywania 
informacji o otoczeniu, wiedzy)33. 

W przeprowadzonych badaniach przez D. Ruszkiewicz 
zauważa się, że zdecydowana większość ankietowanych 
deklarowała bardzo wysoką lub wysoką dbałość o odżywianie 
dzieci. Ojcowie ci dbają o to, by dzieci otrzymywały regularne 
posiłki, by jadłospis był urozmaicony i bogaty w warzywa i owoce, 
oraz spełniają prośby dzieci dotyczące jedzenia. Natomiast ci, 
którzy deklarowali średnią dbałość o zdrowie tłumaczyli się złym 
stanem finansowym, jednak tak starają się gospodarować 
pieniędzmi, by dzieci nie chodziły głodne34. 

                                                 
31 Śledzianowski., jw.  
32 T. Mędrzycki., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, War-

szawa 1997. 
33 E. Jundziłł., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, 

Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 
34 D. Ruszkiewicz., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie sa-

motnego ojca, Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2005. 



262 
 

Jednym z najważniejszych czynników zaspokajania potrzeb 
biologicznych zaraz poza odżywianiem zajmuje sen i odpoczynek. 
Większość dzieci spędza ten czas w domu rodzinnym, który jest 
głównym miejscem rozładowania napięć psychicznych powstałych  
w życiu pozarodzinnym, jest to bardzo ważny element utrzymania 
równowagi psychicznej. Autorka badała warunki snu i 
wypoczynku stworzone dzieciom w domu w rodzinach samotnych 
ojców i rodzinach pełnych. Zdecydowana większość respondentów 
wykazała, że stwarza bardzo dobre warunki do snu i odpoczynku 
tj. oddzielny pokój lub łóżko dla dziecka, z możliwością 
swobodnego samopoczucia dziecka w domu i z brakiem awantur. 
Niestety znaczna część samotnych ojców (porównując do rodzin 
pełnych) może zagwarantować ty tylko przeciętne warunki, co jest 
spowodowane trudnościami mieszkaniowymi35. 

Należy także zwrócić uwagę na atmosferę życia rodzinnego, 
które jest zjawiskiem niewymiernym i trudnym do zdefiniowania. 
Składa się bowiem na nią wiele czynników, przy czym czynniki 
wewnętrzne, takie jak osobowość matki i ojca, ich wzajemne 
współżycie oraz układ stosunków między członkami rodziny, 
odgrywają prawdopodobnie większą rolę niż składniki 
strukturalne, takie jak wielkość rodziny, jej status społeczno-
ekonomiczny, kolejność urodzin dzieci, jakkolwiek i tych 
uwarunkowań oraz powiązań rodziny ze środowiskiem i z innymi 
grupami społecznymi nie można pomijać36. 

W badaniach D. Ruszkiewicz przyjęto cztery kategorie 
atmosfery wychowawczej domu rodzin samotnych ojców: 
atmosfera wychowawcza domu bardzo dobra, dobra, przeciętna i 
zła. Należy podkreślić, że 28,8% samotnych ojców wskazało bardzo 
dobrą, a 40,5% dobrą atmosferę wychowawczą w rodzinach. 
Niespełna 12,7% samotnych ojców wskazało złą atmosferę w 
swoim domu, podkreślając, ze wynikała ona głównie z kontaktów 
z byłą żoną, która wprowadza negatywną atmosferę w domu37. 

                                                 
35 Tamże.  
36 H. Izdebska., Rodzina i jej funkcja wychowawcza, [w:] W. Pomykało (red.), 

Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993, s.702. 
37 Ruszkiewicz, jw.  
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Podsumowanie 
Rozważając o ojcostwie, należy uświadomić sobie, że w 

obecnych czasach wzrasta liczba ojców, którzy swą funkcję pełnią 
przeważnie samodzielnie. Nie korzystają z pomocy rodziny, gdyż 
w zasadzie sprawują tę rolę- ze świadomego wyboru38. Ojciec po 
uzyskaniu prawa do bezpośredniej pieczy nad dzieckiem musi 
sprostać zazwyczaj nowym dla niego zadaniom. Po pewnym czasie 
zdąży się już nauczyć wykonywania pewnych czynności 
związanych z prowadzeniem domu i codzienną troską o dziecko, 
jeżeli tego rodzaju obowiązki do niego przedtem nie należały39. 
Dlatego należałoby w tym miejscu podkreślić, że jakość spełniania 
roli rodzicielskiej nie zależy od płci, tylko od cech 
osobowościowych. Dlatego należy walczyć o równouprawnienie 
ojców w prawach do dziecka. Nie powinna się liczyć płeć 
samotnego rodzica, ale jakość życia i bezpieczny dom, który może 
mu oferować rodzic. 

 
Streszczenie 
Statystyki GUS informują nas o zwiększającej się co roku ilości 

rozwodów w Polsce, a co za tym idzie, narastającym odsetku dzieci 
pozostających w niepełnej rodzinie. Samotne ojcostwo to zjawisko, 
które rzadko występujące w Polsce. Zaledwie 4% ojców dostaje 
całkowite prawa do wychowania swojego dziecka. Tak niewielka 
liczebność jest przede wszystkim spowodowana występowaniem 
uprzedzeń dotyczących mniejszej zdolności ojców do opieki nad 
potomkami. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem samot-
nego ojcostwa, jego skutków oraz wychowawczej roli ojca . Pod-
stawą pracy jest analiza dostępnej literatury dotyczącej ojcostwa. 
Stwierdzono, że przygotowanie do pełnienia roli rodzicielskiej w 
dużej mierze zależy od predyspozycji osobowościowych, a nieko-
niecznie od płci rodzica. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, samotne ojcostwo, wychowanie 
 

                                                 
38 Tamże. 
39 A. Dudak., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006. 
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Summary 
Single fatherhood 
The statistics of Central Statistical Office of Poland inform that 

the number of divorcing marriages in Poland increases annually, 
which leads to a higher percentage of children living in incomplete 
families. Single fatherhood is a rare phenomenon in Poland. Only 4 
% of fathers are given exclusive rights to raise their child. This is 
caused mainly by prejudice related to the fathers’ limited capability 
to take care of their children. The aim of this research is to empha-
size the problem of single fatherhood, its consequences and a 
pedagogical role of fathers. This work is based on the analysis of 
available and relevant literature. It has been claimed that prepara-
tion to serve a parental role depends significantly on personal pre-
disposition, not necessarily on the gender.  

Key words: fatherhood, single fatherhood, upbringing. 
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Jowita Berdzik (WSGE) 

 
Obraz ojcostwa w świetle wyzwań współczesnego świata 
 
Wstęp 
XXI wiek jest okresem wielu zmian. Współczesna rodzina z 

coraz to większa intensywnością odbiega od jej standardowego 
modelu. W obecnych czasach następuje odstępstwo od rodziny pa-
triarchalnej, gdzie ojciec zarabiał i miał decydujący głos, a żona 
zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem po-
tomstwa. Rodzina w obecnych czasach coraz rzadziej opiera się na 
prawnym lub wymuszonym tradycją kontrakcie między płciami 
przeciwnymi. Częściej mają miejsce luźniejsze więzi, dużą rolę od-
grywają uczucia. Popularne stały się także związki na tzw. „kocią 
łapę”, gdzie praktycznie nigdy związek nie zostaje sformalizowa-
ny. Normy religijne ani sugerowanie się tradycją nie wpływają dzi-
siaj na wybór modelu rodziny. Decydującą rolę odgrywa tutaj wła-
sny wybór. To właśnie nim współcześni ludzie kierują się przy za-
kładaniu rodziny. Na nasze decyzje wpływają globalne przemiany, 
które wiążą się z większą indywidualizacją jednostek oraz mniejszą 
ich zależnością od wspólnot. Siła małżeństwa, prokreacja, kształt i 
skład rodziny to dziś problematyczny prywatny wybór jednostek, 
który coraz mniej jest determinowany przez społeczeństwo i trady-
cję. W obecnych czasach znacznemu wydłużeniu uległa średnia 
długość życia człowieka, a w czasie jego trwania częściej wchodzi-
my w związki. Ważne są również przemiany demograficzne, które 
wskazują, że coraz później zakładamy własne rodziny, coraz póź-
niej też rodzą się dzieci i jest ich co raz mniej. Duża grupa ludzi 
widząc wokół siebie znaczną ilość rozwodów, nie chce formalizo-
wać związku. Inni są zlęknieni dzieleniem z kimś życia i mieszka-
nia, rezygnują z zakładania rodziny. Natomiast inni kładą nacisk 
na samorealizację, skupiają się na karierze zawodowej i nie chcą 
zakładać rodzin, a tym bardziej mieć dzieci. Te wszystkie czynniki 
sprawiają, że współcześnie mamy znaczną ilość modeli rodziny. 
Funkcjonują rodziny oparte na związkach formalnych, mimo tego 
iż zarówno kobieta, jak i mężczyzna pracują zawodowo. Spotyka-
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my również rodziny oparte wyłącznie na więziach nieformalnych. 
Możemy zauważyć także tzw. rodziny patchworkowe, gdzie małżeń-
stwo po rozwodzie utrzymuje relacje z dotychczasowymi bliskimi, 
tworząc jednocześnie nową rodzinę, w której mogą pojawić się 
dzieci z kilku związków. W obecnych czasach znacznie częściej 
mamy również do czynienia z rodzicami samotnie wychowującymi 
dzieci, którzy również tworzą odrębny model rodziny. Każda ro-
dzina ma odrębny charakter, strukturę i wypracowuje swoją indy-
widualną formę, na którą znaczny wpływ mają tworzący ją ludzie 
oraz warunki zewnętrzne1.  

 
1. Obraz ojcostwa na przestrzeni dziejów 
Rozpatrując różne aspekty ojcostwa należałoby zapoznać się z 

rolą ojca na przestrzeni dziejów. W tej kwestii istotne jest zaczerp-
nięcie informacji odnośni zadań, jakie im przypisywano. W staro-
żytnej Grecji i Rzymie ojciec był głową rodziny i to właśnie jemu 
przysługiwał przywilej bezwzględnego decydowania o losach swo-
ich pociech. Ojciec miał prawo dać dziecku życie lub śmierć. Dopie-
ro przyjęcie wiary chrześcijańskiej odebrało im prawo do decydo-
wania o życiu oraz śmierci dzieci. Z pewnością można stwierdzić, 
iż mężczyzna w starożytnych czasach był właścicielem swojej żony 
i dzieci. Był ich absolutnym panem, któremu nie można było się 
sprzeciwić. Jego wyroki i decyzje nie podlegały żadnej kontroli. 
Mężczyzna sprawował funkcje ojca, męża, przywódcy, kapłana. W 
starożytnej Sparcie po raz pierwszy doszło do częściowego roz-
działu ojcostwa biologicznego i ojcostwa społecznego. Dzieci prze-
stały podlegać władzy rodzicielskiej stały się własnością państwa. 
Na ojcu spoczywał obowiązek dobrego wychowania potomstwa na 
rzecz społeczeństwa. Dodatkowo czuwał nad właściwą i sumienną 
edukacją syna. Posiadał decydujący głos odnośnie doboru miejsca 
kształcenia, jak i wyboru nauczyciela dla swojego potomstwa. Jed-
nakże poza dokonywaniem wyborów ojcowie nie sprawowali żad-
nej opieki nad dziećmi. Mieli za zadanie rozstrzygnąć losy swoich 
dzieci, jednakże wykonaniem tych czynności zajmowały się inne 

                                                 
1 http://psychologia.wieszjak.polki.pl/psychologia-

zwiazku/290849,Przemiany-wspolczesnej-rodziny.html, z dnia 11.06.2014r. 
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osoby. Zarówno Rzymianie jak i Grecy bardzo mało czasu poświę-
cali swojemu potomstwu. Zazwyczaj wyręczali ich w tym niewol-
nicy. W średniowieczu również panował model rodziny zwany 
patriarchatem. Podobnie jak w starożytności to właśnie mąż-ojciec 
sprawował władzę w rodzinie i posiadał najwyższy autorytet. Taki 
model propagowany był w znacznym stopniu przez naukę Kościo-
ła. Dodatkowo fakt, iż mężczyzna pracował zarobkowo i utrzy-
mywał rodzinę oddziaływał równie silnie na umacnianie się owego 
modelu rodziny. Analogicznie do poprzednich wieków matka zaj-
mowała się dziećmi i prowadzeniem domu, mężczyzna natomiast 
pochłonięty był pracą. Nie brał udziału w wychowaniu swojego 
potomstwa i w znaczący sposób odbiegał swą rolą od roli współ-
czesnych ojców. W średniowieczu głównym zadaniem mężczyzny 
było spłodzenie dzieci, pozostawienie po sobie testamentu orz 
przekazywanie władzy swojemu dziecku. W renesansie ojciec był 
symbolem stabilizacji rodziny jako instytucji. W owych czasach 
znaczący wpływ na rolę ojca miały reformy: katolicka oraz prote-
stancka. Barok natomiast zwany był złotym wiekiem ojcowskiej 
monarchii. Czas ten zapisał w historii obraz ojca jako życzliwego 
opiekuna, pogłębiającego własny autorytet dzięki silnym więziom 
emocjonalnym z pozostałymi członkami rodziny. Wielu ojców pra-
gnęło otaczać swoje dzieci czułością i miłością, porównywalną z tą, 
którą otaczały matki. Kolejne stulecia przyniosły zmiany w obrazie 
postrzegania roli ojca. Przekształceniom uległ również ojcowski 
autorytet. Oświecenie, był to czas, w którym znacznym ogranicze-
niom uległy relacje ojca z rodziną spowodowane przemianami cy-
wilizacyjnymi. Zatraceniu uległo partnerstwo pracy ojca i syna, 
ponieważ mężczyźni, kobiety i dzieci podjęli pracę w fabrykach, 
kopalniach lub innych zakładach pracy. Mężczyzna realizował się 
w karierze zawodowej, a co za tym idzie stał się nieobecny w życiu 
rodzinnym. Znaczącą rolę w tzw. ognisku domowym pełniła kobie-
ta, wypełniając tym samym wiele zadań i ról. Pozytywizm oraz 
okres międzywojenny był czasem nieustannej nieobecności ojca w 
domu, który był spowodowany niespokojną sytuacją na świecie. 
Więzi pomiędzy ojcem, a dziećmi uległy znacznemu ochłodzeniu. 
W przypadku, gdy ojcowie pozostawali w domu, pełnili rolę żywi-
ciela rodziny. Punktem zwrotnym w przypadku analizy roli ojca 
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był okres po II wojnie światowej. Z końcem wojny ojcowie wrócili 
do swoich domów i zostali włączeni w proces wychowawczy swo-
ich pociech. Niezwykle trudne w tej sytuacji było uzyskanie autory-
tetu ojcowskiego, gdyż po długiej nieobecności byli niejako obcymi 
osobami dla dzieci. Działającym na niekorzyść budowania autory-
tetu ojcowskiego był również fakt, iż mężczyźni po powrocie z 
wojny nie posiadali pracy. Niezwykle istotne w tej sytuacji było 
przystosowanie się do zmieniającego się świata wszystkich osób 
przynależnych do rodziny. Było to trudnym zadaniem szczególnie 
dla ojców. Każdy mężczyzna zmuszony był sam pracować na po-
dziw w oczach swojego potomstwa włączając się tym samym z 
różną częstotliwością w wychowanie dzieci. Zmianom uległy rów-
nież stosunki wewnątrzrodzinne, wewnątrzmałżeńskie. Mężczyzna 
i kobieta stali się równi względem siebie, do dzieci odnosili się z 
szacunkiem licząc się z ich wyborami i decyzjami2. 

 
2. Pojęcie i ostota ojcostwa 
Pojęcie ojcostwa jest niejednoznaczne. T. Sosnowski wskazuje, 

że ojciec jest określany jako mężczyzna mający własne dziecko lub 
dzieci. W znaczeniu prawnym ojcem staje się mężczyzną, gdy rodzi 
się potomstwo w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim czy w 
wyniku adopcji. Pojęcie ojca wskazuje na pewien stan, fakt bycia 
ojcem. Pojęcie ojcostwa zawiera w swej treści określone czynności 
podejmowane przez mężczyzn, np. w procesie wychowania dziec-
ka w rodzinie. Warto zwrócić uwagę na definicję ojcostwa przed-
stawioną jako związek, lub wzajemne odniesienia pomiędzy róż-
nymi osobami. Owe ujęcie zwraca uwagę na relacyjność tego poję-
cia. Należy zauważyć, iż są to relacje zachodzące pomiędzy ojcem a 
dzieckiem, ale również relacje istniejące pomiędzy ojcem i matką, 
które zapoczątkowały życie dziecka. Działania ojcowskie przebie-
gają w określonym kontekście społecznym, a samo ojcostwo jest 
procesem, a nie momentem w życiu mężczyzny. Słowo ojciec – w 

                                                 
2 D. Jabłońska, Wczoraj i dziś- autorytet ojcowski a nawiązywanie relacji z oj-

cem przez współczesną młodzież [w:] J. Zimny (red.) , Rodzina powołanie - za-
dania – zagrożenia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 
Stalowa Wola 2013, s. 608-610 
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zależności od danej osoby budzi różne wspomnienia, skojarzenia 
czy też oczekiwania. Najstarsze pokolenia wspominają ojca jako 
bardzo surowego człowieka, który z dziećmi kontaktował się za 
pomocą matki. Dla pokolenia średniego, które przeżywało okres 
okupacji, ojciec to żywiciel rodziny. Dla pokoleń najmłodszych – 
ojciec to coraz częściej towarzysz dzieci podczas zabawy, współ-
uczestnik procesu wychowania. Dziecko pragnie obojga rodziców. 
Jeżeli nie – przynajmniej dwóch osób, które w sposób stabilny i ak-
tywny uczestniczą w jego życiu. Mama nie wystarczy do pełnego 
rozwoju dziecka. Potrzebny jest również obecny i dobry ojciec3. B. 
Mierzwiński twierdzi, że zadanie ojca nie powinno ograniczać się 
do roli drogowskazu, nieomylnie wskazującego cel i drogę do nie-
go wiodącą. Ojciec winien razem ze swoim dzieckiem iść do jasno 
wytkniętego celu. Jeśli nawet droga staje się mozolną i niebez-
pieczną wspinaczką, on – ojciec spełnia zadanie pierwszego na li-
nie, który przeciera szlaki swojej pociesze i troskliwie ją ubezpie-
cza. W kolejnej części autor stwierdza, że do tego potrzebna jest 
postawa dialogu, szczerość, prawdy, konsekwentnych zasad, wza-
jemnego zrozumienie i przede wszystkim wzajemnej miłości. Mi-
łość jaką ojciec darzy dziecko, męska, trwała jest najsilniejszym ar-
gumentem wychowawczym4. W rodzinie duże znaczenie mają 
wzajemne relacje ojca z dziećmi. Związek ojca z synem czy córką 
rozwija się w odrębny sposób niż relacja matki z dzieckiem. Jednak 
już od chwili życia Dziecka w łonie matki może nawiązywać się 
psychiczna i emocjonalna więź. W pierwszych tygodniach i miesią-
cach po narodzinach dziecka rola ojca i jego satysfakcja nie wynika 
z bezpośredniego związku z niemowlęciem, ale z możliwości 
wchodzenia w relacje z całością, jaką tworzy matka z dzieckiem. 
Identyfikacja dziecka z ojcem nie jest nigdy wskaźnikiem złego 
przystosowania społecznego, stanowi natomiast zawsze czynnik 
współtowarzyszący wyższym formom uspołecznienia dziecka. 
Podczas gdy silne przywiązanie dziecka do matki jest często zwią-

                                                 
3 M. Urbańska-Bulas, Ojciec pilnie potrzebny…, „Bliżej przedszkola”, nr 5, 2010r. 
4 J. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa [w:] M. Ryś (red.), Autorytet prawdy-

wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa 2006, s.34 
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zane z licznymi niedostatkami w zakresie prawidłowego przysto-
sowania się do wielu ról społecznych5. 

 
3. Współczesny obraz ojcostwa 
Być ojcem dzisiaj, kiedy mężczyzna nie jest jedynym żywicie-

lem i panem rodziny, jest pozornie trudniej. Ojcowanie nie może 
polegać na wydawaniu poleceń i krzyku. Żeby dobrze pełnić tę 
rolę, trzeba samemu być dojrzałym i posiadać autorytet dzięki wła-
snej wartości. Równocześnie jednak ojciec jest przez to dzieciom 
bliższy i właśnie ta bliskość stanowi ułatwienie w ich usamodziel-
nianiu się. Obecność ojca w procesie wychowania dziecka jest nie-
zwykle ważna i skutkuje w kolejnych latach dziecka. Maluch od 
razu wchodzi w taki sposób życia, jaki jest naturalny dla człowieka 
– w grupie społecznej. Przez ojca jego kontakt ze światem wzboga-
ca się, bo dziecko jest kochane i samo kocha jeszcze jedną osobę, ale 
także dlatego, że widzi, iż rodzice się kochają. Widzi, że nie tylko 
ono się liczy na świecie. Ojciec jest istotny dla matki, matka dla oj-
ca, ale to nie budzi zazdrości, bo oboje rodzice kochają dziecko. 
Widzi ono, że w grupie trzeba się liczyć ze wszystkimi jej członka-
mi, nie można żyć tylko dla siebie. Tak więc być ojcem to od po-
czątku umieszczać dziecko we właściwym kontekście społecznym, 
stawiając większe wymagania niż kontakt z tylko jedną, bliską oso-
bą6. Okazuje się, że maluchy pozbawione opieki ojcowskiej mają 
ukształtowane negatywne cechy osobowości, a przede wszystkim 
wykazują różnorodne zaburzenia związane z przystosowaniem do 
pełnienia ról społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie, pra-
cownika itd. Młodzi ludzie pozbawione opieki ojcowskiej przeja-
wiają np. w grupie rówieśniczej mniej dojrzałe formy zabawowe 
niż ich rówieśnicy przebywający stale z ojcami; mają opór w przy-
stosowaniu się do wymagań panujących w grupie. Wyrażają one 
własne stany emocjonalne w sposób otwarcie wrogi. Nie uznają 
autorytetów, cechuje je mniejsza samodzielność i aktywność. Wy-
stępując w rolach wychowanków, nie potrafią sprostać stawianym 
obowiązkom i przeżywają często niepowodzenia w zdobywaniu 

                                                 
5 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej. Warszawa 1986, s. 16 
6 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s.18-25 
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wiedzy. Ojcostwo więc – dobre, mądre życiowo, oddziałujące w 
sposób dalekowzrocznie przemyślany i odpowiedzialny – jest nie 
mniej wyczerpujące niż dobre macierzyństwo. Reasumując być 
współczesnym, dojrzałym ojcem – oznacza posiadać umiejętność 
poważnego przeorientowania swojego dotychczasowego życia, 
zdobyć się na wysiłek samokontroli i ciągłego czuwania nad tym, 
aby towarzysząc wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o 
konieczności własnego wraz z nim dorastania7. 

 
4. Autorytet ojcowski 
Świadomość bycia autorytetem dla kogoś to największy ro-

dzaj wychowawczego wtajemniczenia. Autorytetem jest bowiem 
jednostka poważana ze względu na posiadane przymioty moralne. 
Człowiek obdarzony autorytetem jest wiarygodna, znacząca, god-
na zaufania. Jednakże autorytet nie jest automatycznie przypisany 
roli matki, ojca czy wychowawcy. Aby się nim stać trzeba rozwijać 
w sobie cechy konstytuujące autorytet. Fundament autorytetu sta-
nowi poszanowanie godności dziecka i jego wewnętrznych odczuć. 
Dzieci są niezwykle wrażliwe na tym punkcie i cierpią, gdy naru-
sza się ich poczucie własnej godności. Autorytet powinien być 
również wiarygodny. Dotrzymywanie danych słów i obietnic to 
priorytetowa sprawa. Postawa godna naśladowania musi charakte-
ryzować się szacunkiem dla prawdy. Konieczne jest przestrzeganie 
zasady szczerości i uczciwości wobec innych. Stosowanie czytel-
nych zasad i reguł jest podstawą, na której opiera się moc autoryte-
tu. Zarówno dziecko, jak i młody człowiek ma szanse na zrozumie-
nie takowej treści przekazu. Konsekwencja i zdecydowanie to ce-
chy, które umożliwiają budowanie autorytet. Dają one innym lu-
dziom również funkcjonującym w społeczeństwie poczucie bezpie-
czeństwa i pewną stabilizację8. Człowiek, pragnący uchodzić za 
autorytet musi posiadać wiedzę. Dodatkowo istnieje konieczność 
jej pogłębiania, uzupełniania i śledzenia nowości. Współczesna 
młodzież ma dostęp do wielu źródeł wiedzy, w tym do globalnej 
sieci, jaką jest Internet. W związku z tym dziś nie wystarczy skoń-

                                                 
7 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 42 
8 I. Grochulska, Autorytet…, Op. cit., s. 20-21. 
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czyć studiów, tylko trzeba aktualizować wiedzę i dążyć do jej po-
szerzenia. Autorytet to osoba posiadająca entuzjazm, podchodzący 
do tego, co robi. Taka osoba powinna być obdarzona poczuciem 
własnej wartości i zdolnością do pozytywnego myślenia. Autoryte-
tem jest zazwyczaj osoba, która tworzy dystans, niezbyt duży, tak 
by wciąż byłą obecna, ale też nie za mały, bo z bliska zatraca się 
perspektywę i można koncentrować się na sprawach, które są mało 
ważne9. Autorytet jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym 
wszystkim społeczeństwom bez względu na czas i miejsce ich ist-
nienia. Spełnianie jego różnorodnych funkcji uzależnione jest od 
wartości, które posiada. Jeżeli są to wartości, które akceptuje całe 
społeczeństwo to wtedy autorytet pełni funkcję integracyjną. Jed-
noczy on całe społeczeństwo skupiając jego uwagę w jednym, 
wspólnym dla całego społeczeństwa centrum. W przypadku, gdy 
autorytet oparty jest na wartościach, które uznaje tylko część społe-
czeństwa pełni on funkcję dezintegracyjną. Skutkuje to tym, że po-
została część społeczeństwa uznaje inny autorytet, oparty na od-
miennych wartościach lub pozostała część społeczeństwa jest zróż-
nicowana ze względu na uznawane różnorodne autorytety. Kolejną 
funkcją jaką pełni autorytet jest funkcja selekcyjna. Polega ona na 
manifestowaniu i propagowaniu określonych wartości. Mogą to 
być zarówno wartości postępowe, jak i regresywne. W miarę wzro-
stu znaczenia stosunków humanitarnych i demokratycznych w da-
nej społeczności spada znaczenie zasad podrzędności i nadrzędno-
ści w postępowaniu autorytetu. Na skutek tego zostaje wyekspo-
nowana funkcja autorytetu, która polega na wyzwalaniu samo-
dzielności działania, myślenia i twórczej inicjatywy. Autorytet peł-
ni również inną funkcję, a mianowicie stanowi on kryterium praw-
dziwości. Wynika ono z ujmowania obiektywnej rzeczywistości na 
podstawi martwej natury, z konformizmu, który jest skutkiem sy-
tuacji, w których nie popłaca samodzielność myślenia oraz z ko-

                                                 
9 I. Majewska-Opiełka, Jak się tworzy autorytet?, „Edukacja i dialog”, 2008, nr 

195, s. 8. 
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nieczności życiowej spowodowanej daleko posuniętą specjalizacją - 
wiara w fachowców, ekspertów10. 

K. Olbrycht zaprezentowała następujące funkcje autorytetu w 
rozwoju osobowym jednostki: 

• obrazuje sobą znaczenia pojęć związanych z cechami ludzi i 
sytuacji, z prostymi lub złożonymi czynnościami, a w szczególnosci 
z pojęciami oznaczającymi wartości osobowe, w tym szczególnie 
wartości moralne, 

• pozwala jednostce na posiadanie punktu odniesienia w two-
rzeniu własnego obrazu świata i ludzi, w praktycznym zrozumie-
niu co znaczy być „prawdziwym człowiekiem”, 

• pokazuje realną możliwość podejmowania określonego za-
chowania, działania, postawy, sposobu życia w konkretnych wa-
runkach,  

• pozytywnie prowokuje do przemyśleń na temat własnego i 
innych możliwych sposobów zachowania, działania, życia, do po-
równywania różnych postaw i ich konsekwencji, 

• budzi odwagę, podtrzymuje motywację do danego rodzaju 
zachowania, działania czy postawy,  

• zachęca lub zniechęca swoją obecnością do podjęcia próby 
podobnego zachowania, działania, postawy,  

• urzeczywistnia wartości osobowe11. 
W odczuciu społeczeństwa częściej występuje stereotypowy 

wizerunek mężczyzny, którego rola ogranicza się do zapewnienia 
warunków materialnych rodziny. W wyniku dokonujących się 
przemian społecznych, ekonomicznych, kulturowych rola ojca w 
procesie wychowania rodzinnego staje się szczególnie istotna i dla-
tego powinni być zaangażowani w proces przezwyciężania róż-
nych problemów związanych z opieką nad dzieckiem, procesem 
jego wychowania, organizowaniem i inspirowaniem do uczestnic-
twa w kulturze. Współcześnie rola, jaką pełni ojciec wobec dzieci, 
ulega zmianom. Od wczesnego dzieciństwa przebywa z nimi, wy-

                                                 
10 J, Kosmala, Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wy-

dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, 
s. 18-19. 

11 K. Olbrycht, O roli…, Op.cit., s. 173-175. 
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konuje czynności uważane za typowo kobiece. Ma to wpływ na 
lepsze więzi emocjonalne między nim a dziećmi, co umacnia w 
nich poczucie bezpieczeństwa. Obecnie podejmowane są różnego 
rodzaju próby włączenia ojca w proces wychowania dziecka jak 
najwcześniej. Stosuje się dość śmiały eksperyment: ojciec jest obec-
ny przy porodzie. Celem tej próby jest nie tylko pokazanie męż-
czyźnie procesu narodzin dziecka, ale stworzenie takiej sytuacji, by 
był on z matką i dzieckiem od chwili jego przyjścia na świat, by 
trzyosobowa rodzina od pierwszej chwili stanowiła wspólnotę, by 
matka i dziecko nie stanowili jednego frontu, a ojciec drugiego12. 
Istotnym sygnałem zmian w rozumieniu współczesnego ojcostwa 
jest nowe podejście mężczyzn do porodu. Ojciec jest coraz częściej 
aktywnym uczestnikiem narodzin dziecka. Dzięki odpowiedniemu 
przygotowaniu do aktu porodowego w ramach kursów szkoły ro-
dzenia odkrywa on nowe wymiary przeżywania własnego ojco-
stwa. Doświadczenia, które zdobywa w okresie oczekiwania na 
poród pozwalają mu na bardziej aktywne i świadome podejście do 
jego przyszłej roli męża i ojca. Z drugiej strony wsparcie żony przez 
męża podczas porodu, wpływa na pogłębienie więzi małżeńskiej i 
na dojrzalsze podejście do wypełniania przyszłych rodzicielskich 
obowiązków13. 

 
Zakończenie 
Podsumowując mama i tata żyjący w XXI wieku są w niezwy-

kle trudnej sytuacji. Wszelkim ludzkim poczynaniom i decyzjom 
towarzyszą odczucia niepewności i rozliczanie wątpliwości doty-
czących wychowania naszych pociech i sposobów na zapewnienie 
im szczęścia. Zastanawiamy się, wahamy, dzielimy włos na czwo-
ro. Wydaje nam się, że nie wiemy wystarczająco dużo, nie mamy 
wszystkich potrzebnych kwalifikacji, żeby wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za kształtowanie charakteru innego człowieka – na-
szego dziecka. Rodzice wychowując potomstwo obawiają się, że 
popełnią jakieś błędy, które na całe życie odcisną się piętnem na 

                                                 
12 H. Filipczuk, Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1981, s.33-34 
13 S. Baran, O nową koncepcję ojcostwa, „Problemy opiekuńczo wychowaw-

cze”, nr 9, 2001. 
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psychice młodych ludzi. Dzisiaj nowoczesna rodzina staje się w 
coraz to większym stopniu rodziną partnerską, tzn., że wszyscy jej 
członkowie mają mniej więcej równe prawa. W tego typu modelu 
rodziny stopniowo bywa eliminowane „stanowisko głowy domu” 
na rzecz ojca – bratniej duszy i ojca -kolegi. Wraz z tym zanika 
również „zapotrzebowanie” na to, by mężczyzna był bardziej od 
matki wymagający, powinien zaś być zawsze od niej bardziej 
zrównoważony psychicznie, bo to jest jego „męski” obowiązek.14 
Reasumując współczesny mężczyzna, ojciec znajduje się w trudnej 
sytuacji, z jednej strony oczekuje się od niego, by utrzymywał dom, 
z drugiej by był blisko związany z dziećmi, pomagał, a nawet 
uczestniczył w ich wychowaniu. Dobry ojciec to taki, który jest 
obecny, gdy dziecko go potrzebuje. Dobry ojciec to ten, który potra-
fi znaleźć czas dla swojego dziecka w każdej sytuacji, odstawiając 
swoje sprawy na dalszy plan. I wreszcie dobry ojciec to ten, które-
mu układa się życie zarówno w pracy, jak i w rodzinie. To ten, któ-
ry wie, że czasem ominie go ważna uroczystość rodzinna, bo bę-
dzie w delegacji. Mężczyzna będzie dobrym ojcem tylko wtedy, 
gdy ma oparcie w rodzinie, gdy jego starania by pogodzić pracę z 
życiem rodzinnym, wychowywaniem dzieci są docenione15. 

 
Streszczenie 
Od zarania dziejów rola ojca przyjmowała różne formy i ce-

chowała się coraz to nowymi przymiotami. Każda rodzina posiada 
odrębny charakter, strukturę i wypracowuje swoją indywidualną 
formę, na którą znaczny wpływ mają tworzący ją ludzie oraz wa-
runki zewnętrzne. Obecnie podejmowane są różnego rodzaju pró-
by włączenia ojca w proces wychowania dziecka jak najwcześniej. 
Stosuje się dość odważny eksperyment: ojciec jest obecny przy po-
rodzie. Fakt uczestnictwa ojca w procesie wychowania dziecka jest 
niezwykle ważny i skutkuje w kolejnych latach dziecka. Maluch od 
razu wchodzi w taki sposób życia, jaki jest naturalny dla człowieka 
– w grupie społecznej. Przez ojca jego kontakt ze światem wzboga-

                                                 
14 K. Pospiszyl, O miłości.. Op.cit, s.18 
15 D. Szymborska-Dyrda, Dobry ojciec? To możliwe!, „Bliżej przedszkola”, nr 2, 200 
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ca się, bo dziecko jest kochane i samo kocha jeszcze jedną osobę, 
oraz dlatego, że widzi, iż rodzice się kochają. 

 
Abstract 
The image of fatherhood in light of the challenges of the modern world 

Since the dawn of the role of the father accepted various forms 
and was characterized by the increasing number of attributes. Each 
family has its own character, structure, and develops their individ-
ual form, which is strongly influenced by people and creating ex-
ternal conditions. Are now being made all kinds of attempts to in-
clude the father in the process of raising a child as soon as possible. 
With a relatively bold experiment: the father is present at birth. The 
fact that his father's participation in the process of raising a child is 
extremely important and results in subsequent years of the child. 
Toddler immediately enter into a way of life that is natural for a 
man - in a social group. Through his father's contact with the world 
is enriched because the child is loved and loves just one other per-
son, and because he sees that the parents love each other. 
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI) 

 
Wyznaczniki roli ojca we współczesnej rodzinie 

 
Wstęp 
Przed współczesnymi ojcami stoi wiele wyzwań. Bycie do-

brym ojcem nie jest łatwą sztuką. Ojcowie mają zazwyczaj określo-
ne wyobrażenia dotyczące wzorowej rodziny i swojej roli w niej. Są 
to świadomościowe modele, odzwierciedlające w pewnej mierze 
normy i wartości regulujące zachowanie rodzinne. Ojcowie mają 
zazwyczaj określone wyobrażenia dotyczące wzorowej rodziny, 
żony, dziecka czy swojej własnej postaci. Można je określić mianem 
świadomościowych modeli, które odzwierciedlają w pewnej mierze 
normy oraz wartości regulujące zachowanie w rodzinie.  

Jednak część ojców ma problem z określeniem swojej roli i 
rangi w życiu rodziny, z powodu wielu bodźców i oczekiwań pły-
nących z otoczenia. Wówczas nietrudno o zagubienie, kryzys. Ar-
tykuł stanowi podsumowanie wiedzy w kontekście określenia wy-
znaczników roli ojca we współczesnej rodzinie oraz prezentację 
badań własnych w zakresie współczesnego postrzegania roli taty. 
Ojca jako – głowy rodziny, wychowawcy, powiernika, a także 
przyjaciela. 

 
1.  Rola ojca w XX wieku 
W swoich badaniach przeprowadzonych na grupie robotni-

ków z Łodzi, Antonina Kłoskowska sklasyfikowała cztery zasadni-
cze wyznaczniki prawidłowej roli ojca w rodzinie. Ojciec powinien: 

1. Zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny, 
2. Dawać najbliższym dobry przykład, 
3. Być przywiązanym do domu i rodziny,  
4. Interesować się wychowaniem potomstwa1. 
Powyższe atrybuty zdają się wskazywać elementarne zadania 

dotyczące ojcostwa. Brak w nich jednak połączenia dwóch ról spo-

                                                 
1 A. Kłoskowska, Wzory i modele w socjologicznych badaniach rodziny, w: „Studia 

Socjologiczne”, nr 2 (1962), s. 48-50. 
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łecznych – roli ojca i roli męża – co według mnie powinno wzajem-
nie się dopełniać. Szacunek ukazany nie tylko rodzinie, dzieciom, 
ale także żonie, stanowią istotny aspekt dojrzałego ojca – jako gło-
wy rodziny. 

Według Marii Ziemskiej elementami wyznaczającymi rolę ojca 
w życiu rodziny mogą być: 

1. Świadomość ważności roli ojca – istotne jest uświadomienie 
sobie wagi wziętej na siebie roli. Na przeciwnych biegunach znaj-
duję się zaangażowanie oraz traktowanie swoich zadań jako mniej 
ważnych czy drugorzędnych.  

2. Stopień identyfikacji z rolą – tutaj znaczenie ma to, czy męż-
czyzna ma świadomość, że jego rola jest niepowtarzalna oraz, że 
żaden inny człowiek (np. ktoś bliski, żona, matka, teściowie itd.) 
nie wywiąże się należycie z jego zadań. 

3. Motywacja na gruncie funkcjonowania rodziny – czy ojciec 
realizuje jej cele w ujęciu holistycznym, czy może bierze pod uwagę 
przede wszystkim swoje osobiste plany i ambicje2. To jest szczegól-
nie ważne zwłaszcza współcześnie, kiedy ludzie nierzadko na 
pierwszym planie umiejscawiają swój własny rozwój, swoje plany i 
marzenia, niejako zapominając o tych, za których również powinni 
być odpowiedzialni. 

 
2.  Ojcostwo współcześnie 
Kim jest współczesny ojciec? Według Josha McDowell’a i 

Normy Wakefield tata to ktoś, kto „obecny jest na co dzień, ktoś, 
kogo obecność bardzo cieszy. Jest pierwszą osobą, do której biegnie 
się w niebezpieczeństwie, znajomym i bezpiecznym schronieniem – 
to ktoś, u kogo, niczym w bezpiecznej przystani, dziecko może w 
każdej chwili schronić się przed niebezpieczeństwem. Jest bliskim i 
serdecznym przyjacielem, radosnym towarzyszem, oparciem w 
trudnościach. Ojciec to przewodnik i doradca dziecka, to ktoś, na 
kim można polegać, kto niby pryzmat pokazuje dzieciom praw-

                                                 
2 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009, s. 54. 
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dziwy obraz świata, zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny 
zaufania”3. 

Ponadto, jak zauważyła Dorota Gębuś, obecnie ojcowie i mat-
ki „Najczęściej wspólnie pracują na utrzymanie rodziny, wspólnie 
prowadzą gospodarstwo domowe, wspólnie też troszczą się o roz-
wój dzieci, otaczając je miłością i opieką”4. Takie połączenie ról 
ukazuje mężczyzn-ojców nie tylko jako osoby zaspokajające eko-
nomiczny byt rodziny, ale również m.in. w większej mierze party-
cypujące w emocjonalnym rozwoju poszczególnych członków ro-
du. To może oznaczać większe zaangażowanie, udział w poszcze-
gólnych procesach rozwoju potomstwa czy ewoluowania więzi 
rodzinnych. 

Według Doroty Majki-Rostek – „Kulturowe wzorce i repre-
zentacje ojcostwa ewoluowały na przestrzeni wieków stosunkowo 
powoli. Znacząca zmiana w kulturze ojcostwa dokonała się na Za-
chodzie na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Przede wszyst-
kim widoczne są wyraźnie zwiększające się oczekiwania wobec 
ojcowskiego zaangażowania w opiekę nad małymi dziećmi”5. 
Współcześnie również zwraca się uwagę na wychowanie i zwięk-
szenie kontaktu z dziećmi w młodszym wieku. W historii ludzkości 
uważano, że dziecko do około 7 toku życia powinno przebywać 
przede wszystkim z matką, ponieważ rolą mężczyzny nie była np. 
pielęgnacja małego potomka, ale późniejsza nauka zachowań. 

W otaczającym świecie można zauważyć dwie zasadnicze 
płaszczyzny, z perspektywy których obserwuje się życie ojcowskie. 
Są nimi wzorce życia rodzinnego, kreowane przez media, które 
wpajają odbiorcom określone i – według osób decyzyjnych – rów-
nież prawidłowe wzory postępowania. Mają one stanowić model 
właściwego reagowania na rozmaite bodźce i sytuacje, które wy-
stępują w codziennym życiu. Mowa tutaj nie tylko o serialach, fil-

                                                 
3 J. McDowell, N. Wakefield, Zadziwiający wpływ tatusia, Wydawnictwo Voca-

tio, Warszawa 1992, s. 20-23. 
4 D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Żak, Warszawa 2006, s. 57-58. 
5 D. Majka-Rostek, Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kul-

turowego, w: „Kultura i Historia” 2011, 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2786, dostęp 11.11.2014. 
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mach, tematach, które kreuje się na newsy, ale także m.in. świat 
reklamy. 

 
3.  Wyznaczniki roli ojca w rodzinie w badaniach własnych 
W listopadzie 2014 r. zostały przeprowadzone badania doty-

czące współczesnych wyznaczników roli ojca w rodzinie. W bada-
niu (wywiad pogłębiony), wzięło udział 15 mężczyzn w wieku od 
25 do 35 lat. Wszyscy respondenci mieli co najmniej jedno dziecko 
w wieku minimum trzech lat. Wszyscy badani byli czynni zawo-
dowo, wspólnie z żoną lub partnerką wychowywali potomstwo. 

Jedno z pytań zadanych respondentom brzmiało: „Czym jest 
dla Pana ojcostwo?” Wśród określeń dominowały przede wszyst-
kim takie zwroty jak: odpowiedzialność, duże wyzwanie, dynami-
ka życia, zmiany, radość, duma, zadowolenie. To wskazuje na swo-
istą podniosłość postrzegania roli ojca. Można je podzielić na ele-
menty związane ze szczęściem, ale także z wzięciem odpowie-
dzialności za życie drugiego, bezbronnego człowieka. Taka świa-
domość jest istotnym elementem budowania fundamentu tacie-
rzyństwa. 

„Jak porównałby Pan swoją rolę jako ojca do tej, którą repre-
zentował Pański tato?” – było kolejnym pytaniem zadanym re-
spondentom. 35-letni Bartłomiej odpowiedział: „osobiście widzę 
spore zmiany w tym, jakim jestem ojcem. Mój tato był człowiekiem 
raczej mało wylewnym. Pracował jako nauczyciel matematyki w 
liceum. Uczniowie go szanowali, ale również się go bali, nie chcieli 
mu podpaść. Był wymagający – również dla mnie i mojego rodzeń-
stwa. Był dla nas autorytetem, ale przyznaję po latach, że był dosyć 
surowy. Oczywiście był dumny z naszych sukcesów, ale długo 
pamiętał o potknięciach i porażkach. Z perspektywy czasu wiem, 
że chciał dla nas dobrze – chciał żebyśmy się dobrze uczyli, nie za-
dawali z nieodpowiednim – według niego – towarzystwem. Wtedy 
nie zawsze to rozumieliśmy, to się zmieniło dopiero, kiedy dorośli-
śmy, dojrzeliśmy. Myślę, że ja jestem innym ojcem niż mój własny. 
Czasami łapię się na tym, że w pewnych elementach chyba go na-
śladuję, ale myślę, że jestem zdecydowanie łagodniejszy. Być może 
to wynika z tego, że moje dzieci są jeszcze małe – mają 5 i 6 lat. Nie 
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wiem co będzie, kiedy np. będą miały kilkanaście lat i wejdą w 
okres buntu”6. 

Patryk, lat 25 oznajmił, że „mój ojciec był dla mnie bardzo 
ważnym człowiekiem. Zmarł, kiedy miałem 15 lat. To była dla 
mnie bardzo duża strata. Z tatą łączyła nas przyjaźń – chodziliśmy 
razem na mecze piłki nożnej. Nawet zdarzało nam się pojechać ra-
zem na te wyjazdowe. Chciałbym być właśnie takim ojcem jak on – 
ciepłym, z pasją, takim, który ma czas dla swojego dziecka. Moja 
córka ma 5 lat, staram się być przy w każdym możliwym czasie”7. 

Z odpowiedzi na powyższe pytanie wynika, że respondenci w 
większości pozytywnie wypowiadali się o swoich ojcach. Wielu z 
nich podkreślało jednak to, że ich ojcowie byli wymagający lub 
nawet surowi. Jednak swoją ewentualną decyzję czy podążać tą 
drogą, odkładają na czas, kiedy ich dzieci wejdą w wiek gimnazjal-
ny lub licealny. 

„Czy i jaki miał Pan obraz ojcostwa, zanim został tatą?” – było 
następnym pytaniem, zadanym badanym. Wojciech, lat 33 odpo-
wiedział, że: „Jednego dnia wydawało mi się, że nie będę dobrym 
ojcem, że nie poradzę sobie z tym wyzwaniem. Innego dnia byłem 
pełen zapału, radosnego oczekiwania na syna. Oczywiście życie 
zweryfikowało moje obawy i nadzieje. Zawsze wydawało mi się to 
takie bardzo odległe. Tatą zostałem 4 lata temu, czyli przecież nie 
byłem najmłodszym ojcem – znam młodsze osoby, które nimi zo-
stają. Mieliśmy z żoną przedyskutowany schemat postępowania – 
co kiedy, kto itd. Jednak i tym razem życie napisało swój scena-
riusz. W nocy do Janka wstawaliśmy oboje, a nie – tak, jak zakłada-
liśmy – tylko moja żona. Jestem z tego bardzo dumny”8. 34-letni 
Jaromir oznajmił, że: „oczywiście, że miałem swoje wyobrażenia 
dotyczące ojcostwa. Sam nie miałem swojego, więc chciałem, aby 
moje dzieci uniknęły takiego losu, żeby zawsze czuły, że są dla 
mnie ważne, że mogą na mnie polegać. Byłem przy porodzie Mał-
gorzaty – niesamowite, trudne, ale bardzo szczęśliwe przeżycie. 
Wcześniej z narzeczoną chodziliśmy do szkoły rodzenia, co rów-

                                                 
6 Wywiad nr 2, Bartłomiej, lat 35, 20.11.2014 r. 
7 Wywiad nr 10, Patryk, lat 25, 22.11.2014. 
8 Wywiad nr 1, Wojciech, lat 33, 29.11.2014.  
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nież było dla niej sporym wsparciem psychicznym. To, że zostałem 
ojcem było jakimś takim niepisanym spełnieniem moich marzeń. 
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będę tak szczęśliwy z po-
wodu narodzin córeczki. Chyba prawdą jest to, że córusie są tatu-
siowe”9. 

Respondenci podkreślali w większości, że dysponowali co 
najmniej zarysem obrazu własnego ojcostwa jeszcze zanim na świat 
przyszło ich dziecko. Nierzadko było to połączenie radości z naro-
dzin potomka z obawą przed prawidłowym, odpowiedzialnym 
pełnieniem roli taty. W części przypadków życie weryfikowało ich 
wyobrażenia i plany działania. 

Kolejną kwestią była chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie: 
„Jakim ojcem według Pana będzie Pańskie dziecko, gdy dorośnie?” 
Maksymilian, lat 29 odpowiedział: „Trudno odpowiedzieć na to 
pytanie, mam nadzieję, że będzie odpowiedzialnym i dobrym tatą 
– to chyba najważniejsze”10. W podobnym tonie były utrzymane 
pozostałe odpowiedzi respondentów. Być może wynikało to z na-
dziei pokładanej w tym, że dzieci badanych mężczyzn wyrosną na 
osoby, które będą potrafiły wejść w nową, ojcowską rolę. Trudno 
jednak o sprecyzowanie, co oznaczają atrybuty w postaci dobrego i 
odpowiedzialnego człowieka – każdy z badanych w danym etapie 
może rozumieć je w odmienny sposób. 

„Jakie są zasadnicze różnice między rolą ojca i matki?” – to 
kolejne pytanie, na które odpowiadali respondenci. Andrzej, lat 32 
odpowiedział: „Różnice oczywiście występują, choć w sumie są 
takie sytuacje, w których próbuje się rozmyć różnice obu ról. Swój 
udział w tym ma np. telewizja i Internet, gdzie wskazywane są cza-
sem bardzo nietypowe zachowania. Tak, jak kobieta nie zostanie 
górnikiem lub w każdym bądź razie nie jest to zadanie dla niej, tak 
samo w życiu matki i ojca są takie zachowania, które są właściwe 
tylko dla określonej roli – czy tego chcemy czy nie. Mam tutaj na 
myśli np. wprowadzanie młodego człowieka w świat związany z 
płciowością. Jakoś nie wyobrażam sobie sytuacji, że miałbym opo-
wiadać moim córkom o tym, czym jest menstruacja, bo mógłbym 

                                                 
9 Wywiad nr 3, Jaromir, lat 34, 18.11.2014. 
10 Wywiad nr 4, Maksymilian, lat 29, 18.11.2014. 
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być nieautentyczny. Moim zdaniem najlepiej zrobi to ich matka”11. 
Do innych różnic wymienianych przez badanych należały np.: 
zwiększona empatia u kobiet, tematy podzielone na męskie i dam-
skie, nastawienie ojca na egzekwowanie wymagań, bezwarunkowa 
miłość matki. To wskazuje, że badani mają świadomość różnic, któ-
re dotyczą obu ról – matki i ojca. Być może wynika to z wiedzy teo-
retycznej, którą nabyli w życiu, przekazowi medialnemu, kreują-
cemu schematy postępowania lub podają przykłady zaczerpnięte z 
własnego, często młodzieńczego doświadczenia, związanego ze 
swoimi rodzicami. 

Kolejne zagadnienie poruszało kwestię tego, jaki obraz współ-
czesnego ojca jest kreowany w mediach. Karol, lat 28 zauważył, że: 
„współczesny ojciec ma trochę trudniej, niż jeszcze 30 czy 40 lat 
temu. Dlaczego? Więcej mu wolno, więcej przystoi. Jednak również 
więcej musi. W dzisiejszych czasach ojciec musi zarobić pieniądze 
na dom, musi mieć czas dla żony i dzieci – ma być gotowy do 
wspólnego odrabiania zadań, wyjazdów za miasto. Brzmi to może 
trochę trywialnie – bardzo to uprościłem, jednak pokrótce tak się to 
przedstawia. Mężczyzna musi być silny, empatyczny, a do tego np. 
powinien jeść płatki śniadaniowe. Zbyt dużo elementów do połą-
czenia ze sobą”12. Aleksander, lat 35 oznajmił, że „media nie przed-
stawiają jednoznacznego obrazu idealnego ojca, ale popierają lub 
piętnują cechy, w zależności od programu, serialu czy redaktora, 
który zajmuje się określonym zagadnieniem. Trudno więc o spójny 
przekaz. Myślę, że ewentualna wina leży w dużej mierze w specy-
fice czasów, w których żyjemy, gdzie działania ludzkie nastawione 
są bardziej na mieć niż być. Dynamika zmian wymaga od człowie-
ka szybkiego przystosowania się, inaczej zostanie z tyłu, nie uzyska 
dobrej pracy, awansu, co może rzutować na komfort życia jego i 
jego rodziny. Co z tego, że ktoś będzie dobrym człowiekiem, jeśli 
tych atrybutów nie ugotuje na obiad i nie zabezpieczy bytu mate-
rialnego swojej rodziny?”13. 

                                                 
11 Wywiad nr 7, Andrzej, lat 21, 10.11.2014. 
12 Wywiad nr 6, Karol, lat 28, 26.11.2014. 
13 Wywiad nr 5, Aleksander, lat 35, 21.11.2014. 
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Odpowiadając na powyższe pytanie, respondenci poruszali 
niełatwe kwestie, na które – jak zaznaczali – oni sami nierzadko nie 
mają wpływu lub jest on mocno ograniczony. Część badanych 
podkreślała, że prezentowane kreacje są pokłosiem globalizacji i 
tempa współczesnego życia. 

„Jakie trudności czekają na współczesnych ojców?” – to kolej-
ne pytanie zadane ojcom. Kacper, lat 29 wymienił: „tempo życia, 
wielogodzinny system pracy, który ogranicza możliwość spędzania 
czasu z rodziną, nierzadka konieczność wyjazdu jednego z rodzi-
ców zagranicę, zwiększające się oczekiwania ze strony otoczenia, 
ograniczone wsparcie ze strony instytucji publicznych”14. 30-letni 
Lucjan odpowiedział, że mogą to być: „presja społeczna, analiza 
zachowania ojców, rozbieżne wymagania dotyczące wzoru postę-
powania, możliwe trudności ekonomiczne, niestabilność zatrud-
nienia, która może przekładać się na pogorszenie relacji w rodzinie, 
zwiększenie liczby np. nałogowych alkoholików czy hazardzi-
stów”15. 

Wśród większości wypowiedzi pojawiał się wątek ekono-
miczny. Być może wynika to z relatywnie gorszej sytuacji material-
no-bytowej młodych osób, które nierzadko pracują na umowy 
śmieciowe lub na czas określony, przez co mają utrudnioną możli-
wość zaspokojenia potrzeb ekonomicznych rodziny, nie mogą 
wziąć kredytu, muszą wyjeżdżać do pracy zagranicę, często zosta-
wiając w Polsce żonę i dzieci oraz tworząc tzw. rodziny wakacyjne 
czy świąteczne. To może mieć negatywny wpływ na kształtowanie 
więzi rodzinnych, powstawanie nowych problemów, w reszcie – 
również mogą być czynnikiem zwiększającym liczbę rozwodów – 
sytuacji trudnych nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla dzieci. 

 
4.  Świadectwo Łukasza, lat 33 
Ze względów logistycznych, jeden z wywiadów miał specy-

ficzną formę. Nie został przeprowadzony w warunkach zbliżonych 
do pozostałych. Miał formę korespondencyjną. Respondent otrzy-
mał pytania drogą mailową. Po kilku dniach otrzymałam odpo-

                                                 
14 Wywiad nr 8, Kacper, lat 29, 28.11.2014. 
15 Wywiad nr 13, Lucjan, lat 30, 30.11.2014. 



289 
 

wiedź w formie listu – świadectwa 33-letniego Łukasza – ojca 4-
letniego dziecka, który w przeszłości nakłonił swoją dziewczynę do 
usunięcia ciąży. 

„Pytania są bardzo trudne. Część z nich odwołuje się do mojej 
przeszłości, o której staram się nie pamiętać. Obecnie mam żonę i 4-
letniego syna. Kiedy miałem 21 lat prowadziłem w najlepsze życie 
studenckie w jednym z dużych miast w południowej Polsce. Mia-
łem dziewczynę. Czułem się jak młody Bóg – wyrwałem się z ma-
łego miasteczka, dostałem się na jeden z najbardziej obleganych 
kierunków studiów i edukowałem się w zakresie zawodu, który w 
przyszłości miał mi dać nie tylko prestiż, ale również pieniądze. 
Byłem wtedy dużym dzieciakiem – choć tak siebie wtedy nie po-
strzegałem. Nigdy, również wtedy nie byłem osobą religijną.  

Rodzice regularnie przesyłali mi pieniądze. Owszem – byli ze 
mnie dumni. Zawsze miałem z nimi dobry kontakt, tzn. tak – 
wszyscy mieliśmy wyznaczone swoje role i jeśli się ich trzymaliśmy 
– wówczas nikt nie zwracał większej uwago na pozostałe, często 
nieodpowiednie zachowania. Ja w szkole średniej sporo imprezo-
wałem, ale rodzice nie zwracali na to większej uwagi, ponieważ w 
szkole miałem same 4 i 5. To im wystarczyło. Z resztą ojciec dużo 
pracował – własna firma, wiele godzin w pracy, ale to wiązało się z 
określonym statusem materialnym i społecznym. Być może dlatego 
mamie nie przeszkadzało to, że ją zdradzał. Z drugiej strony mama 
miała pieniądze, nigdy w życiu nie pracowała, ponieważ nie miała 
takiej potrzeby, więc pewnie trudno byłoby jej się przestawić na 
tryb zwyczajnego życia. Pewnie dlatego tolerowała wyskoki ojca – 
w końcu nie musiała się martwić o utrzymanie, nie miała takich 
problemów jak jej koleżanki z młodych lat szkolnych.  

Duże miasto wciągało mnie coraz bardziej. Na studiach szło 
mi całkiem dobrze, ale nie zauważyłem, jak etycznie staczam się na 
krawędź – niebezpieczną krawędź. Moja ówczesna dziewczyna 
zaszła w ciążę. Kiedy mi o tym powiedziała, wrzeszczałem jak sza-
lony – jak mogła mi to zrobić?! Jak mogła zajść w ciążę. Tak, jak 
gdybym nie rozumiał, że do tego, aby zajść w ciążę, jest potrzebna 
dwójka ludzi. Barbara załamała się moją reakcją. Nie zastanawiając 
się długo wręczyłem jej pieniądze na aborcję. Wystarczyło, że po-
prosiłem rodziców o pieniądze na zagraniczny wyjazd – nie robili 
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mi problemów, w końcu kilka tygodni wcześniej zamknąłem sesję 
semestralną z powodzeniem i średnią powyżej 4,0. Nie poszedłem 
wtedy z Barbarą – zostawiłem ją samą. Wciąż myślałem, że to jej 
wina, że przecież zrobiłem wystarczająco dużo – przecież dałem jej 
pieniądze. Ciąży już nie było, więc nie było problemu – tak myśla-
łem.  

Wkrótce rozstaliśmy się z Barbarą – nie mogłem znieść jej cią-
głego płaczu na widok dzieci. Bardzo się zmieniła. Nie wiem jak 
mogłem się tak potwornie zachować – zostawiłem ją. Nie widzieli-
śmy się przez ponad 10 lat. Kiedy doszło do przypadkowego spo-
tkania powiedziała, że nie czuje do mnie żalu, choć bardzo długo 
nie mogła mi wybaczyć. Wyszła za mąż, urodziła dziecko. Bardzo 
chciałbym żeby była szczęśliwa. 

Po rozstaniu z Barbarą prowadziłem życie na dotychczasowym 
poziomie – studia, imprezy, pieniądze od rodziców i dziewczyny – 
mnóstwo dziewczyn. Trwało to do ostatniego, 5 roku. W październiku 
na pierwszych zajęciach dołączyła do mojej grupy studentka, która rok 
wcześniej przebywała na urlopie dziekańskim. Piękna dziewczyna, 
która spodobała się niemal wszystkim kolegom na roku – w tym 
oczywiście mnie. Anna – niedostępna, ale bardzo miła, unikała imprez, 
miała jakiś swój świat, do którego bardzo chciałem wejść. Okazało się, 
że w trakcie urlopu dziekańskiego przebywała jako wolontariuszka w 
Afryce, gdzie pracowała jako pomoc lekarska. Choć bardzo mi to za-
imponowało, pomyślałem, że to co najmniej dziwna sprawa. Zaskaku-
jącym dla mnie było to, że Anna często się modliła, chodziła do Kościo-
ła. Nawet nie zauważyłem kiedy zacząłem wkraczać w jej środowisko. 
Po 2 latach po ukończeniu studiów i zagranicznych praktykach, pobra-
liśmy się. Rok później przyszedł na świat nasz syn. Byłem taki dumny, 
szczęśliwy i zarazem przerażony – czy poradzę sobie ze wszystkim? 
Bardzo chciałem uniknąć błędów moich rodziców, chciałem pełniej 
uczestniczyć w wychowaniu dziecka, nie chciałem zaniedbywać żony. 

Dziś jestem szczęśliwym człowiekiem – dzięki Annie i naro-
dzinom Roberta. Długo zajęło mi przepracowanie faktu, że przy-
czyniłem się do zabicia mojego pierwszego dziecka. To piętno po-
zostanie w mojej podświadomości chyba do końca życia. Nie 
chciałbym, aby mój syn powtórzył moje błędy. Ten list traktuję 
niemal jak katharsis – chciałbym, aby świadectwo dotarło do jak 
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największej liczby osób – jako przestroga, gdyż w słowach nie da 
się wyrazić tego, co czuje się, kiedy do świadomości dotrze prawda 
o aborcji, szczególnie wtedy, kiedy są warunki na to, aby wycho-
wać dziecko. Ojcostwo to wspaniały dar od Boga. Tak wielu ludzi 
w Polsce i na świecie chciałoby mieć dziecko, jednak tak wielu pa-
rom się to nie udaje”16. 

 
Podsumowanie 
Bycie współczesnym, dobrym ojcem nie jest łatwe. Charakte-

rystyka roli taty nie jest jednoznaczna, co potęguje wielość wyobra-
żeń dotyczących prawidłowego modelu zachowania. Również oj-
cowie mają zwykle określone wyobrażenia dotyczące swojej roli w 
rodzinie. Jak wskazały przeprowadzone badania – młodzi ojcowie 
mają świadomość modyfikacji współczesnego tacierzyństwa i do-
strzegają zmiany swojego postępowania w kontekście doświadczeń 
z własnymi ojcami. Nierzadko też wyobrażenia na temat ojcostwa 
ulegały zmianie w momencie narodzin potomka. Jednocześnie ba-
dani mężczyźni przyznawali, że choć ojcostwo wiąże się z ogromną 
odpowiedzialnością za drugiego człowieka, jest wspaniałą sprawą. 

 
Streszczenie 
Współcześni ojcowie mają zazwyczaj określone wyobrażenia do-

tyczące wzorowej rodziny i swojej roli w niej. Jednocześnie część z nich 
ma problem z uszczegółowieniem swojej roli. Wówczas nietrudno o 
zagubienie lub kryzys. Artykuł stanowi próbę charakterystyki wy-
znaczników roli ojca we współczesnej rodzinie oraz prezentację badań 
własnych w zakresie współczesnego postrzegania roli taty.  

 
Summary 
Determinants of the father's role in the modern family 
Nowaday fathers usually have some ideas on exemplary 

family and their role in it. At the same time, some of them have a 
problem with a clarification of its role. Then it is not difficult for 
loss or crisis. This article attempts determinants characteristics as 

                                                 
16 List Łukasza, lat 33, z dn. 29.11.2014. 
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the father of modern family and the presentation of their research 
in the field of contemporary perception of the role of the father. 
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Rola ojca w rodzinie tradycyjnej i współczesnej na Śląsku Cieszyńskim 

 
Wstęp 
Dotychczas, zarówno w literaturze, jak i badaniach z zakresu 

różnych dyscyplin naukowych, bardzo dużo uwagi poświęcano roli 
matki w życiu rodziny, jednakże niewiele mówiło się o roli ojca. Być 
może wynikało to z faktu wciąż żywego funkcjonowania stereotypów 
zgodnie z którymi ojciec odpowiadał głównie za sferę ekonomiczną 
(utrzymanie rodziny) i w przeciwieństwie do matki, której głównym 
zadaniem była opieka nad dziećmi i prowadzenie gospodarstwa do-
mowego, nie budował on emocjonalnej więzi ze swoimi dziećmi1. A 
przecież rola ojca w rodzinie, jest równie ważna, co rola matki. Obec-
nie problematyka ta jest coraz częściej poruszana, jednakże w stosun-
ku do zagadnienia macierzyństwa nadal istnieje dysproporcja w ilości 
przeprowadzonych badań i publikacji. 

Ojcostwo charakteryzuje się tym, iż jest przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. Każda osoba na ziemi posiada ojca. Zarówno w tra-
dycji historycznej, jak i biblijnej ojciec był zwykle przedstawiany jako 
głowa rodziny. Cechował go autorytet, który przysługiwał mu z racji 
pełnionej w rodzinie funkcji2. W rodzinach tradycyjnych patriarchal-
nych3 istniał bardzo wyraźny i ścisły podział na prace wykonywane 
przez mężczyzn i kobiety. Podstawowym obowiązkiem ojca było za-
pewnienie materialnego bytu swojej rodzinie. Podczas gdy większość 
czasu był on nieobecny w codziennym życiu rodziny, poświęcając się 
pracy zarobkowej, jego żona zajmowała się prowadzeniem gospodar-

                                                 
1 A. Bania, Wizerunek współczesnego ojca. [w:] J. K. Stępkowska i K. M. 

Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscypli-
narna t.2. Lublin, Politechnika Lubelska, s. 18-20. 

2 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/wychowanie/potrzebaobecnoscioj
cawrodzinie.html# (07.12.2014) 

3 „Gdy mąż ojciec sprawuje władzę i cieszy się najwyższym autorytetem, 
wówczas mamy do czynienia z małżeństwem patriarchalnym” (za: F. Adamski, 
Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków UJ 2002, s. 16). 
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stwa domowego oraz wychowaniem potomstwa. Jeśli chodzi o wła-
dzę rodzicielską to w tradycyjnej rodzinie patriarchalnej należała ona 
bezwzględnie do ojca. Zajmował on najwyższą pozycję społeczną 
wśród wszystkich członków rodziny. Ojciec był głową rodziny, ce-
chował go niepodważalny autorytet wśród domowników. Taki stan 
rzeczy miał i negatywne konotacje, gdyż odbijał się na jego relacjach z 
żoną i dziećmi, które podszyte były dystansem emocjonalnym. Ojciec 
pełnił również rolę decyzyjną – podjęte przez niego decyzje były nie-
podważalne i ostateczne4. Stanowił wzór męskich cech osobowości, 
był uosobieniem odwagi, siły i zaradności. Dzieci darzyły go dużym 
szacunkiem i respektem5. 

Reasumujac, można powiedzieć, iż rola ojca w rodzinie trady-
cyjnej, patriarchalnej sprowadzała się do dwóch nadrzędnych 
funkcji: zapewnienia materialnego bytu rodziny oraz karania dzie-
ci. Nie angażował się on bezpośrednio w sprawy dotyczące wy-
chowania swych latorośli, ale miał decydujące zdanie w najbardziej 
istotnych sprawach z nimi związanych6.  

Obecnie, w miarę dokonywania się znaczących przemian na 
różnych płaszczyznach życia człowieka zmianie uległ także model 
rodziny i rola poszczególnych jej członków. We współczesnej ro-
dzinie nie ma już ścisłych granic stanowiących dawne ramy dla 
zachowań matki i ojca. Przeobrażeniu uległy także postawy rodzi-
ców względem dziecka7, ojcowie częściej włączają się w sprawy 
związane z wychowaniem dzieci. Rodziny współczesne nie charak-
teryzują się już dominującą pozycją ojców. Funkcjonuje w nich naj-
częściej tzw. model partnerski: kobiety często podejmują się pracy 
zarobkowej, obowiązki w gospodarstwie domowym, dotychczas 

                                                 
4 H. Cudak, Rola ojca we współczesnych rodzinach polskich, [w:] M. Kątny, 

J. Oleszko (red.) Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe 
wymiary ojcostwa, wyd. Apostolicum, Ząbki 2011, s. 78-79. 

5 A. Adamiec –Zgraja, Fenomen rodzicielstwa człowieka przełomu wieków. 
Szansa czy zagrożenie dla rodziny? [w:] B. Muchacka (red.), Rodzina w kontekście 
współczesnych problemów wychowania, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 155. 

6 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako ojciec, Oficyna Wydawniczo Poligraficzna, 
Warszawa 1999, s.74. 

7 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2009, Im-
puls, s. 140 
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ściśle uzależnione od płci, teraz dzielone są pomiędzy małżonków8. 
Podejmowanie decyzji nie jest już domeną mężczyzn, władza ro-
dzicielska jest dzielona pomiędzy obojga rodziców9. „Ojciec w ro-
dzinie współczesnej nie tylko dba, często na równi z żoną o dobra 
materialne, ale również zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, 
przejawiając miłość ojcowską i życzliwość, dając poczucie bezpie-
czeństwa, otaczając dziecko troską i wspierając je psychicznie10”.  

Na podstawie analizy literatury dotyczącej ojcostwa w rodzi-
nie tradycyjnej patriarchalnej i współczesnej można wysnuć wnio-
sek, iż rola ojca w rodzinie współczesnej z jednej strony uległa de-
gradacji (utracił on nadrzędną pozycję społeczną wśród członków 
rodziny, nie jest już jedynym autorytetem, którego decyzje są nie-
podważalne i ostateczne), z drugiej jednak strony otwiera się przed 
nim szersza perspektywa, i tylko od niego zależy czy, a jeśli tak to 
w jaki sposób, tę szansę wykorzysta. Kondycja ojca we współcze-
snej rodzinie w dużej mierze zależy od samych mężczyzn. Na 
przyznawany kiedyś „z góry” autorytet (z racji samego bycia ojcem 
– głową rodziny) dziś może sobie zapracować. Obecnie ojcowie 
mają większy udział w wychowaniu dzieci. Podczas gdy w rodzi-
nie tradycyjnej patriarchalnej ich udział w tej sferze polegał tylko 
na wymierzaniu kar i podejmowaniu decyzji w sprawach wysokiej 
rangi, dziś mężczyźni mogą na różne sposoby udzielać się w proce-
sie wychowawczym. Podobnie w każdej innej sferze dotyczącej 
życia rodziny.  

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Jaką rolę 
w rodzinie na Śląsku Cieszyńskim pełnił ojciec dawniej i współcze-
śnie?”. W publikacji wykorzystane zostały wypowiedzi informato-
rów zgromadzone podczas badań terenowych realizowanych przez 
Autorkę w okresie od września 2012 roku do listopada 2014 roku. 
Zastosowaną techniką badań był wywiad swobodny mało ukie-
runkowany. Informatorzy w większości pochodzili z polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego. 

 

                                                 
8 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako ojciec…s.74. 
9 H. Cudak, Rola ojca…s.76-77. 
10 Tamże, s. 78. 
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1. Rola ojca w rodzinie tradycyjnej na Śląsku Cieszyńskim 
Rola ojca w rodzinie tradycyjnej na Śląsku Cieszyńskim sku-

piała się głownie na spełnianiu funkcji żywiciela rodziny11. Po-
twierdzają to liczne wypowiedzi informatorów: 

 
Tatuś pracował na Zaozliu coś, ale to było w tych czasach takich, jeszcze 

jak młodym chłopakiem był, przed wojną. Później, jak się wyuczył w zawodzie 
tkacza to czterdziesci siedem lat przepracował w zakładzie. Dopóki bracia nie 
dorośli to on jako jedyny zarabiał pieniądze i był żywicielem naszej rodziny. 
Chociaż mama pracowała w domu na gospodarce, to by nie wystarczyło żeby nas 
wszystkich wyżywić12 (AB) 

Żyliśmy z gospodarstwa, tego co się uchowało. Ojciec dodatkowo był grabarzym 
i kościelnym. Dorabioł sobie na różne sposoby Na przykład przed Świyntami Bożygo 
Narodzynia jechoł do Wadowic po opłatki, bo tam je wypiekali. Czynść przywoził ze 
sobą, czynść przychodziła pocztom. Późniyj broł kosz i chodził s nim, nie roz do późnej 
nocy. Życzenia zawsze skłodoł, uopłatki dawał i czasem dzieciom jeszcze co słodkiygo. 
Też mu dycki13 ludzie jakiś grosz rzucili14 (AC) 

 
Ojciec pełnił w rodzinie tradycyjnej role najwyższego i 

ostatecznego autorytetu. Od jego decyzji nie było odwołania, każdy 
z członków rodziny odczuwał przezd nim respekt. Jak twierdzi 
jeden z respondentów, którego zdanie nie jest odosobnione: 

 

uOjca się zawsze każdy słuchoł, nawet by do głowy nie przyszło komu się mu 
sprzeciwić. Jak się cos przeszkrobało to czynsto bywało, że mama nas bronili przezd 
tym żeby się uojciec nie dowiedzioł. Matki my się tak nie boli jako uojca. (AE) 

 
Taka rola ojca w rodzinie tradycyjnej na Śląsku Cieszyńśkim 

wiązałą się z kolejną pełnioną przez niego funkcją: karalnością. 
Mówi o tym kolejny informator: 

 

                                                 
 

12 Wypowiedzi informatorów cytuję w niezmienionej formie. Rozwinięcie 
skrótów informatorów znajduje się na końcu pracy. 

13 ‘dycki’ – ‘zawsze’ (A.) 
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uOjca się bardziyj boliśmy niż strzików15 czy matki, bo jak się co 
przeskrobało to się nieroz dostało on niego. Nie było przelywek, dlatego się każdy 
pilnowoł, coby być posłusznym i niczego nie nawynóchwiać16. (AC) 

 
Co ciekawe i warte podkreślenie ojcowie nie wymierzali kar 

cielesnym córkom. Mimo to jednak byli przezeń traktowani z 
szacunkiem i respektem. Potwierdzają to słowa jednego z 
respondentów: 

 
Mieli my jednom siostre i na niom ojciec nigdy rynki nie podniósł. Ale 

dziołchy i tak zawsze miynij spórowały17. (AE) 
 
Rola ojca w wychowywaniu dzieci w trakcie ich pierwszych 

lat życia była niewielka. Właściwie można powiedzieć, że w okresie 
niemowlęctwa aż do mlodszego wieku szkolnego ojciec nie 
ingerował w wychowanie swoich dzieci (za wyjątkiem 
wymierzania im kar cielesnych i podejmowania decyzji z nimi 
zwiazanych, które miały większą rangę), zajmowała się tym matka. 
Niemniej jednak, kiedy chłopcy wchodzili w wiek dorastania 
spędzali coraz wiecej czasu z tatą, ucząc się prac w gospodarstwie. 
Często zawód wykonywany przez ojca był potem przekazywany z 
pokolenia na pokolenie. Mówią o tym kolejni iformatorzy: 

 
Nie pamiyntom żeby się uojciec nami zajmowoł jak my byli mali. Zawsze 

my przi matce byli. Jak my podrośli to wiyncyj czasu spyndzalimy z uojcym 
robilimy roztomajte rzeczy. uOjciec nas wszystkiygo uczył, a my się cieszyli, że 
nas biere do swojij roboty. (AE) 

Mój uojciec był grabarzym i koscielnym. Późniyj jo po nim 
uodziedziczycłech tom funkcje, teraz kopie groby mój syn. Taki to kiesi było, że 
czynsto jaki zawód mioł starzik, taki późniyj wyuczył uojca, a tyn późniyj 
swojiygo syna. (AC) 

 

                                                 
15 ‘starzyki’ – dziadkowie (Autorka). 
16 ‘nawynóchwiać’ – nabroić, narozrabiać (AC). 
17 ‘spórować’ – ‘być niegrzecznym, robić na przekór’ (za: Słownik gwarowy 

Śląska Cieszyńskiego pod red. J. Wronicz. Galeria Na Gojach. Ustroń 2010, s. 293, 
skrót: SGŚC). 
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Wspólna praca była niegdyś elementem scalajacym, 
zacieśniajacym więzi poszczególnych członków rodziny. Były 
prace uważane za typowo męskie oraz takie, którymi zajmowały 
się wyłącznie kobiety. Według moich informatorów nad ustalonym 
od dawien dawna porządkiem tego podziału nikt się nie 
zastanawiał, nikt również nie podważał jego słuszności - każdy 
wykonywał pracę, która do niego należała: 

 
Były prace co je wykonywali jyno mężczyźni i były taki, co się nimi 

zajmowały kobiety. Np. do lasa rzazać18 drzewo chodzili ino19 męzczyźni. Kobiety 
miały kupe20 roboty w chałpie i kole niyj. Były tyż prace, które mężczyźni i 
kobiety wykonywali pospołu, tak było przy żniwach. Chłopy siykli zboże kosami, 
baby to odbiyrały i robiły kupki.(AC) 

 
Istotną funkcją pełnioną przez ojca był również szeroko 

rozumiany przekaz tradycji. Przejawiał się on w różnorakich 
formach jej kultywowania: począwszy od codzinnych zwyczajów 
na światecznych kończąc. Moim informatorom szczególnie zapadły 
w pamięć czynności, jakie wykonywali ich ojcowie podczas Świąt 
Bożego Narodzenia oraz w okresie, który je poprzedzał: 

 
Przed wigiliom tata szeł do lasu i wybieroł najpiyknijszom choinke. Jak jom 

przynosił do chałpy to trzy razy uderzoł o podłoge i skłodoł życzynia świontecz-
ne. Rano, w wililję nabijoł jom do krzyża. Przed wilijom tez ojciec zawsze łowił 
ryby w przerymbli, a późniyj je suszył. Zaś przed Wielkom Nocom pilnował, 
coby my pościli i nie jedli żadnego miynsa, dopiero jak się przyszło z rezurekcji to 
już wolno było. (AF) 

Paliło się w piecu, ja to jeszcze po dziś czuję, jak tata przykładał pod blachę, 
drzewo skwierczało. Tata brał książkę. Dzieci siedziały za stołym. Mnie i moją 
najmłodszą siostrę, Irkę, rok młodszą ode mnie, sadzał na piecu z tyłu, a sam 
chodził z książką kościelną przez niewielką kuchnie, tam i z powrotem. Jak poje-
dliśmy to wszyscy śpiewaliśmy kolędy, czy ktoś umiał czy nie – wszyscy śpiewa-
li. A tata temu zawsze przewodził. (AG) 

 

                                                 
18 ‘rzazać’ – piłować (AC.). 
19 ‘ino’ – tylko (A.). 
20 ‘kupe’ – ‘dużo’, (SGŚC s.170). 
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Mówiąc o roli ojca w rodzinie tradycyjnej na Śląsku Cieszyń-
skim nie sposób pominąć kwestii religijności. Zdaniem większości 
moich informatorów ojciec był w rodzinie kimś, kto zaszczepiał i 
umacniał praktyki religijne wśród najmłodszych domowników: 

 

„Ojciec był bardzo pobożny, w niedziele zawsze do kościoła chodzilimy ra-
zym, tata wyrychtowany w najlepsze ubrani. Zawsze jak co nowego się miało z 
ubrania to ojciec mówił, że zawsze najpierw do koscioła trzeba w tym iść, dopiero 
póxniyj można kaj indzij. W niedziele i świynta nic nie robił kole chałpy. Uczył 
nas modlitw, Ojcze nasz, Anioł Pański, umiał na spamiyńć21 kolendy, pieśni 
postne i żałobne. (AD) 

 
Cechą charakterystyczna dla ojców z rodzin tradycyjnych na 

Śląsku Cieszyńskim, często podkreślaną przez moich informatorów 
było również głębokie przywiązanie do swoich korzeni, do ziemi i 
ojczystego domu: 

 
Pola my mieli cały hektar siedemdziesiąt. Dwie krowy my chowali. Za ko-

muny chcieli nom pole odebrać, teść nie doł. To się zdało, że se do głowe urżnąć22! 
Nie śmioł23 mieć za komuny własności prywatnej” (AD) 

Nasz dom i ziymia kole niej to była dla mojego ojca najwiynksza świętość. 
Uczył nas szacunku do niej i do pracy jaka się z nią wiązałą. Dzinkowoł za nią 
jak się modlił i prosił zawsze o siły do pracy na polu. Ani kónsek24 zogónu25 niy 
mógł być zmarnowany, wszystko było czymsik obsiote, wszystko musiało być 
wykorzystane. Kiedyś każdy skrawek pola mioł duże znaczyni, ludzi się nieroz 
wadzili26 o pore centymetrów ziymi i późniyj ze sobom nie godali.(AF) 

 
Według niektórych moich rozmówców ojciec pełnił w ich ro-

dzinach również rolę kogoś, kto mobilizuje do wolontaryjnej pracy 
na rzecz lokalnej społeczności. Rozbudzał w nich altruistycznego 
ducha, zachęcając swoją postawą do naśladownictwa. Świadczą o 
tym następujące wypowiedzi informatorów: 

 

                                                 
21 ‘na spamiyńć’ – ‘na pamięć’ (A.). 
22 ‘urznąć’ – ‘uciąć’ (A.). 
23 ‘ nie smioł’ – ‘ nie wolno (mu było)’ (SGŚC, s. 324). 
24 ‘kónsek’ – ‘kawałek’ (A.). 
25 ‘zogón’ – ‘działka pola uprawnego’ (SGŚC, s. 384). 
26 ‘wadzić się’ – ‘kłócić się’ (A.). 
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Zawsze mam w pamięci słowa ojca, którymi staram się kierować w tym, co 
ronię na co dzień. A mówił on tak: „Kimkolwiek w życiu będziecie, pamiętajcie, 
najpierw trzeba być człowiekiem przede wszystkim. Spróbuj najpierw wzniecić 
maleńką iskierkę, aniżeli przeklinać ciemności. Aby kogoś „zapalić” do uczciwej 
pracy samemu trzeba >płonąć< zaangażowaniem”. Drugim domem mojego ojca 
była remiza strażacka. Był on naczelnikiem w Drogomyślu. Z wielkim oddaniem 
piastował funkcje Honorowego prezesa OSP w Ochabach. Żył na co dzień pro-
blemami jednostki, przekazywał swoje doświadczenia w pracy społecznej. W mie-
siąc po jego śmierci, 15 listopada 1963 r. wstąpiłam do OSP. W ten sposób, jak 
tylko mogłam, uczciłam jego pamięć. I tak na długie lata oddałam się służbie na 
rzecz lokalnej społeczności, czerpiąc z tego dużą satysfakcję, czego nauczył mnie 
właśie mój tata. (AH) 

 
2. Rola ojca w rodzinie współczesnej na Śląsku Cieszyńskim 
Rola ojca w rodzinie współczesnej na Śląsku Cieszyńskim 

różni się od roli, jaką odgrywał on w rodzinie tradycyjnej, patriar-
chalnej. Nie jest on dziś jedynym żywicielem rodziny, gdyż często 
również kobieta poświęca swój czas pracy zarobkowej. Jednak, co 
ciekawe, i warte podkreślenia, w rodzinach w których ojcowie pra-
cują w kopalniach węgla kamiennego nadal dość częstym zjawi-
skiem jest, iż ich pensje stanowią jedyne źródło utrzymania rodzi-
ny. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze 
pensja górnika jest w stosunku do wynagrodzeń w innych zakła-
dach pracy dość wysoka i wytarcza na utrzymanie kilkuosobowej 
rodziny. Po drugie panuje powszechne przekonanie, iż praca gór-
nika jest bardzo specyficzna, ciężka i niebezpieczna. Mężczyźni 
pracujących na kopalni sporą część dnia spędzają poza domem (do 
czasu pracy należy doliczyć codzienny kilkudziesięciokilometrowy 
dojazd do miejsca pracy). Dlatego tez żony górników ze Ślaska Cie-
szyńskiego często, podobnie jak w rodzinie tradycyjnej, zajmują się 
domem oraz wychowywaniem dzieci. Warto jednak podkreślić, iż 
także w „górniczych” rodzinach zaszły pewne zmiany odnośnie ról 
małżonków, jednakże są one jeszcze słabiej zarysowane aniżeli w 
innych rodzinach. Powyższe informacje znajdują swe odzwiercie-
dlenie w wypowiedziach informatorów: 

 
Monż pracuje na kopalnii. Wiym, że jego praca jest ciynżko, dlatego wyko-

nujym większość prac domowych, ale nie przeszkadza mi to. Zawsze, jak przcho-
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dzi z pracy ma uobiod na stole, starom sie żeby w domu było czysto, żeby mógł 
sobie w spokoju odpoczonć. Na tyle na ile może monż pomaga mi w wychowaniu 
dzieci, na pewno bardziej się go boją niż mnie. Może też dlatego, że rzadziyj z 
nimi spędzo czas i jak już jest to dziecika sie cieszóm i starajom się go nie dener-
wować. (AI) 

 
Obecnie w rodzinach na Śląsku Cieszyńskim nadal panuje 

podział na obowiazki „typowo męskie” i „typowo kobiece”. 
Jednak, w przeciwieństwiedo dawiejszcyh czasów mężczyźni 
częściej pomagają w określonych pracach domowych, nierzadko 
również gotują, co niegdyś było domeną kobiet. Mówią o tym 
kolejni informatorzy: 

 
Mój tata lubi gotować i jak tylko a czas to przyrządza jakies dobre dania, 

najczęściej mięsne. Poza tym zajmuje się majsterkowaiem i jak się w domu coś 
zepsuje to zawsze temu zaradzi. Mimo jego pracowitosci nie mogę sobie jednak 
wyobrazic żeby na przykład ścieral kurze, zmywał naczynia czy mył podłogi. Więc 
jednak jest duza różnica pomiędzy tym, co robi w domu tata, a co mama. (AK) 

W naszym domu zawsze istnioł podział na prace, które wykonywała mama, 
i takie, co je wykonywoł tata. Tata, oprócz pracy zarobkowej, zajmowoł się 
zwierzyntami, polym, na którym dycki było coś do zrobiynio. W chałpie pómogoł 
w kuchni przed świyntami, w niedziele zawsze gotowoł z mamóm uobiad. Robił 
galaretki z miynsem, marynowoł sledzie, wyndził miynso, do dzis to zresztom 
robi, bo to lubi. (AJ) 

 
Miejsce ojca we współczesnej rodzinie na Śląsku Cieszyńskim 

jest w opinii moich rozmówców nadal bardzo istotne. Większość 
respondentów przyznaje, że powszechnie darzy się go dużym sza-
cunkiem, niejednokrotnie większym niż matkę. Co prawda włądza 
rodzicielska sytuuje się obecnie pomiędzy obojgiem małżonków, 
jednakże często ostatnie, decydujące zdanie należy do ojca. Jego 
zdanie, decyzje i życiowe rady na długo zapadaja w pamieć do-
mowników, zwłaszcza dzieci. Świadczą o tym następujące wypo-
wiedzi respondentów: 

 
Mój tata zawsze mówi „Za darmo ci nikt nic nie do”, do wszystkiego po-

winno się dochodzić własnom pracom, tylko wtedy ma to jakomś wartość. A jak 
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nie pracujesz a jesteś dobrze sytuowany to znaczy, że cosi chachmyncisz27 robisz, 
żeś je nieuczciwy, a to niy ma dobre i może się obrócić przeciwko tobie, bo jak się 
mówi „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. (AJ) 

Jakoś tak się bardziej licze ze zdaniem taty niż mamy. W sumie nie wiem 
dlaczego. Mama zawsze z nami była, wychowywała mnie i rodzeństwo, tata pra-
cował i często nie było go w domu. Ale za to jak był to umiał zaradzić każdemu 
problemowi, do dziś tak jest i do dziś mam większy respekt i szacunek do niego 
niż do mamy, którą też kocham i szanuje, ale to już jest inna relacja. (AK) 

 
W kwestii religijności, zdaniem moich informatorów ojciec nie 

pełni już tak istotnej roli, jaką odgrywał w rodzinie tradycyjnej, pa-
triarchalnej. Jednak w niektórych rodzinach nadal przekazuje ele-
menty związane z wiarą swoim dzieciom. Potwierdza to wypo-
wiedź jednego z rozmówców: 

Zawsze od małego chodziliśmy wszyscy w niedziele na pół jedynastom do 
kościoła. W niedziele i świynta tata nigdy koło domu nie pracowoł. Jak my byli 
mali czytywoł nom czasym Pismo Świnte i czasym się s nami modlił przed 
snym.(AJ) 

 
Podobnie jak kiedys, także i współcześnie w rodzinach na 

Ślasku Cieszyńśkim ojciec przyczynia się do przekazywania 
tradycji z pokolenia na pokolenie. Mówią o tym kolejni 
informatorzy: 

 
Wielu moich znajomych stroi choinkę już na początku adwentu, jednak u 

nas w domu robi się to dopiero w wigilię, bo tak zarządził kiedys mój tata. Nawet 
jak chcieliśmy z rodzeństwem ubrać ją szybciej, to nie pozwolił, bo „taka jest 
tradycja”.(AK) 

W czasie wieczerzy wigilijnej tata zawsze czyto fragmynt z Pisma 
Świyntego o Bożym Narodzyniu. Prowadzi też modlitwe przed i po jedzyniu. 
Tak było uodkond pamiyntom. (AJ) 

 
Na obszarze Śląska Cieszyńskiego, w rodzinie współczesnej, 

podobnie jak w rodzinie tradycyjnej również często ojcowie włą-
czają się do wspólnej bezinteresownej pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Świadczą o tym wypowiedzi respondentów: 

 

                                                 
27 ‘chachmęcić’ – ‘oszukiwać, robić przekręty’ (AK). 
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Mój tata chodził pomagać bezinteresownie w pracach przy naszym kościele. 
Działał również na rzecz szkoły, jak jeszcze chodziliśmy do podstawówki. Poza 
tym jak któryś sąsiad potrzebuje pomocy to mój tata nigdy nie odmawia. (AK) 

 
Współcześnie w rodzinach na Śląsku Cieszyńskim wdrażanie 

wartości w życie kolejnych pokoleń, wpajanie im szacunku dla 
drugiego człowieka, pracy i przyrody spoczywa na barkach obojga 
małżonków. Jednak, zdaniem moich rozmówców jeśli chodzi o 
szacunek do pracy wiekszą rolę odgrywa tutaj ojciec: 

 
Tata zawsze mi powtarzał, że jak chce do czegoś w życiu dojść to nie mam 

kombinować, tylko ciężko pracować. Twierdził, że nawet jakbym się dorobił piy-
nindzy bez ciynżkiyj pracy, to bym nie poczuł ich wartości i nie miałbym do nich 
szacunku. (AK) 

 
Podsumowanie 
Miejsce i znaczenie ojca w rodzinie tradycyjnej (patriarchalnej) 

na Śląsku Cieszyńskim było bardzo istotne. Był on żywicielem ro-
dziny, najważniejszą osobą wśród wszystkich jej członków. Stano-
wił najwyższy autorytet, podejmowane przezeń decyzje były auto-
rytarne, ostateczne i niepodważalne. Ojciec w rodzinie tradycyjnej 
na Śląsku Cieszyńskim pełnił również rolę przekaziciela tradycji, 
poprzez różnorakie formy jej kultywowania zarówno na co dzień 
jak i w okresach świątecznych. W aspekcie wychowawczym najczę-
ściej jego funkcja sprowadzała się do karalności dzieci, głównie 
chłopców, gdyż wobec córek używanie przemocy było bardzo spo-
radyczne. Ojców cechowała większa więź z synami, gdyż to z nimi 
spędzali więcej czasu, wdrążając ich do prac wykonywanych przez 
mężczyzn. Ich rola w kwestii pobożności rodziny również była 
znaczna – poprzez kultywowanie różnorakich praktyk religijnych 
(udział w mszy w każdą niedzielę, nie wykonywanie prac w dni 
świąteczne, uczenie dzieci modlitw, kolęd, itp.). Informatorzy, 
szczególnie z terenów wiejskich, podkreślali duże zaangażowanie 
swoich ojców w bezinteresowne działania na rzecz lokalnej spo-
łeczności (pomoc w budowaniu kościołów, ośrodków kultury, nie-
odpłatna praca w lokalnych organizacjach, np. Ochotniczej Straży 
Pożarnej). Cechą charakterystyczna ojców w rodzinie tradycyjnej, 
patriarchalnej z obszaru Śląska Cieszyńskiego było również szcze-
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gólna więź emocjonalna z ziemią, miejscem pochodzenia oraz nie-
bywały szacunek do domu rodzinnego. 

W toku nieustannych przemian społeczno – kulturowych zmianie 
uległa także rola ojca w rodzinie. Przemiany te nie ominęły obszaru 
Śląska Cieszyńskiego, chociaż wiele tutejszych rodzin reprezentuje 
jeszcze pozostałości po modelu tradycyjnym, patriarchalnym (choć już 
innej postaci niż jeszcze parę pokoleń temu). Obecnie ojciec nie jest już 
jedynym żywicielem rodziny, coraz częściej matki pracują zarobkowo, 
żeby pomóc w utrzymaniu rodziny. Ciekawym wyjątkiem są tutaj ro-
dziny, których ojcowie pracują w kopalniach węgla kamiennego. Z racji 
tego, że zarobki górników są dosyć wysokie, jak i tego, że sporo czasu 
spędzają oni poza domem (do czasu pracy należy dodać czas dojazdu), 
często są jedynymi żywicielami rodziny. Model ich rodzin przypomina 
model rodziny tradycyjnej, patriarchalnej, gdzie kwestią finansową 
zajmuje się ojciec, zaś matka oddaje się prowadzeniu gospodarstwa 
domowego i wychowywaniu dzieci. Warto jednak podkreślić, iż także 
w „górniczych” rodzinach zaszły pewne zmiany odnośnie ról małżon-
ków, jednakże są one jeszcze słabiej zarysowane aniżeli w innych ro-
dzinach. Cechą charakterystyczna ojców z obszaru Ślaska Cieszyńskie-
go jest również szacunek, jakim darzą go pozostali członkowie rodziny. 
Decyzje dotyczące domowników podejmowane są przez oboje rodzi-
ców. Jednakże dzieci bardziej liczą się ze zdaniem ojca, wciąż jeszcze 
czuja przed nim większy respekt aniżeli przed matką. 

Niewielkie zmiany zaszły również w obszarze przekazu tra-
dycji z pokolenia na pokolenie – moi respondenci deklarują, iż oj-
cowie nadal dbają o między innymi o to, żeby nie zanikły elementy 
rodzinnej obrzędowości świątecznej. Większe zmiany zaszły nato-
miast w obszarze sąsiedzkiej pomocy oraz altruistycznej pracy na 
rzecz lokalnych społeczności (które dziś nie są już tak częste, jak 
dawniej), jednak wciąż są to przykłady, które pojawiają się w roz-
mowach dotyczących roli ojca w rodzinie na Śląsku Cieszyńskim. 

 
Streszczenie 
Dotychczas problematyka ojcostwa nie była często podejmowa-

na na gruncie nauk humanistycznych. Uwagę ogniskowały zagadnie-
nia związane z kwestią macierzyństwa. Obecnie jesteśmy świadomi 
tego, iż rola ojca w rodzinie jest tak samo ważna jak rola matki. 
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Niniejszy artykuł stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: „Ja-
ką rolę w rodzinie na Śląsku Cieszyńskim pełnił ojciec dawniej i 
współcześnie?”. Rola ojca w rodzinie tradycyjnej, patriarchalnej 
sprowadzała się głównie do zapewnienia jej bytu materialnego. 
Ojciec był głową rodziny, najwyższym autorytetem, należał mu się 
bezwzględny szacunek. W rodzinie współczesnej rola ojca uległa 
zmianie. Nie pełni on już roli dominującej, w małżeństwach panuje 
raczej układ partnerski. Kobiety coraz częściej podejmują się pracy 
zarobkowej, dlatego też obowiązki domowe są dzielone i wykony-
wane przez oboje małżonków. Podobnie w kwestii wychowywania 
dzieci. Warto nadmienić, że obecnie na Śląsku Cieszyńskim nie-
rzadko można spotkać jeszcze rodziny, których model oparty jest 
na dawnym systemie patriarchalnym.  

 
Abstract 
So far, the issue of paternity was not often taken on the basis 

of Humanities. Attention ogniskowały issues related to the issue of 
motherhood. Currently, we are aware of the fact that the role of the 
father in the family is just as important as the role of mother. This 
article tries to find an answer to the question: "what is the role of 
the family in Cieszyn Silesia, he was the father of history and to-
day?". The role of the father in a family of traditional, patriarchal 
boiled down mostly to ensure its material being. His father was the 
head of the family, as the highest authority, belonged to the abso-
lute respect. Modern family father's role has changed. No he's al-
ready dominant role in marriages there is rather an affiliate system. 
Women are increasingly taking up gainful employment, therefore, 
domestic duties are shared and performed by both spouses. Simi-
larly, on the issue of raising children. It is worth noting that, at pre-
sent, Cieszyn Silesia you can often meet another family, whose 
model is based on the former system patriarchal. 
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Marek Mariusz Tytko (UJ) 
 

Obieg dzieł plastycznych, edukacja i wychowawcze ‘ojcostwo’  
w plastyce 

 
Wstęp 
Wymienione w tytule zagadnienie nie doczekało się dotąd 

osobnego, szczegółowego opracowania, chociaż problemy kultury 
plastycznej w edukacji były już wielokrotnie poruszane w istnieją-
cej literaturze przedmiotu1 a edukacja plastyczna ma przebogatą 
reprezentację w postaci licznych opracowań. Także wychowawcze 
„ojcostwo” w plastyce nie ma dotąd osobnego opracowania. 

Autor opracował przyczynkowo tytułowy problem na zasa-
dzie zarysowej rekapitulacji dotychczasowych swoich badań pro-
wadzonych z wykorzystaniem elementów metody historiograficz-
nej2, metody istotnościowej i analizy logicznej. 

Tekst przyczynkarski próbuje wypełnić lukę w podanym w 
tytule zakresie. Autor nie wyczerpał tematu. W tekście wskazywa-

                                                 
1 Przegląd problematyki kultury plastycznej w sferze kształcenia i wycho-

wania zob. Tytko M.M., O problemach kultury plastycznej w edukacji (Część1), „Kul-
tura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 1: 2011, nr 2, s. 146-165, 
http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_02/kiw_2.html [dostęp 19.10.2014], 
tenże, O problemach kultury plastycznej w edukacji – cz. 2, „Kultura i Wychowanie. 
Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Łodzi”, r. 2: 2012, nr 2 (4), s. 123-144, tamże obszerna bibliografia na 
s.137-144. http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_04/kiw_4.html [dostęp: 
19.10.2014], tenże, Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym 
(prolegomena), [w:] Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej, pod redakcją 
Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 119-133; tenże, Wychowanie artystyczne dzieci i 
młodzieży a kultura plastyczna, [w:] Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i 
młodzieży, pod redakcją Anny Boguszewskiej i Anny Mazur, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 11-18.  

2 Tytko M.M., Historiografia edukacji artystycznej. Historiograficzna metodologia 
badań, [w:] Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, red. 
Wiesława A. Sacher, Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Nauk Humanistycz-
nych i Studiów Międzynarodowych, Bielsko-Biała 2010, s. 47-55. 
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no na dotychczasową terminologię oraz zaproponowano nowe 
terminy i ujęcia kategorialne w odniesieniu do badania omawianej 
sfery artystycznej w ramach obiegu plastycznego (obiegu sztuki w 
społeczności), także w odniesieniu do edukacji plastycznej w kon-
tekście wychowawczym problematyki ojcostwa w plastyce. 

 
1. Plastyka 
Plastyką zajmują się nie tylko zawodowi artyści plastycy, tacy 

jak np., prof. Jerzy Nowosielski3 (1923-2011), ale także amatorzy 
(zwani przez prof. Stefana Szumana ‘dyletantami’). Wśród czyn-
nych miłośników plastyki, malujących, rysujących, tworzących gra-
fikę, znajdują się także uczeni (m.in. pedagodzy, psycholodzy, np. 
Stefan Szuman4, który – mając praktykę artystyczną za sobą – 

                                                 
3 Na temat J. Nowosielskiego zob. m.in. Tytko M.M., Jerzy Nowosielski. Rys 

biograficzny, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. I-II, 1992-1993, red. Ry-
szard Łużny i Włodzimierz Mokry, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Fundacja 
Świętego Włodzimierza, Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, Kraków 1993, s. 55-66; 
tenże, Profesor Jerzy Nowosielski – Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-2011), ukraiński 
artysta i teoretyk sztuki w Krakowie, „Україна та Польща: минуле, сьогодення, 
перспекыиви”, Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Том 1, 
C. 112–118; tenże, Profesor Jerzy Nowosielski – Heorhij Kyprijan Novosilśkyj (1923-
2011), ukraiński artysta i teoretyk sztuki w Krakowie, „Україна та Польща: минуле, 
сьогодення, перспективи Науковий часопис Інституту Польщі Волинського 
національного університету імені Лесі Українки”, 2011, 
http://ukrpolnauka.wordpress.com/2011/10/25/profesor-jerzy-nowosielski-
heorhij-kyprijan-novosilskyj-1923-2011-ukrainski-artysta-i-teoretyk-sztuki-w-
krakowie/ [dostęp 18.10.2014]; tenże, Jerzego Nowosielskiego wczesna koncepcja 
sztuki (1948–1949), „Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи”, 
Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Том 2. C. 90–98; tenże, 
Recenzja książki Krystyny Czerni «Nietoperz w świątyni : biografia Jerzego Nowosiel-
skiego», „Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи”, Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013, Том 2. C. 120-121. 

4 M. M. Tytko., Bibliografia prac Stefana Szumana, [w:] Myśl pedagogiczna prze-
łomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 wrze-
śnia 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 
75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), red. Tadeusz 
Aleksander, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 377-
401; tenże, Koncepce humoru a vtípu v pojeti Stefana Szumana, , tłum. L.Martinek, 
“XLinguae.eu. A Trimestrial European Scientific Language Review”, r.: 2011, 
issue 3 (nr 3/2011), June 2011, s. 17-21; tenże, Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu 
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Stefana Szumana. The concept of humour and wit by Stefan Szuman, „Kultura i Wy-
chowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Łodzi”, r: 1: 2011, nr 1, s. 131-143. 
http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_01/kiw_1.html [dostęp 19.10.2014]; 
tenże, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w 
świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2008, 
nr 4 (68), s. 112-122; tenże, Stefan Szuman – lekarz i uczestnik czynu niepodległościo-
wego (1919-1920), [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa po-
święcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. Andrzej Drzewiecki i Eugeniusz 
Koko, wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk – Gdynia 2010, s. 310-324; tenże, Stefa-
na Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki kultury. Z badań nad Szumanowską 
teorią edukacyjno-artystyczną, [w:] Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, pod 
redakcją Anny Marty Żukowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 49-54; tenże, Stefana Szumana badania rysunków dzieci 
umysłowo niepełnosprawnych, [w:] Edukacja w arteterapii. Międzynarodowa konferen-
cja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka”, redakcja Grażyna Borowik, 
Paweł Kowal, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Eduka-
cji Narodowej, Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2013, s. 54-
62; tenże; Stefana Szumana koncepcja człowieka. Aksjologizm — aksjosferyzm, [w:] 
Literatura-człowiek-wartość. Księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakow-
skiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, red. Dariusz Piotr Klimczak i Agnieszka Sojka, wyd. Zakład Pedagogiki 
Kultury Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich, Oddział w Krakowie, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kra-
ków 2007, s. 124-130; Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość 
mediów: film, [w:] Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, pod redakcją Ro-
mualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 51-61; tenże, Stefana Szumana koncepcja wy-
chowania estetycznego wobec liberalizmu kulturowego (u źródeł), [w:] Sztuka wobec 
zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, red. 
Mirosława Zalewska-Pawlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2009, s. 79-89; tenże, Stefana Szumana koncepcja wychowania przez sztukę, Uniwersy-
tet Jagielloński, Kraków 2006 (rozprawa doktorska). Arch. UJ. Dokt. 2007/048; 
tenże, Stefana Szumana pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury — 
wychowanie do wyboru wartości, pod redakcją Bogusława Żurakowskiego, wyd. 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 97-104; tenże, Stefana Szumana 
pedagogika kultury (próba syntezy), [w:] Pedagogika kultury — wychowanie do wyboru 
wartości, red. Bogusława Żurakowskiego, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2003, s. 97-104; tenże, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki per-
sonalistyczne, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna teoria wychowania, red. 
Franciszek Adamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, 
Varia CCCXCV, s. 263-268; tenże, Stefana Szumana pedagogiki aksjologicznej wątki 
personalistyczne, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna teoria wychowania, 
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sformułował elementy własnej teorii wychowawcy-artysty5 oraz 
koncepcję ilustracji książkowej dla dzieci i młodzieży6). Do sfery 
plastyki przynależy także fotografia (artystyczna i dokumentalna) 
jako operująca płaszczyzną (obraz) i film – jako operujący iluzją 
przestrzeni trójwymiarowej. Niektóre kolekcje fotografii mają 

                                                                                                                         
red. Franciszek Adamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1999, Varia CCCXCV, s. 263-268; tenże, Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:] Ency-
klopedia filozofii polskiej, t. 2, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lu-
blin 2011, s. 664-667; tenże, Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:] Polski Słownik Bio-
graficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-
Kraków 2013, s. 305-310; tenże, Szuman Stefan Bolesław Teodor, [w:] Powszechna 
Encyklopedia Filozofii, t. 9, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 
2008, s. 312-314; tenże, Szuman Stefan, [w:] Encyklopedia Katolicka, tom 19, Towa-
rzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 159-161; tenże, Teatr dla dzieci i młodzieży 
w koncepcji Stefana Szumana, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r.: 2011, nr 2 (81), 
s. 144-154; Kielar-Turska M., Stefan Szuman – artysta i uczony, [w:] Stefan Szuman, 
Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie Maria Kielar-
Turska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kra-
ków 2008, seria: Klasycy estetyki polskiej, seria pod patronatem Polskiego Towa-
rzystwa Estetycznego, red. naukowa serii: Krystyna Wilkoszewska, s. VII-LXVIII. 

Na temat innych zasłużonych dla kultury lub edukacji polskiej Szumanów 
(potomków Michała Maurycego Szumana) zob. Tytko M.M., Szuman Henryk 
Antoni, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut 
Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 297-299 [ksiądz, Sługa Boży, wycho-
wawca, brat Stefana Szumana]; tenże, Szuman Leon Stanisław, [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-
Kraków 2013, s. 300-303 [ojciec Stefana Szumana, lekarz-chirurg, także artysta-
amator, poeta-amator]; tenże, Szuman Leszek (Lech), [w:] Polski Słownik Biograficz-
ny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 
2013, s. 303 [daleki kuzyn Stefana Szumana, tłumacz literatury], tenże, Szuman 
Wanda Jadwiga Józefa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Tom XLIX/2, zeszyt 201, 
wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa-Kraków 2013, s. 310-313 [siostra Stefana 
Szumana, wychowawczyni, tyflopedagożka plastyki, tyfloandragożka plastyki].  

5 M.M. Tytko., Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana, [w:] Intersu-
biektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, praca 
zbiorowa, red Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa-Domagała, Arkadiusz Wąsiński, 
Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Wyższa 
Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, Katowice 2009, s. 304-309. 

6 Zob. M. Tytko., Ilustracja książkowa dla dzieci i młodzieży w ujęciu Stefana Szumana. 
Jej aktualność w epoce multimediów, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń 
współczesności. Abstrakty. III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskich, red. Janusz Gni-
tecki, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 1998, s. 214-215. 
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wszak nie tylko walory dokumentacyjne, ale i artystyczne (fotogra-
fie robione przez artystów-fotografików7).  

Przez najszerzej ujmowany termin ‘plastyka’ rozumiem (syn-
tetycznie) zatem widzialne dzieła trójwymiarowe (przestrzenne) 
oraz dwuwymiarowe (płaszczyznowe) trwające w czasie, rozumnie 
ukształtowane przez człowieka w określonym celu artystycznym 
(piękno). Tak przyjęty, wizualny, ‘kaliczny’ (od grec. kalos – piękno) 
i antropologiczny zarazem punkt widzenia pozwala ująć najrozma-
itsze aspekty szeroko rozumianej plastyki i rozmaite rodzaje sztuk 
(malarstwo, grafikę, rzeźbę, architekturę, rzemiosło artystyczne, 
fotografię, film, artystyczne formy przemysłowe, multimedia itd.). 
Dzieło sztuki plastycznej należy zatem zwykle z reguły do jednego 
z rodzajów ww. rodzajów sztuk. Powyższe wprowadzenie nie wy-
czerpuje tematyki dzieła plastycznego (dzieła sztuki, dzieła arty-
stycznego należącego do rodzaju sztuk pięknych). 

 
2. Obieg dzieł sztuki (obieg dzieł plastycznych) 
Obieg plastyczny w istocie jest zbiorem relacji społecznych 

pomiędzy twórcą dzieł plastycznych (‘plastyki’) a odbiorcą owych 
dzieł. Relacje zachodzące pomiędzy nadawcą (malarzem, rzeźbia-
rzem, grafikiem, architektem, artystą-rzemieślnikiem, filmowcem, 
artystą-fotografikiem, twórcą form przemysłowych, twórcą multi-
mediów itd.) a odbiorcą owych dzieł sztuki mogą być zapośredni-
czone przez osoby trzecie (mecenas sztuki, marszand, krytyk sztu-
ki, nauczyciel plastyki, ‘wychowawca estetyczny’ [termin Szuma-
nowski] itd.). Owa relacja pomiędzy „ojcem” dzieła plastycznego 
(twórcą dzieła artystycznego) a dziełem ma w pewnym sensie 
aspekt „ojcowski” (mówi się wszak w przenośni o dziełach artysty, 
że są to jego „dzieci”). jednak pomiędzy artystą i odbiorcą także 
zachodzi w pewnym sensie relacja ‘ojcowska’ (zapośredniczona 
przez dzieło). Odbiorca staje wobec dzieła twórcy i je np. podziwia, 
uczy się go, poznaje, w pewnym sensie tak samo jak dziecko za-
chwyca się swym ojcem, doświadcza go poprzez jego wytwory 
(poprzez to, co zrobił osobiście „plastycznie” jego ojciec, np. gdy 

                                                 
7 M. Tytko., Kolekcja fotografii w zbiorach specjalnych Archiwum Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, r. 5: 1998, s. 198-205. 
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postawił płot, wykonał meble, zbudował dom, namalował dziecku 
rysunek i co po nim pozostało). To także wszak jest rodzaj zapo-
średniczenia (poprzez dzieło poznajemy jego twórcę). Wytwór 
świadczy jednak nie tylko o twórcy („ojcu”, sprawcy, autorze, łac. 
auctor), ale także o zaistniałym procesie tworzenia. Na podstawie 
wytworu możemy wnioskować o jego wytwórcy i procesie wytwa-
rzania. Na podstawie dzieła („dziecka” twórczego) możemy wnio-
skować o jego „ojcu” i procesach powstawania „ojcowskiego” dzie-
ła, jakie mu towarzyszyły podczas tworzenia. dzieło plastyczne jest 
więc na ogół zapośredniczeniem społecznej relacji międzyosobowej 
pomiędzy twórcą a odbiorcą. Wytwór plastyczny może być dzie-
łem sztuki (arcydziełem), a może być rezultatem pracy amatora. 
Nie zmienia to faktu, że poprzez wytwór plastyczny zapośrednicza 
się relację pomiędzy twórcą a odbiorcą. 

Zdarza się jednak i tak, że owe relacje społeczne pomiędzy 
twórcą dzieła artystycznego, plastycznego, wizualnego a odbiorcą 
plastyki są bezpośrednie, np. żyjący współcześnie nadawca i od-
biorca dzieła sztuki spotykają się bezpośrednio ze sobą w galerii na 
wernisażu wystawy i dyskutują ze sobą na temat tu-oto-tego wy-
stawionego obrazu (lub eksponowanych obrazów). Obieg dzieł 
sztuki jest ze swej istoty społeczny (bo nadawca/twórca i odbiorca 
sztuki tworzą już najmniejszą – dwuosobową grupę społeczną). 
Stąd nazywanie obiegu „społecznym” jest w istocie tautologiczne, 
jak zauważył to w dyskusji nad tezami do niniejszego artykułu 
prof. Bogusław Żurakowski. 

 
3. Obieg dzieł sztuki jako odbiór piękna dzieł plastycznych  
Obieg dzieł sztuki (obieg dzieł ‘plastycznych’) rozumiany jako 

(jednostronny) odbiór dzieł artystycznych ma miejsce nie tylko w 
galeriach sztuki, muzeach, szkołach, czasopismach poświęconych 
plastyce (np. w Polsce „Art and Business”, „Format”, „Sztuka” 
etc.), ale także w czasopismach pedagogicznych (np. artykuły po-
święcone wychowaniu plastycznemu w szkole w „Wychowawcy”8, 
a dawniej w „Wychowaniu Plastycznym” i „Plastyce”) lub w cza-

                                                 
8 „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” 

(r.1: 1993 – r. 22: 2014. 
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sopismach interdyscyplinarnych (np. „Religious and Sacred Poetry 
: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”9. 
Tam umieszcza się także teksty komentarzy do reprodukowanych 
obrazów. 

Jak wspomniano, obieg dzieł ‘plastycznych’ jest społeczny z 
istoty, bo aby zaistniał, to musi przynajmniej występować nadawca 
(twórca) dzieła i odbiorca dzieła, a więc dwa różne podmioty. 
Można próbować skonstruować komunikacyjną teorię artysty-
nadawcy i odbiorcy sztuki i strukturalistycznie wyjaśniać proble-
matykę funkcjonowania dzieł sztuki w społeczności. Warto wska-
zać na dwa aspekty – strukturalny i funkcjonalny owego obiegu 
dzieł sztuk ‘plastycznych’ (w ramach elementów zaczerpniętych z 
teorii strukturalizmu i funkcjonalizmu). 

Należy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do przenoszenia 
per analogiam, na zasadzie podobieństwa, strukturalistycznej teorii 
komunikacyjnej, która sprawdziła się w językoznawstwie (np. teo-
ria Romana Jakobsona dotycząca literatury) do sfery plastyki, do 
problematyki odbioru dzieł sztuki. Istnieje różnica pomiędzy two-
rzywem językowym (znaki odsyłające poza same znaki, ku desy-
gnatom zewnętrznym, które konkretyzują się w wyobraźni odbior-
cy, według przeżyciowo-poznawczej teorii estetycznej prof. Roma-
na Ingardena), a tworzywem plastycznym, tj. tworzywem dzieł 
płaszczyznowych lub przestrzennych, które są złożone ze znaków 
„ikonicznych”, bezpośrednio dostępnych wizualnie, które nie od-
syłają poza nie same, nie pozwalają na konkretyzację w wyobraźni 
odbiorcy, bo już są „tu i teraz” skonkretyzowane, zwizualizowane 
w postaci już gotowego, konkretnego obrazu, konkretnej rzeźby, 
domu, pałacu, rysunku czy dzwonu, kadru z filmu fabularnego 
albo danej fotografii portretowej. Odbiorca już nie musi używać 

                                                 
9 „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Cul-

ture and Education”, r. 1: 2013, nry 1(1) – 4(4). Np. Vukašinoviđ V., Ikona Maryi 
Dziewicy Eleusy, tłum. z ang. Tytko M.M., „Religious and Sacred Poetry: An In-
ternational Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1:2013, Volume 3 
(3), July – August – September 2013, s. 180. 
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swojej wyobraźni, aby skonkretyzować sobie10 owo dzieło, bo ma 
już jest wyraźnie skonkretyzowane, konkretne, zaktualizowane 
przed oczami w całej swej okazałości, „to-oto-tu-dzieło”, mówiąc 
po Arystotelesowsku11. 

 
4. Obieg dzieł sztuki jako upowszechnianie, udostępnianie i 

uprzystępnianie dzieł plastycznych 
Obieg dzieł ‘plastycznych’ – rozumiany z kolei w kategoriach 

Szumanowskich jako ‘upowszechnianie’, ‘udostępnianie’ i ‘uprzy-
stępnianie’ dzieł sztuki plastycznej odbiorcom – dotyczy takich za-
pośredniczających dzieła sztuki, realnie istniejących instytucji, jak 
muzea sztuki, galerie sztuki, ale także ma miejsce w ramach cyfro-
wych (wirtualnych, elektronicznych) sfer aktywności ludzkiej, ja-
kimi są muzea wirtualne, galerie wirtualne, a poniekąd także bi-
blioteki wirtualne i archiwa wirtualne12, gdzie także reprodukuje 
się elektronicznie dwuwymiarowo, wizualnie np. obrazy okładek 
książkowych lub ilustracji do książek albo elektroniczne kopie do-
kumentów archiwalnych (np. rękopisów z iluminacjami średnio-
wiecznymi pochodzącymi często ze zbiorów Kościoła itd.). Obieg 
plastyczny ma miejsce także wtedy, gdy odbiorca sztuki dodatko-
wo sięga po książki literackie (lub literaturoznawcze13), w których 

                                                 
10 Za cenne uwagi dotyczące uwypuklenia różnic pomiędzy dziełem literac-

kim a dziełem plastycznym, autor artykułu dziękuje em. prof. UJ drowi hab. 
Bogusławowi Żurakowskiemu, z którym ten problem skonsultował. 

11 Niniejszy akapit powstał dzięki inspiracji kontr-tezami prof. Bogusława 
Żurakowskiego, wyrażonymi w dyskusji z pierwotnymi tezami autora niniejsze-
go artykułu (20 X 2014). 

12 M. Tytko, Archiwum wirtualne, [w:] Media a Edukacja. II Międzynarodowa kon-
ferencja, red. Wacław Strykowski, wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Zakład Technologii Kształcenia, Poznań 1998, s. 595-610; tenże, Archi-
wum wirtualne, „Archiwista Polski”, r. 3: 1998, nr 3 (11), s. 13-32 [wersja zmienio-
na i uzupełniona]; tenże, Bibliografia uzupełniająca, „Archiwista Polski”, r. 3: 1998 
nr 4 (12), s. 120-125. 

13 Np. M. Tytko., Evropská dimenze česke a polské literatury. Europejski wymiar 
literatury czeskiej i polskiej. Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavé ve 
dnech 10.-11.11.2010, edtor Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavé, Filozoficko-
Přírodovědecká Fakulta, Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Kabinet Literárněvědné 
Komparatistiky, Opava 2011, 336, [2] s., „Religious and Sacred Poetry: An International 
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znajdują się reprodukcje dzieł sztuki plastycznej (albo jednocześnie 
ich opisy, czyli tzw. ekfrazy, od grec. ekphrasis). 

Prof. Bogusław Żurakowski stwierdził w dyskusji tez do ni-
niejszego tekstu, że można wyróżnić dwa rodzaje obiegu dzieł 
sztuki (lub szerzej: dzieł plastycznych) w związku ze szkołą:  

1) obieg ‘wewnątrzszkolny’ (w ramach szkoły, np. wystawy 
rysunków dzieci, reprodukcje obrazów na ścianach) oraz  

2) obieg ‘zewnątrzszkolny’, tj. pozaszkolny (uczestnictwo 
dzieci w kulturze plastycznej np. przez uczestnictwo w wystawie 
malarstwa w muzeum lub galerii).  

Moim zdaniem, należałoby jeszcze dodać 3) kategorię ‘obieg 
mieszany’ dzieł sztuki (tj. obieg ‘wewnątrz-i-zewnątrz-szkolny’, 
‘wewnętrzno-zewnętrzny’), bo w związku z rozwojem techniki, np. 
internetu, dzieci i młodzież, nie wychodząc fizycznie z budynku 
szkoły, mogą oglądać w sieci komputerowej reprodukcje elektro-
niczne (wirtualne) dzieł sztuki w muzeach, czyli znajdujących się 
poza szkołą, odległych nieraz o tysiące kilometrów (z całego świa-
ta). Tu kategorie podziału wewnątrzszkolny – zewnątrzszkolny nie 
wystarczają, stąd termin ‘obieg mieszany’ wydaje się adekwatny do 
przedstawionej sytuacji. Podobnie mamy do czynienia z sytuacją 
odwrotną, kiedy zeskanowane (lub sfotografowane) rysunki dzieci 
szkolnych są wystawione na widok publiczny na stronie domowej 
szkoły i stają się dostępne w internecie (www) dla odbiorców spoza 
szkoły na całym świecie. Podane przykłady nie wyczerpują kwestii 
obiegu dzieł plastycznych (artystycznych) w obszarze edukacji, 
lecz je tylko sygnalizują. Obieg dzieł sztuki jest oczywiście czasem 
bardziej skomplikowany, uczestniczy w nim wiele podmiotów, 
pośredników. Tu przedstawiono trzy sytuacje modelowe, dla po-
kazania istoty obiegu dzieł sztuki w szkole (lub w związku ze szko-
łą, ze sferą edukacji szkolnej).  

Należy zwrócić uwagę na aspekt dydaktyczny dzieł plastycz-
nych w szkole oraz na sytuację dydaktyczną w klasie podczas lek-
cji, kiedy to nauczyciel wyjaśnia, komentuje uczniom dane dzieło 
plastyczne (lub jego reprodukcję – papierową lub elektroniczną). 

                                                                                                                         
Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January – 
February – March 2013, s. 133-136. 
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Ten komentarz jest dodatkowym kontekstem dla dzieła plastycz-
nego, jak stwierdził prof. Bogusław Żurakowski w dyskusji zapre-
zentowanych tez, stąd autor niniejszego artykułu dopuszcza użycie 
pewnych elementów (terminologii) strukturalistycznej (prof. R. 
Jakobsona) do opisu, analizy i wyjaśnienia ze zrozumieniem feno-
menu obiegu dzieł sztuki w kontekście szkoły, zważając jednak na 
przedstawione zastrzeżenia co do odmienności sfery językowej i 
sfery plastycznej. 

 
5. Edukacja plastyczna (edukacja w zakresie sztuk plastycz-

nych) a wybrane kwestie filozoficzne 
W edukacji plastycznej istotna jest relacja mistrz-uczeń, po-

dobnie jak ma to miejsce w edukacji (kształceniu i wychowaniu) w 
ogóle14. Ta relacja ma charakter jakby ojcowsko-synowski, ponie-
waż mowa o autorytecie (nie tyle funkcjonalnym, ile rzeczywistym 
dla danej osoby). Mistrz „plastyczny” jest twórczym ojcem dla swo-
ich uczniów w sferze plastyki, staje się nie tylko ‘zimnym’ eksper-
tem w zakresie przekazywania bezstronnej wiedzy (tu: wiedzy o 
plastyce, o sztukach pięknych), ale także staje się autorytetem w 

                                                 
14 Na temat relacji mistrzowsko-uczniowskich zob. np. Tytko M.M., Filozofia 

ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-
Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczeci-
nie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 2012, s. 119-132; tenże, Mistrz i uczeń – 
elementy koncepcji K. Twardowskiego, W. Stróżewskiego i K. Ostrowskiej, „Wycho-
wawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (Kraków), r. 
2010: nr 1 (205), styczeń 2010, s. 16-17; tenże, Mistrz i uczeń - filozofia kształcenia 
akademickiego pedagogów, [w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. 
Anna Sajdak i Danuta Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2010, s. 261-267; tenże, Mistrz i uczeń w uniwersytecie, [w:] Quo vadis vy-
sokoškolská pedagogika. Vysokoškolská pedagogika – teória a prax, red. Eva Frýdková, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Filozoficka fakulta. Katedra pedagogi-
ky a Sekcia Vysokoškolskej pedagogiky SPS pri SAV, Trnava 2011, s. 232-240; 
tenże, Pedagogika ojcostwa duchowego. Pedagogika kultury ojcostwa – Mistrz - uczeń, 
„Pedagogia Ojcostwa” (wyd. Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiej-
scowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), r. 2: 2011, nr 1 (2), sty-
czeń-czerwiec 2011, s. 190-201; tenże, Relacja Mistrz-Uczeń w koncepcji Katarzyny 
Olbrycht, „Pedagogika Katolicka. Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej 
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” r. 6: 
2012, nr 1 (10), styczeń-czerwiec 2012 s. 39-48. 
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obszarze możliwych sposobów przeżywania sztuki plastycznej, 
osobistego, emocjonalnego doświadczania dzieł wizualnych. Mistrz 
ten uczy jak ojciec także dobrej i silnej woli w zakresie wyboru do-
bra, prawdy i piękna w związku z dziełami plastyki. Uczy woli, 
czyli podejmowania decyzji (decydowania) co do wyboru rzeczy-
wistych wartości w zakresie plastyki. 

Mistrz przekazuje uczniom swoją wiedzę (teoretyczną), po-
stawę (kompetencje społeczne) oraz umiejętności praktyczne. Na-
stępuje tą drogą przekazywanie kultury i wychowania (tzw. ‘mię-
dzypokoleniowa transmisji wartości’, wg ujęcia aksjologicznego 
pedagogiki kultury, np. wg ujęcia stosowanego przez prof. Bogu-
sława Żurakowskiego). Pedagogika kultury w ujęciu aksjologicz-
nym analizuje wpływ wartości na wychowanie. Z tego nurtu warto 
czerpać inspiracje odnośnie do wychowania plastycznego (udział 
wartości artystycznych w procesie wychowania artystycznego, 
udział dóbr artystycznych w procesie wychowania artystycznego). 
W tym przypadku mowa o udziale wartości (dóbr) plastycznych w 
procesie wychowania. Na owe dobra (wartości) plastyczne napro-
wadza, wskazuje, ukazuje – mistrz swoim uczniom (z ojcowską 
troskliwością i rzetelnością, w pełni odpowiedzialnie i twórczo 
podchodząc do zagadnienia). 

Ujęcie aksjologiczne we współczesnej pedagogice kultury (i 
animacji kultury) reprezentują, przykładowo rzecz biorąc, m.in. 
prof. Bogusław Żurakowski15 oraz niektórzy autorzy prac wyda-

                                                 
15 [Tytko M.M.], Spotkanie ze światem wartości, Z dr. hab. Bogusławem Żurakow-

skim, aksjologiem - pedagogiem, literaturoznawcą, wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki 
UJ rozmawia Marek Mariusz Tytko, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego”, r. 2:1997, nr 5, s. 24-26; [tenże], Z perspektywy końca wieku. Z Bogusła-
wem Żurakowskim, prezesem krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
rozmawia Marek Mariusz Tytko, „Impresje. Magazyn Artystyczny”, 1997, nr 2 (5), 
s. 9, 11-13. Zob. Tytko M.M., Bogusława Żurakowskiego metodologia aksjologii peda-
gogicznej i jej geneza, „Dydaktyka Literatury” [wyd. Wyższa Szkoła Humani-
styczna w Lesznie], r. 29: 2009, s. 233-243; tenże, Bogusława Żurakowskiego metody 
animacji kultury literackiej, [w:] Literatura-człowiek-wartość. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy na-
ukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Dariusz Piotr Klimczak i Agnieszka 
Sojka, wyd. Zakład Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Krakowie, Instytut 
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wanych w książkach pod jego redakcją16 (np. dr Jadwiga Lach-
Rosocha).  

Moim zdaniem, jednak szczególnie przydatna w edukacji 
(także w edukacji plastycznej) jest pedagogiczna (filozoficzna) kon-
cepcja personalistyczna (personalizm) a zarazem realistyczna (re-
alizm metafizyczny), np. reprezentowana przez ks. dr hab. Karola 
Wojtyłę / św. Jana Pawła II17 (1920-2005), papieża i Lubelską Szkołę 
Filozoficzną (prof. Piotr Jaroszyński, prof. Henryk Kiereś, o. prof. 
Mieczysław Albert Krąpiec OP [1921-2008], o. prof. Andrzej Mary-
niarczyk SDB, s. prof. Zofia Zdybicka USJK) oraz współczesnych 
innych autorów personalistycznych, np. prof. Katarzynę Olbrycht i 
dr Barbarę Niemiec (1943-2014) oraz innych, którzy wypowiadali 
się na tematy dotyczące także piękna lub sztuki plastycznej w kon-
tekście wychowania estetycznego (wychowania przez sztukę). W 
polskiej myśli pedagogicznej na relację mistrz-uczeń zwracali uwa-
gę personaliści, zwłaszcza z okresu międzywojennego (w latach 
1918-193918). Również personalistyczne ujęcia wychowania odnaj-
dujemy u późniejszych, powojennych, katolickich teoretyków wy-
chowania, np. u ks. dra hab. Franciszka Karola Blachnickiego (1921-
1987), bezpośredniego ucznia pedagoga kultury, jakim był prof. 
Stefan Kunowski (1909-1977)19. Tę perspektywę personalistyczną 
                                                                                                                         
Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2007, s. 85-94; tenże, Bogusława Żurakowskiego 
metody wychowania młodzieży przez literaturę, „Dydaktyka Literatury” [wyd. Wyż-
sza Szkoła Humanistyczna w Lesznie], r. 28: 2008, s. 193-205. 

16 M.M.Tytko, Problemy kultury plastycznej w edukacji, [w:] Kultura artystyczna 
w przestrzeni wychowania, red. Bogusław Żurakowski, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 23-45. 

17 M.M.Tytko., Artysta w koncepcji Jana Pawła II w Liście do artystów, „Reli-
gious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and 
Education”, Year 1: 2013, Volume 2 (2), April – May – June 2013, s. 117-142, bibli-
ogr. s. 140-142. 

18 Zob. J. Kostkiewiczowa., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 
1918-1939, Impuls, Kraków 2013. 

19 Na temat F. Blachnickiego zob. M.M.Tytko, Animacja kultury metodą skau-
tingu w Ruchu Światło - Życie ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie 
chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 
285-303; tenże, Elementy teorii człowieka w koncepcji wychowawczej ks. Franciszka 
Karola Blachnickiego. część 1, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektro-
niczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi”, r. 3: 2013, 
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warto by zastosować do opisu i analizy procesów międzyosobo-
wych (relacji interpersonalnych) z zakresu edukacji artystycznej 
(plastycznej, np. do relacji mistrz – uczeń w sferze plastyki), ale to 
temat na odrębne studium pedeutologiczne do podjęcia w innym 
miejscu. Tu tylko sygnalizuje się jego istnienie i ważność w związ-
ku z obiegiem dzieł sztuki (dzieł plastycznych) w kontekście edu-
kacji artystycznej (w szczególności – wychowania plastycznego). 

Istnieje diametralna różnica pomiędzy aksjologią, czyli teorią 
wartości (fenomenologiczną, idealistyczną-Husserlowską lub ‘re-

                                                                                                                         
nr 2 (6), s. 49-62; tenże, Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Fran-
ciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika Katolicka” (wyd. Katedry Pedagogiki 
Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej 
Woli), r. 5: 2011, nr 1 (8), styczeń-czerwiec 2011, s. 65-77; tenże, Franciszek Karol 
Blachnicki (1921-1987. Biografia profilowana pedagogicznie), „Pedagogia Ojcostwa. 
Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Me-
dycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 2: 2012, nr 2 (5), lipiec-grudzień 
2012, s. 35-51, tamże obszerna bibliografia na s. 45-51; tenże, Kultura w ujęciu 
Franciszka Karola Blachnickiego, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 4 
(73), s. 127-134; tenże, Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie do wiary, 
nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie w 
rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris 
consortio«. Przesłanie moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Za-
dykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 192-220, seria Instytutu Teologii 
Moralnej, Wydziału Teologii KUL, Przesłanie moralne Kościoła, t. 13; tenże, Studia 
teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950 
oraz początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne. Organ Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Ko-
ścielnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Półrocznik”, r.: 
2009, t. 91, s. 343-354; tenże, Wartości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, 
[w:] Wartości drogą ku wzrastaniu. Praca zbiorowa, pod redakcją ks. Jana Zimnego, 
Romana Króla, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Katedra 
Pedagogiki Katolickiej, Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Katolicki 
Uniwersytet w Ružomberku, Stalowa Wola – Kijów – Ružomberok 2012, s. 226-
268. Na temat inspiracji skautingiem w wychowaniu (także elementy plastyczne 
w harcerstwie, np. totemy, znaki rozpoznawcze sprawności, godła, chorągwie, 
emblematy etc.) zob. MM.Tytko, Filozofia skautingu, [w:] Powstanie harcerstwa i 
jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej. Mate-
riały z konferencji naukowej odbytej w sali obrad Rady Miasta Krakowa w dniach 18-19 
sierpnia 2010 r., pod redakcją Janusza Wojtyczy, Instytut Nauk o Wychowaniu 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Komisja Histo-
ryczna Chorągwi Krakowskiej ZHP, Kraków 2010, s. 21-36. 
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alistyczną’ – prof. Romana Ingardena i prof. Władysława Stróżew-
skiego [z tych dwóch ostatnich autorów czerpie teorię oraz inspira-
cje prof. Bogusław Żurakowski]) z jednej strony, a teorią dóbr (re-
alistyczną, t. zw. realizmem metafizycznym ww. Lubelskiej Szkoły 
Filozoficznej), z drugiej strony. To ma swoje daleko idące konse-
kwencje w teorii edukacji i przekłada się także na inne ujęcia teorii 
edukacji plastycznej (teorii edukacji artystycznej)20. Teoria wartości 
czy teoria dóbr – w edukacji plastycznej – oto jest pytanie podsta-
wowe, stojące u podstaw filozofii wychowania artystycznego, filo-
zofii wychowania plastycznego, filozofii plastyki, filozofii sztuki. 
Od rozstrzygnięcia kwestii prawdy tej lub innej filozoficznej teorii 
wyjściowej zależy kształt całej teorii pedagogiki plastyki i edukacji 
plastycznej.  

Wszak przyjęta filozofia wychowania decyduje w efekcie o 
kształcie teorii wychowania. Pytanie: co tak naprawdę wychowuje? 
Co wychowuje w zakresie edukacji plastycznej? W ujęciu współ-
czesnej, aksjologicznej pedagogiki kultury (prof. Irena Wojnar, 
prof. Bogusław Żurakowski), wychowują wartości sztuki. Mowa tu 
w zasadzie o wartościach artystycznych, estetycznych oraz ‘nade-
stetycznych’ czyli transcendentaliach, jakimi są Dobro, Prawda, 
Piękno (tj. aspekty Boga, które – dodać tu należy – Pseudo-Dionizy 
Areopagita nazywał „imionami Bożymi”).  

Z kolei w ujęciu Lubelskiej Szkoły Filozoficznej – wychowuje 
piękno sztuki zawarte realnie w dziełach sztuki. To jest najważniej-
szy moment w teorii wychowania plastycznego / wychowania ar-
tystycznego, aby poznać prawdę o filozoficznych (metafizycznych) 
podstawach owego wychowania. Jak dotąd próby pogodzenia re-
alizmu z idealizmem nie dały pozytywnego rezultatu w filozofii, 
bo dać nie mogły, skoro to są wzajemnie ze sobą sprzeczne teorie (a 
przynajmniej ‘niekompatybilne’). Podobnie rzecz wygląda z fun-

                                                 
20 M.M.Tytko, Teoria wartości czy teoria dóbr w szkole? Realizm metafizyczny czy 

fenomenologia realistyczna w pedagogice? Zagadnienia aksjologii edukacyjnej i edukacji 
aksjologicznej, [w:] Szkoła w świetle wiedzy potocznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, 
red. Ewa Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak, nakł. Polskie Towarzystwo Pedago-
giczne Oddział w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, wyd. Wydawnictwo 
Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, Po-
znań 2009, s. 23-34. 
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damentalnym sporem fenomenologii (szkoła krakowska) i reali-
zmu metafizycznego (ww. szkoła lubelska). 

Autor niniejszego artykułu uznaje racje Lubelskiej szkoły Filo-
zoficznej za uzasadnione i przyjmuje, że piękno prawdziwych i 
dobrych dzieł plastycznych (arcydzieł sztuki) samo w sobie jest 
wychowawcze (na zasadzie greckiej paidei). 

 
6. Podmioty edukacji plastycznej (wychowania plastycznego) 
Podmioty wychowania plastycznego, podmioty edukacji arty-

stycznej (występujące w kontekście obiegu dzieł sztuki plastycznej) 
– to kolejna sfera zagadnień. W edukacji plastycznej istotne są na-
stępujące kwestie (proponuję przyjąć takie oto terminy):  

1) wychowawca artystyczny (wychowawca plastyczny), tj. 
nauczyciel sztuki lub dawniej nauczyciel wychowania plastyczne-
go, w tym artysta-pedagog,  

2) wychowanek plastyczny (wychowanek artystyczny),  
3) proces edukacji plastycznej (tu: proces edukacji artystycz-

nej), na którą składają się, moim zdaniem, cztery podstawowe ele-
menty (plus jeden – piąty element pochodny):  

A) proces wychowania plastycznego (proces wychowania ar-
tystycznego),  

B) proces kształcenia plastycznego (proces kształcenia arty-
stycznego),  

C) proces opieki plastycznej (proces opieki artystycznej),  
D) proces socjalizacji plastycznej, czyli proces uspołecznienia 

plastycznego (inaczej mówiąc: proces socjalizacji artystycznej, czyli 
proces uspołecznienia artystycznego).  

E) Ten ostatni proces (D) obejmuje w szczególności proces reso-
cjalizacji plastycznej, czyli proces ponownego uspołecznienia pla-
stycznego (inaczej mówiąc: proces resocjalizacji artystycznej, tj. proces 
ponownego uspołecznienia artystycznego, rozumiany jako proces 
ponownego przygotowania i włączenia osób w społeczność z uży-
ciem metod plastyki jako jednej z pomocniczych metod pedagogicz-
nych, przydatnych w społecznym wychowaniu i kształceniu). 

Odnośnie do ww. postaci ‘wychowawcy plastycznego’ (‘wy-
chowawcy artystycznego’), moim zdaniem, trzeba powiedzieć, że jest 
on rodzajem wychowawcy estetycznego (termin „wychowawca este-
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tyczny” został wprowadzony do obiegu pedagogicznego przez prof. 
S. Szumana w 2. połowie lat 40. XX w.), a z kolei kategoria ‘wycho-
wawca estetyczny’ przynależy, wg mnie, do szerszej kategorii „wy-
chowawcy kulturalnego” (czyli w swej istocie, tautologicznie rzecz 
ujmując: ‘wychowawcy wychowującego’). Wszak terminy ‘kultural-
ny’ i ‘wychowujący’ to są synonimy, bo według greckiej paidei, ‘kultu-
ra’ i ‘wychowanie’ stanowią jedno i to samo. Zachodzi tożsamość 
znaczeniowa, bo wychowanie jest kulturą, a kultura – wychowaniem, 
termin zatem etymologicznie rozumiemy jako tautologiczny, ale 
greckie słowo paidagos [pedagog] ma w sobie wszak ten sam rdzeń, co 
grec. paidea, a nie ma w języku polskim lepszego terminu. Grecką pa-
ideę można oddać przez łacińskie humanitas (człowieczeństwo) lub 
cultura (‘uprawa’ w sensie: formowanie duchowości człowieka). ‘Wy-
chowawca plastyczny’ (‘wychowawca artystyczny’) jest formatorem 
(‘uprawiaczem’) duchowości ludzkiej (wychowanka) przy użyciu 
metod, środków plastycznych (artystycznych, należących do zakresu 
plastyki). W tym sensie wychowawca plastyczny (artystyczny) jest 
mistrzem plastycznym, mistrzem artystycznym dla swego ucznia 
(wychowanka), mając wpływ na formowanie jego osobowości, du-
chowości i ten wpływ ma wymiar osobowy, a nie tylko ‘techniczny’ 
(choć etymologicznie grec. techne oznacza wszak nie tylko ‘technikę’, 
ale i ‘sztukę’, łac. ars). Dlatego relacja mistrzowsko-uczniowska ma 
wymiar osobowy, personalistyczny, także w sferze edukacji arty-
stycznej (plastycznej). Mistrz formuje plastycznie swego ucznia pod 
względem a) wiedzy teoretycznej, b) praktycznych umiejętności i c) 
postawy (kompetencji społecznych). Te trzy aspekty edukacji w relacji 
mistrzowsko-uczniowskiej są tak samo ważne, nie można pomijać 
któregokolwiek z nich, moim zdaniem, aby zachować właściwe pro-
porcje edukacyjne. 

Wychowawca (paidagogos) plastyczny jest zarazem ‘ukulturalnia-
jącym’ (uprawiającym) duchowość swoich wychowanków, pogłębiają-
cym ich człowieczeństwo poprzez plastykę, skoro ‘kultura’ i ‘wycho-
wanie’ oraz ‘człowieczeństwo’ to jedno i to samo (grec. paidea = łac. cul-
tura = łac. humanitas). Nie należy zapominać o tym istotnym fakcie kla-
sycznej tożsamości człowieczeństwa, kultury i wychowania – także w 
obszarze szeroko rozumianej plastyki (w życiu codziennym), w sferze 
wąsko rozumianych sztuk plastycznych (sztuk pięknych) i w zakresie 
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edukacji plastycznej. jednak wspomniana wyżej tożsamość znaczenio-
wa dotyczy całej sfery edukacji, a nie tylko edukacji plastycznej, tu tyl-
ko ma szczegółowe zastosowanie. Wychowawca jest jak ojciec, „upra-
wiający” człowieczeństwo swoich dzieci (wychowanków). W tym - 
wychowawca plastyczny jest jak ojciec, „uprawiający” człowieczeń-
stwo swoich dzieci (wychowanków plastycznych) przy użyciu środ-
ków z zakresu plastyki. 

Z kolei ww. termin ‘wychowanek plastyczny’ (‘wychowanek arty-
styczny’) odnosi się do podmiotu wychowywanego przez ‘wychowaw-
cę plastycznego’ (‘artystycznego’) przy użyciu środków, metod pla-
stycznych (artystycznych, czyli dotyczących sztuki). W relacji mistrzow-
sko-uczniowskiej – to mistrz naucza i kształci ucznia, ale także go wy-
chowuje i sprawuje nad nim opiekę. Także mistrz-artysta-plastyk (jak 
ojciec duchowy w zakresie sztuki) nie tylko naucza swego ucznia arka-
nów sztuki plastycznej, ale także sprawuje nad nim opiekę plastyczną 
(opiekę artystyczną), formuje artystyczną duchowość swego wycho-
wanka, jego wyobraźnię (plastyczną), wrażliwość na wartości artystycz-
ne i wszelkie walory sztuk pięknych. Wychowanek ‘plastyczny’ (wy-
chowanek artystyczny), jako podmiot procesu kształtowania (formowa-
nia), ale i procesu wychowywania przez sztukę i do sztuki albo dla sztu-
ki (plastycznej) jest jednocześnie uczniem swego mistrza (mistrzów, na-
uczycieli-artystów) kształconym w zakresie sztuk plastycznych odpo-
wiednio (np. w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, rzemio-
sła artystycznego, form przemysłowych, fotografii, filmu, multimediów 
itd.). Wychowankowie są duchowymi „synami”, a wychowanki są du-
chowymi „córkami” swoich mistrzów (lub mistrzyń), tu zachodzi rodzaj 
relacji ‘ojcowskiej’ (lub odpowiednio – ‘macierzyńskiej’) w procesie wy-
chowania. owo ‘ojcostwo’ czy ‘macierzyństwo’ duchowe dotyczy także 
sfery wychowania plastycznego, obszaru sztuk plastycznych. 
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7. Proces wychowania plastycznego w wybranym ujęciu fi-

lozoficznym 
Proces wychowania plastycznego (proces wychowania arty-

stycznego) zachodzi pomiędzy dwoma podmiotami: ‘wychowawcą 
plastycznym’ (‘wychowawcą artystycznym’) a ‘wychowankiem 
plastycznym’ (‘wychowankiem artystycznym’) przy użyciu środ-
ków (dzieł) plastycznych (artystycznych), ale także przy wykorzy-
staniu samego procesu twórczego (artystycznego), który także ma 
aspekty autoformujące, autoedukacyjne (czyli samowychowawcze i 
samokształcące). 

Według znanego podziału prof. Kazimierza Jerzego Adolfa 
Twardowskiego (1866-1938) w procesie poznania można wyróżnić: 
1) akt, 2) treść aktu, 3) przedmiot aktu (tu dodam od siebie: przed-
miot rzeczywisty lub abstrakcyjny).  

Podobnie mamy sytuację, moim zdaniem (proponuję tu taki 
podział merytoryczny, którego dotąd nie było) w wychowaniu21 i 
kształceniu, w opiece i socjalizacji (czyli razem wziąwszy – w sferze 
edukacji w ogóle), gdzie istnieją odpowiednio (kolejno osobno ze-
stawiając ww. terminy, tu podano zestawienie sumaryczne):  

1) akt wychowania (odpowiednio: akt kształcenia, akt opieki, 
akt socjalizacji, w tym – akt resocjalizacji).  

2) Z kolei wyróżnić należy drugą sferę kategorialną: treść aktu 
wychowania (odpowiednio: treść aktu kształcenia, treść aktu opie-
ki, treść aktu socjalizacji, w tym – treść aktu resocjalizacji). Inaczej 
mówiąc, chodzi o treści wychowujące, treści kształcące, treści 
‘opiekuńcze’ (dotyczące sfery opieki), treści socjalizujące, czyli tre-
ści uspołeczniające – w tym treści resocjalizujące, czyli treści po-
nownie uspołeczniające, pozwalające na powrót do społeczności.  

3) Istnieje także trzecia sfera kategorii tu wyróżniona – to 
przedmiot aktu wychowania (przedmiot aktu kształcenia, przed-
miot aktu opieki, przedmiot aktu (re)socjalizacji). W zakresie edu-

                                                 
21 Sygnalizowałem tę problematykę podziałów prof. Twardowskiego w kon-

tekście wychowania w innym miejscu, zob. Tytko M.M., Media w wychowaniu, 
„Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, r. 2008, 
nr 12 (192), grudzień 2008 r., s. 5-6. 
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kacji plastycznej – edukacji artystycznej chodzi tu zarówno o 
przedmiot konkretny, rzeczywisty, tj. konkretne dzieło, np. dzieło 
sztuki plastycznej, jak i o przedmiot abstrakcyjny, jakim jest sam 
proces tworzenia, proces artystyczny, w tym – proces plastyczny, 
tzn. proces artystyczny dotyczący dzieł plastycznych).  

‘Przedmiot’ aktu (wychowania, kształcenia, opieki, 
(re)socjalizacji) związany jest z podmiotami uczestniczącymi w 
tychże procesach (wychowania, kształcenia, opieki, (re)socjalizacji): 
osobami mistrza i ucznia (odpowiednio: wychowawcy i wycho-
wanka, nauczyciela i ucznia, opiekuna i podopiecznego, ‘socjaliza-
tora’ [osoby tzw. ‘uspołeczniacza’] i ‘socjalizanta’ [osoby ‘uspołecz-
nianej’], w tym – ‘resocjalizatora’ i ‘resocjalizanta’.  

W zakresie wychowania plastycznego (wychowania arty-
stycznego) ww. terminy stosuje się odpowiednio (zachodzi tu apli-
kacja filozofii do szczegółowej teorii edukacji artystycznej): 

1) akt wychowania plastycznego – akt wychowania arty-
stycznego (odpowiednio: akt kształcenia plastycznego – akt kształ-
cenia artystycznego, akt opieki plastycznej – akt opieki artystycz-
nej, akt socjalizacji plastycznej – akt socjalizacji artystycznej, w tym 
– akt resocjalizacji plastycznej – akt resocjalizacji artystycznej);  

2) treść aktu wychowania plastycznego – treść aktu wycho-
wania artystycznego (odpowiednio: treść aktu kształcenia pla-
stycznego – treść aktu kształcenia artystycznego, treść aktu opieki 
plastycznej – treść aktu opieki artystycznej, treść aktu socjalizacji 
plastycznej – treść aktu socjalizacji artystycznej, w tym – treść aktu 
resocjalizacji plastycznej – treść aktu resocjalizacji artystycznej). 
Innymi słowy, chodzi o treści wychowujące plastycznie (treści wy-
chowujące artystycznie), treści kształcące plastycznie (treści kształ-
cące artystycznie), treści ‘opiekuńcze’ plastycznie – treści ‘opiekuń-
cze’ artystycznie, czyli dotyczące sfery opieki plastycznej, treści 
dotyczące sfery opieki artystycznej), treści socjalizujące plastycznie 
(treści socjalizujące artystycznie), czyli treści uspołeczniające (pla-
stycznie, artystycznie, pod względem sztuki plastycznych, tj. sztuk 
pięknych) – w tym treści resocjalizujące (plastycznie, artystycznie), 
czyli treści ponownie uspołeczniające, pozwalające na powrót do 
społeczności dzięki włączeniu sfery plastyki.  
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3) Z kolei odnośnie do trzeciej sfery kategorii tu wyróżnionej – 
jakim jest przedmiot aktu wychowania plastycznego – przedmiot 
aktu wychowania artystycznego (przedmiot aktu kształcenia pla-
stycznego – przedmiot aktu kształcenia artystycznego, przedmiot 
aktu opieki plastycznej – przedmiot aktu opieki artystycznej, 
przedmiot aktu (re)socjalizacji) plastycznej – przedmiot aktu (reso-
cjalizacji) artystycznej – sytuacja przedstawia się następująco.  

W zakresie edukacji plastycznej – edukacji artystycznej chodzi 
tu zarówno o przedmiot konkretny, rzeczywisty, tj. konkretne dzie-
ło sztuki, np. dzieło sztuki plastycznej (dzieło artystyczne), jak i o 
przedmiot abstrakcyjny, jakim jest sam proces tworzenia plastycz-
nego, tj. proces tworzenia artystycznego, tzn. proces artystyczny, w 
tym – twórczy proces plastyczny (malarski, graficzny, rzeźbiarski, 
architektoniczny, rzemieślniczo-artystyczny – w rozumieniu rze-
miosła artystycznego, nadto fotograficzny, filmowy itd.). Do tego, 
oczywiście, można dodać jeszcze szczegółowo np. proces projek-
towania form przemysłowych, multimediów używających elemen-
tów obrazu cyfrowego itd. 

Przedmiot aktu (wychowania plastycznego / wychowania arty-
stycznego, kształcenia plastycznego / kształcenia artystycznego, 
opieki plastycznej / opieki artystycznej, (re)socjalizacji) plastycznej / 
(re)socjalizacji artystycznej związany jest z podmiotami uczestniczą-
cymi w tychże procesach. Chodzi o podmioty artystycznego lub pla-
stycznego wychowania, kształcenia, opieki, (re)socjalizacji), jakimi są 
mistrz i uczeń. Chodzi tu o relację mistrza artystycznego / mistrza 
plastycznego (mistrza sztuk plastycznych, mistrza sztuk pięknych) i 
ucznia artystycznego / ucznia plastycznego (ucznia sztuk plastycz-
nych, ucznia sztuk pięknych) oraz odpowiednio idzie o relację wy-
chowawcy plastycznego (wychowawcy artystycznego) i wychowanka 
plastycznego (wychowanka artystycznego). Nadto mam na myśli re-
lację – nauczyciela plastycznego (nauczyciela artystycznego, nauczy-
ciela sztuki, pedagoga sztuki, nauczyciela sztuk plastycznych, na-
uczyciela sztuk pięknych) i ucznia plastycznego (ucznia artystyczne-
go, ucznia sztuki, ucznia sztuk plastycznych, ucznia sztuk pięknych). 
Ponadto chodzi o relację opiekuna plastycznego (opiekuna artystycz-
nego) i podopiecznego plastycznie (podopiecznego artystycznie). Po-
za tym idzie o relację jaka łączy ‘socjalizatora plastycznego’ / ‘socjali-



329 
 

zatora artystycznego, tj. osobę ‘uspołeczniacza’ (plastycznego / arty-
stycznego) i ‘socjalizanta’, czyli osoby ‘uspołecznianej’ (plastycznie, 
artystycznie), w tym chodzi tu także o relację – ‘resocjalizatora pla-
stycznego’ (‘resocjalizatora artystycznego’) i ‘resocjalizanta plastycz-
nego’ (‘resocjalizanta plastycznego’). Taki podział terminologiczny 
proponuje tu autor niniejszego artykułu.  

Należy dodać, że problematyką pedeutologiczną w odniesie-
niu do nauczycieli-artystów zajmował się prof. Stefan Szuman, o 
ostatnio temat podjęła białostocka pedeutolożka dr Beata Kunat22, 
sięgająca do pewnych rozwiązań prof. Stefana Szumana. 

Edukacja plastyczna dotyczy zarówno dzieci (tu teorią opisu-
jącą tę sferę edukacyjną jest 1) pedagogika kultury plastycznej, pe-
dagogika plastyki, pedagogika sztuki), 2) jak i odnosi się do mło-
dzieży (tu teorią opisującą tę sferę edukacyjną jest hebagogika kul-
tury plastycznej, hebagogika plastyki, hebagogika sztuki) oraz po-
nadto obejmuje grupę 3) osób dorosłych (tu teorią opisującą tę sferę 
edukacyjną jest andragogika kultury plastycznej, andragogika pla-
styki, andragogika sztuki) i 4) osoby starsze (tu teorią opisującą tę 
sferę edukacyjną jest geriagogika kultury plastycznej, geriagogika 
plastyki, geriagogika sztuki). Filozofia pedagogiki obejmuje także 
filozofię pedagogiki plastyki i tę ostatnią samą. Filozofia hebagogi-
ki rzutuje z kolei na hebagogikę plastyki; filozofia andragogiki 
obejmuje także andragogikę plastyki23; natomiast filozofia geriago-

                                                 
22 B. Kunat., Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki [stan, specyfika, uwarunkowa-

nia], Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Białystok 
2012 [praca doktorska]; taż, Twórcza aktywność plastyczna nauczycieli edukacji wizu-
alnej jako dziedzina ich rozwoju zawodowego „Dyskursy Młodych Andragogów”, 
2014 tom 15, s. 185-194; taż, Całożyciowe uczenie się pedagogów-artystów na tle ich 
autobiografii zawodowych, [w:] E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.) Biografie edukacyjne, 
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (w druku); taż, Specyfika rozwoju zawodowego na-
uczycieli plastyki-artystów z perspektywy badań autobiograficznych, [w:] K. Olbrycht 
(red.) Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, Cieszyn 2014 (w druku). 

23 M.M.Tytko, Filozofia andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji dorosłych, 
[w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. (Materiały I Ogólnopolskiego 
Zjazdu Andragogicznego – Kraków, 23-24 czerwca 2009). Praca zbiorowa pod redakcją 
Tadeusza Aleksandra, tom II, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN – Zespół Pe-
dagogiki Dorosłych, Instytut Pedagogiki UJ – Zakład Pedagogiki Społecznej i 
Andragogiki, Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu, Instytut Tech-



330 
 

giki rzutuje na geriagogikę plastyki. Sergiusz Hessen pisał, że pe-
dagogika jest filozofią stosowaną, stąd – moim daniem – należy 
aplikować filozoficzne rozwiązania do teorii wychowania (także – 
teorii edukacji artystycznej, teorii wychowania plastycznego), co 
niniejszym przykładowo uczyniono.  

Moim zdaniem, należy także aplikować realistyczny persona-
lizm (realistyczną filozofię personalistyczną) oraz realizm metafi-
zyczny (metafizykę realistyczną) do sfery edukacji, także w obsza-
rze edukacji plastycznej (i artystycznej). Wszelkie błędy w wycho-
waniu, moim zdaniem, biorą się z przyjęcia błędnej koncepcji wy-
chowania (błędnej filozofii wychowania). Dlatego przyjęcie perso-
nalizmu i realizmu metafizycznego uważam za właściwe rozwią-
zanie w zakresie edukacji w ogóle, które pozwoli wyeliminować 
szereg błędów w wychowaniu (także m.in. w wychowaniu pla-
stycznym, wychowaniu artystycznym). 

 
8. Obieg plastyczny a edukacja plastyczna 
Elementy obiegu plastycznego możemy odnaleźć w sferze edukacji 

plastycznej. Dotyczy to zarówno kwestii odbioru sztuk plastycznych 
(odbiorcy mistrzowskich dzieł artystycznych – arcydzieł sztuki), jak i 
procesu amatorskiego tworzenia dzieł plastycznych. 

Społeczny obieg plastyczny ma miejsce także w procesie edu-
kacji plastycznej w szkole, o czym świadczy m.in. obecność ilustra-
cji książkowych w lekturach szkolnych24 i podręcznikach. Elementy 
użycia przedmiotów plastyki można odnaleźć w zakresie eduka-
cyjnej (wychowawczej) pracy socjalnej, pracy opiekuńczej i pracy 
terapeutycznej25.  

                                                                                                                         
nologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 82-92, seria: Monograficzna seria wy-
dawnicza Biblioteka Pedagogiki Pracy, tom 231, redaktor naukowy serii: prof. dr 
hab. Henryk Bednarczyk 

24 Np. A. Boguszewska, Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym 
wieku szkolnym w Polsce w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013,, taże, Projekty graficzne pozapodręcznikowego 
wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013. 

25 M.M.Tytko, Ars moriendi – metody pracy socjalnej do akceptacji śmierci, [w:] 
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. 
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Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie-
go, Opole 2012, s. 14-18; tenże, Ars vivendi – metody pracy socjalnej do akceptacji 
życia [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, 
tom 1, red Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2012, s. 18-22; tenże, Blog jako środek w pracy socjalnej, [w:] 
Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. 
Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 19-23; tenże, E-learning jako środek w pracy 
socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycz-
nej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 34-37; tenże, E-mailing jako 
środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej 
i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-
Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 37-39; tenże, 
Film jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:] Słownik metod, technik i form 
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2013, s. 41-43; tenże, Fotografia jako środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, 
technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weis-
sbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2013, s. 44-46; tenże, Metody aksjologiczne w terapii [w:] Słownik 
metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna 
Weissbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole 2012, s. 85-88; tenże, Metody wychowania estetycznego w terapii, [w:] Słownik 
metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna 
Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2013, s. 74-76; tenże, Metody wychowania muzycznego osób głu-
choniemych, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeu-
tycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 76-78; tenże, Metody 
wychowania patriotycznego w pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form pracy 
socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr 
Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 92-94; tenże, 
Modlitwa jako metoda terapeutyczna, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, 
opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dą-
browska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 84-
87; tenże, Multimedia w opiece i pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form 
pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2013, s. 89-92; tenże, Pielgrzymka jako metoda terapeutyczna, [w:] Słownik metod, 
technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weis-
sbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2013, s. 109-112; tenże, Portal społecznościowy (wortal) jako śro-
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W Uniwersytecie Jagiellońskim już na przełomie XIX i XX w. 
kształcono także nauczycieli rysunku, tj. działała specjalna komisja 
egzaminująca kandydatów na tychże nauczycieli26. Ci nauczyciele 
rysunku kształceni odpowiednio stawali się „ojcami” plastycznymi 
dla uczniów, inspirując i formując pod względem plastycznym na-
stępne pokolenia Polaków, co ujawniło się szczególnie w okresie 
międzywojennym, kiedy to wychowanie plastyczne pełniło w 
szkołach istotną funkcję wychowawczą i najprostszą formę ekspre-
sji plastycznej dziecka. Ojcowie polskiego wychowania plastyczne-
go są liczni, częściowo prezentuje ich (w zakresie ilustracji skiero-
wanej do dzieci w wieku szkolnym) w swoich książkach Anna Bo-
guszewska27. 

Kultura uniwersytetu28 ma dawną tradycję, w której elementy 
plastyczne od setek lat pełnią ważną funkcję w ceremoniale uczelni 
(np. berła rektorskie, różnokolorowe ozdobne togi, plastyczna oprawa 
architektoniczna budynków uniwersyteckich, herb uniwersytecki, 

                                                                                                                         
dek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i 
terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-
Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 114-116; ten-
że, Proza jako środek w pracy socjalnej i terapeutycznej, [w:] Słownik metod, technik i 
form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie-
go, Opole 2013, s. 121-124; tenże, Rekolekcje jako metoda terapeutyczna, [w:] Słownik 
metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna 
Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2013, s. 126-130.  

26 Zob. m.in. M.M.Tytko, Baza danych o studentach Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1850-1918, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, r.: 2009, nr 1 (93), s. 48-52; tenże, 
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości narodowościowej 
studentów UJ w latach 1850-1918, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 2 
(71), s. 88-97. 

27 A. Boguszewska, Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zale-
canych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 431; idem, Ilustracja i ilustrato-
rzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944-1989, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 441. 

28 M.M.Tytko, Istota kultury uniwersytetu, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, 
pod redakcją Ewy Augustyniak, wyd. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 33-40. 
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pieczęcie uniwersyteckie itd.). Edukacyjne walory owych plastycz-
nych elementów w uniwersytecie nie ulegają wątpliwości (w ten spo-
sób wyraża się powagę i dostojeństwo instytucji edukacyjnej, kształtu-
jąc u studentów szacunek dla uczelni jako społeczności uczonych i 
nauczanych). Społeczny wymiar plastyki jest tu oczywisty. Ponadto 
dawne uniwersytety przechowują z reguły w swoich zbiorach nie-
zwykłe bogactwo dzieł plastycznych, np. tak jest w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, czego przykłady można mnożyć29. 

Podobnie jak istnieje religijna kultura poetycka30, tak istnieje 
również religijna kultura plastyczna (np. chrześcijańska kultura 
plastyczna). Wszak plastyka była obecna od początku jego istnienia 
w Kościele, zwłaszcza w Kościele Wschodnim, gdzie szczególną 
funkcję liturgiczną pełni ikona, co spowodowało, że od późnej sta-
rożytności / wczesnego średniowiecza po współczesność istniały 
tam szkoły ikon31, gdzie uczono, jak tworzyć obrazy o tematyce 
sakralnej32 (ikony związane z tzw. mistagogią prawosławia, później 
i poniekąd grekokatolicyzmu). Także w Kościele Łacińskim (Rzym-
skim) plastyka (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło arty-

                                                 
29 M.M.Tytko, Gabinety osobliwości, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu 

Jagiellońskiego”, r. 2: 1997, nr 5, lato 1997, s. 27-29; tenże, Jacka Malczewskiego 
lekcja anatomii, „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, r. 2: 
1997, jesień 1997, nr 6, s. 54-56 [ilustracje ze zbiorów UJ]; inna wersja artykułu: 
tenże, Lekcja anatomii Jacka Malczewskiego, „Zeszyty naukowo-artystyczne Wy-
działu Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, zeszyt 5, Kraków 
2004, s. 233-240 [ilustracje ze zbiorów ASP w Krakowie]. 

30 M.M.Tytko, Religijna kultura poetycka, [w:] Po drugiej stronie miłości. Pokłosie 
III międzynarodowego konkursu jednego wiersza o puchar wydawnictwa św. Macieja 
Apostoła, oprac. Edward Przebieracz, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tar-
nowskie Góry 2013, s. 185-211. 

31 Zob. np. M.M.Tytko, Studyci. Odrodzenie zakonu przez metropolitę Andrieja 
Szeptyckiego, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. III, red. Jan Gancarski, wyd. Podkarpackie 
Towarzystwo Historyczne, Krosno 1999, s. 51-67; tenże, Do pytannja pro istoriju 
ordenu studitiv, [pereklad iz polskoj Tatiana Gusarska], „Naukovyj Visnyk Volyn-
skogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki” [Łuck], 
vol. 13: 2009, s. 132-140. 

32 M.M.Tytko, W kręgu Andrieja Szeptyckiego. Kulturalne odrodzenie ukraińskie za 
czasów mecenatu metropolity, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. III, red. Jan Gancarski, wyd. 
Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, Krosno 1999, s. 31-50, tamże aneks: Spis 
ukraińskich artystów, krytyków i teoretyków sztuki 1918-1943 (wybór). 
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styczne, a nawet grafika) zajmuje od początku istotne miejsce w 
liturgii i poza liturgią, także w rozmaitych bractwach religijnych33 
(chorągwie, emblematy, feretrony, insygnia etc.). Chrześcijańska 
sztuka wschodnia operowała znakami ikonicznymi, ale sztuka za-
chodnia miała także swoją symbolikę (chrześcijański kod kulturo-
wy, program ikonograficzny)34. 

Można powiedzieć, że historia sztuki europejskiej kilkunastu 
ostatnich stuleci, od późnej starożytności do sztuki współczesnej 
jest budowana w większej mierze przez sztukę chrześcijańską (ko-
ścioły, klasztory itd. oraz ich wyposażenie). Bez sztuki chrześcijań-
skiej nie byłoby plastycznej sztuki europejskiej tego czasu, bo 
chrześcijaństwo sprzyjało i sprzyja sztuce (artystom), tu także ist-
nieje społeczny obieg artystyczny w Kościele (społeczny obieg 
sztuki sakralnej).  

Sztuka plastyczna jest obecna także w życiu parafialnym, tak-
że współcześnie, czego drobnym przykładem jest m.in. Podziemny 
Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (akronim utworzony od 
pierwszych liter – „PSALM”), działający w Krakowie przy nowo-
piaszczańskiej Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej (dziesiątki spo-
tkań autorskich z chrześcijańskimi artystami, także z plastykami, 
np. z prof. Wincentym Kućmą z krakowskiej ASP, twórcą rzeźby 
sakralnej (m.in. Drogi Krzyżowej w Pasierbcu k. Limanowej), jed-
nym z ojców współczesnej polskiej sztuki plastycznej)35. Plastyk ten 

                                                 
33 M.M.Tytko, Funkcje tzw. Arcybractwa Dobrej Śmierci w kulturze polskiej, „Pe-

dagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czaso-
pismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2012, nr 1 (4), 
styczeń-czerwiec 2012, s. 140-162. 

34 Np. M.M.Tytko, Kto zje żabę Haberschracka? Symbolika żaby w Poliptyku Au-
gustiańskim Mikołaja Haberschracka, XV w., „Alma Mater. Kwartalnik Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego”, r. 3: 1998, nr 9, s. 54-56; tenże, Współmęka, „Posłaniec Serca 
Jezusowego”, r. 126: 1997, nr 3, s. 31-32. 

35 M.M.Tytko, Kultura PSALM-u, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgó-
rze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r.7: 2013, nr 1 
(49), luty-marzec 2013, s. 14-15; inny artykuł pod tym samym tytułem:, tenże, 
Kultura PSALM-u, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. 
Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r.7: 2013, nr 8 (56), listopad-
grudzień 2013, s. 18-19, tenże, PSALM się rozwija, „Kurier. Dzielnica XI m. Kra-
kowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”,, r. 
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daje publicznie świadectwo wiary nie tylko swoimi wybitnymi 
dziełami sakralnymi, ale także swoją postawą jako katolik. Wg oso-
bistej relacji ks. Ireneusza Okarmusa, który prowadził to spotkanie 
a artystą w PSALM-ie (w VI 2012 r. w Krakowie), prof. W.Kućma 
powiedział m.in., że od trzydziestu lat nie opuścił ani jednej mszy 
świętej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to (co jest istot-
ne), że od trzydziestu lat nie opuścił on ani jednej mszy świętej, 
uczęszczając na nią codziennie. Siła sztuki plastycznej i siła ducha 
połączone w osobowości uzdolnionego artysty stanowią o jego au-
torytecie jako twórcy sakralnego. Ma to tu z pewnością znaczenie 
wychowawcze i samowychowawcze (Eucharystia i sztuka pla-
styczna służąca Eucharystii). 

Społeczny ze swej natury obieg plastyczny jest obecny także w 
sferze dotyczącej osób niepełnosprawnych. Udział niepełnospraw-
nych wychowanków, uczniów, podopiecznych w kulturze ma tak-
że swój aspekt plastyczny (artystyczny, dotyczący sztuk plastycz-
nych, sztuk pięknych). Chodzi o ich udział w kulturze plastycznej, 
o uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze plastycznej (w 
kulturze artystycznej)36. Niepełnosprawni także mają takie same 
prawa jak inni obywatele w Polsce37, także w zakresie kultury i wy-
chowania (a w konsekwencji – także w zakresie kultury plastycznej 
i wychowania plastycznego). Edukacja artystyczna powinna 
uwzględnić także potrzeby osób niepełnosprawnych, nie tylko w 
celu nauczania i wychowania, ale także po to, aby usprawnić obieg 
dzieł sztuki. z tego powodu w wielu muzeach w ostatnich latach 

                                                                                                                         
VI: 2012, nr 5, (45), lipiec-sierpień 2012, s. 14-15; tenże, PSALM zaprasza, „Kurier. 
Dzielnica XI m. Krakowa – Podgórze Duchackie. Kurdwanów – Piaski Wielkie – 
Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 1, (41), luty-marzec 2012, s. 16-17; tenże, Kultura 
rozkwita, „Kurier. Dzielnica XI m. Krakowa. – Podgórze Duchackie. Kurdwanów 
– Piaski Wielkie – Wola Duchacka”,, r. VI: 2012, nr 8, (48), listopad-grudzień 
2012, s. 22-23. 

36 M.M.Tytko, Kilka uwag o udziale ucznia niepełnosprawnego w kulturze, „Nie-
pełnosprawność i Rehabilitacja. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecz-
nych”, r. 2008, nr 4, październik-grudzień 2008, s. 67-72. 

37 M.M.Tytko, Wybrane, konstytucyjne prawa człowieka niepełnosprawnego, [w:] 
Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
Przesłanie moralne Kościoła, red. ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 177-199.  
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zbudowano specjalne podjazdy dla wózków inwalidzkich, windy 
itd., aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością narządów ru-
chu dostęp do dóbr kultury plastycznej. Z myślą o osobach niewi-
domych tworzy się urządzenia i media typu audiobooki, książki 
mówione, przeznaczono do słuchania, których treścią może być 
wszak także sztuka plastyczna, narracja o plastyce. 

Teorie opisujące problematykę udziału osób niepełnosprawnych 
w kulturze plastycznej (tu owo uczestnictwo w kulturze jest w istocie 
elementem obiegu sztuki w społeczności inwalidów) mają swoją od-
rębną terminologię i opracowania, np. zagadnienie metod wychowania 
plastycznego osób niewidomych38. Kwestiami wychowania plastycz-
nego (artystycznego) osób niewidomych, ociemniałych, niedowidzą-
cych zajmuje się tyflopedagogika plastyki (wychowanie plastyczne 
dzieci niewidomych, ociemniałych, niedowidzących), tyflohebagogika 
plastyki (wychowanie plastyczne młodzieży niewidomej, ociemniałej, 
niedowidzącej), tyfloandragogika plastyki (wychowanie plastyczne 
osób dorosłych niewidomych, ociemniałych, niedowidzących), tyfloge-
riagogika plastyki (wychowanie plastyczne osób starszych – niewido-
mych, ociemniałych, niedowidzących). 

Kwestiami wychowania plastycznego (artystycznego) osób 
głuchych, ogłuchłych i niedosłyszących zajmuje się surdopedago-
gika plastyki (wychowanie plastyczne dzieci głuchych, ogłuchłych i 
niedosłyszących), surdohebagogika plastyki (wychowanie pla-
styczne młodzieży głuchej, ogłuchłej, niedosłyszącej), surdoandra-
gogika plastyki (wychowanie plastyczne osób dorosłych głuchych, 
ogłuchłych i niedosłyszących), surdogeriagogika plastyki (wycho-
wanie plastyczne osób starszych – głuchych, ogłuchłych i niedosły-
szących). 

Kwestiami wychowania plastycznego (artystycznego) tak 
zwanych (dawniej) osób niedorozwiniętych umysłowo, czyli (we-
dług nowszego nazewnictwa) osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie – zajmuje się oligofrenopedagogika plastyki (wychowanie 

                                                 
38 M.M.Tytko, Metody wychowania plastycznego osób niewidomych, ociemniałych i 

niedowidzących, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i tera-
peutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 78-80.  
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plastyczne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie), oligofrenohe-
bagogika plastyki (wychowanie plastyczne młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie), oligofrenoandragogika plastyki (wycho-
wanie plastyczne osób dorosłych niepełnosprawnych intelektual-
nie), oligofrenogeriagogika plastyki (wychowanie plastyczne osób 
starszych – niepełnosprawnych intelektualnie). 

Kwestiami wychowania plastycznego (artystycznego) osób głu-
chociemnych (pozbawionych zarówno wzroku, jak i słuchu) zajmuje 
się tyflosurdopedagogika plastyki (wychowanie plastyczne dzieci 
głuchociemnych), tyflosurdohebagogika plastyki (wychowanie pla-
styczne młodzieży głuchociemnej), tyflosurdoandragogika plastyki 
(wychowanie plastyczne osób dorosłych głuchociemnych), tyflosur-
dogeriagogika plastyki (wychowanie plastyczne osób starszych – głu-
chociemnych). Analogiczne podziały dotyczą innych sfer edukacji w 
odniesieniu nie tylko do wychowania, ale także kształcenia, opieki i 
(re)socjalizacji w związku z plastyką (tu pominięto). Zaproponowano 
logicznie powyższe terminy dla uwypuklenia podziału dyscypliny na 
poszczególne pola badawcze w ramach teorii wychowania (obejmują-
cej różne tzw. ‘nauki o wychowaniu’). 

Plastyka (sztuka) ma swoje zastosowanie w pracy socjalnej i 
terapeutycznej (arteterapii), np. rysunek39. Ważnym elementem 
obiegu plastycznego w szkole są koła zainteresowań (np. koła pla-
styczne, koła ceramiczne, koła rzeźbiarskie itd.)40. Ocenianie 
uczniów (wychowanków, podopiecznych itd.) w początkowych 
latach nauki, ale nie tylko wtedy – w zakresie plastyki (ocena ich 
twórczości plastycznej) ma i nadal powinno mieć charakter słow-
ny41 (charakter krótkiego słownego opisu), a niekoniecznie cyfry 
(liczby ze skali ocen np. w Polsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

                                                 
39 M.M.Tytko, Rysunek jako środek w pracy socjalnej [w:] Słownik metod, technik i form 

pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Piotr 
Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 144-146.  

40 M.M.Tytko, Koła zainteresowań jako formy pracy socjalnej [w:] Słownik metod, 
technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, red. Anna Weis-
sbrot-Koziarska, Piotr Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2012, s. 74-76. 

41 M.M.Tytko, Slovné hodnotenie v katolíckych školách pijaristov v Krakove, The Descrip-
tive (Verbal) Evaluation in Catholic Piarist Schools in Cracow, Ocenianie słowne w katolickich 
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Obieg plastyczny ma swoje aspekty interkulturowe (tj. między-
narodowe oraz dotyczące kultur mniejszości narodowych i etnicz-
nych42) oraz aspekty narodowe (dotyczące kultury narodowej) oraz 
intrakulturowe (wewnątrz jednej kultury, np., w ramach kultury pol-
skiej – występują regionalne i lokalne różnice dialektów lub gwar ję-
zyka polskiego, kroju, kolorystyki i stylu strojów ludowych itd.). Pe-
dagogika kultury narodowej powinna uwzględniać także aspekty 
plastyczne (edukację plastyczną na styku różnych kultur i wewnątrz 
jednej, unitarnej kultury, jaką jest np. kultura polska). Obieg dzieł pla-
stycznych ma także aspekt wewnątrzkulturowy i zewnątrzkulturo-
wy. Proponuję tu terminy odpowiednio: ‘interkulturowa edukacja 
plastyczna’ (‘interkulturowa edukacja artystyczna’) oraz ‘intrakultu-
rowa edukacja plastyczna’ (‘intrakulturowa edukacja artystyczna’). 

Także aspekty religijne są istotne w edukacji plastycznej (arty-
stycznej) i obiegu plastycznym (obiegu artystycznym). To, co dla 
jednych kultur religijnych jest oczywiste (np., obraz figuratywny w 
kulturze chrześcijańskiej – w katolicyzmie), dla innych jest obce 
(lub zakazane), np. zakaz przedstawień figuratywnych w kulturze 
islamu czy kulturze judaizmu). Obieg dzieł plastycznych ma także 
aspekt wewnątrzreligijny (w ramach jednej religii) i zewnątrzreli-
gijny (w ramach różnych religii). Proponuję tu terminy odpowied-
nio: ‘interreligijna edukacja plastyczna’ (‘interreligijna edukacja 
artystyczna’) oraz ‘intrareligijna edukacja plastyczna’ (‘intrareligij-
na edukacja artystyczna’). 

Kultura słowa pozostaje w relacji do kultury plastycznej, co 
ma także znaczenie w nazewnictwie (terminologii specjalistycznej) 
                                                                                                                         
szkołach pijarskich w Krakowie, [w:] Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole. Zbor-
ník príspevkov Katedry pedagogiky s konferencie s medzinárodnou účast’ou, editori: Tomáš 
Jablonský, Katarina Tišťanová, ed. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Katedra pedagogiky, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkol-
nej, Ružomberok 2009, s. 196-201. 

42 M.M.Tytko, Koncepcja pedagogiki kultury narodowej w odniesieniu do kultur 
mniejszości narodowych, grup etnicznych i kultur innych narodów (wybrane zagadnie-
nia), „Roczniki Nauk Społecznych”, r. 2011, tom 3 (39), s. 195-233, tenże, Koncep-
cje pedagogiki kultury narodowej wobec kultur mniejszości narodowych i kultur innych 
narodów, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka - Religia - Etos, red. Bogumił 
Grott, wyd. Nomos, Kraków 2010, s. 515-527. 
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dotyczącym plastyki i wymaga edukacji w zakresie filologicznym, 
aby poznać i prawidłowo stosować ową terminologię43. Kultura 
plastyczna przy analizie problematyki sacrum korzysta z dorobku 
t.zw. sakrologii (teorii sacrum), wzorując się poniekąd na literaturo-
znawstwie44. A dylemat: malarskość słów czy poetyczność obra-
zów45 przywołuje nieodmiennie romantyczną teorię koresponden-
cji sztuk (franc. correspondances).  

Kultura plastyczna jest opisywana (informacja o plastyce, in-
formacja o sztuce) w najróżniejszy sposób, pod wieloma aspektami 
przez rozmaite podręczniki plastyki, opracowania z zakresu histo-
rii sztuki (szerzej: historii kultury), w encyklopediach i słownikach 
specjalistycznych, poświęconych sztukom plastycznym (sztukom 
pięknym). Warto byłoby opracować w innym miejscu taki pełny 

                                                 
43 M.M.Tytko, Kultura słowa wobec kultury plastycznej (wybrane aspekty: pracownie 

artystów i zbiory sztuki jako miejsca urzeczywistniania wartości plastycznych), [w:] Eduka-
cyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, pod redakcją Anny Marty Żukowskiej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 39-48.  

44 M.M.Tytko, Mar’âna Lanovik, Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìtera-
toroznavčì proekcìї, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 469 [3] s., 
„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture 
and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, 
s.149-150; taż, Poetika Mìstičnogo. Kolektivna monografìâ, uporâdk. Ol’gi Červìns’koї, 
Černìvec’kij Nacìonal’nij unìversitet, Černìvcì 2011, 319, [2] s., „Religious and Sacred 
Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 
2013, Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 137-140; tenże, Zofia Za-
rębianka, Czytanie sacrum, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Instytut Wydawniczy 
„Maximum”, Kraków-Rzym 2008, 18 s., seria: Myśli ocalone. Seria Filozoficzno-
Humanistyczna, pod redakcją Tadeusza Sławka, tom V., „Religious and Sacred Poetry 
: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, 
Volume 1 (1), January – February – March 2013, s. 141-144; tenże, Zorâna Lanovik, 
Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], s., 
„Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture 
and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – August – September 2013, s. 
141-144; tenże, Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, Redakcìjno-Vydavničij Vìddìl 
TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], s., „Religious and Sacred Poetry : An International 
Quarterly of Religion, Culture and Education”, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July – 
August – September 2013, s. 145-148. 

45 M.M.Tytko, Malarz słów czy poeta obrazów? Rzecz o Józefie Czapskim, „Sfera” (Kra-
ków), r. 2: 1997, nr 3-4 (3-4), s. 28-29; Przedruki: tenże, toż: „Plama. Pismo Artystycz-
ne”, r. 3: 1998, nr 4-5, s. 23-24; tenże, toż: „Koniec Wieku”, 1998, nr 11, s. 57-58. 
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przegląd wszystkich (nie tylko polskich, ale i zagranicznych) słow-
ników i encyklopedii dotyczących sfery plastyki i edukacji pla-
stycznej (artystycznej). Wszelkie tego typu wydawnictwa encyklo-
pedyczne, albumowe, historiograficzno-artystyczne poświęcone 
plastyce stanowią także element ‘obiegu plastycznego’ (bo opisują 
rzeczywistość artystyczną, plastyczną). Tu chodzi o międzyludzki, 
interpersonalny (czyli społeczny) obieg informacji o danej sztuce 
plastycznej (o danym dziele sztuki plastycznej), a nie o obieg sa-
mych dzieł sztuki w społeczności. Przydałoby się przekrojowe 
opracowanie na temat: międzynarodowy obraz plastyki europej-
skiej i edukacji plastycznej, na wzór encyklopedystyki literaturo-
znawczej. Teoria plastyki i edukacji plastycznej (teoria sztuki i edu-
kacji artystycznej), moim zdaniem, może i powinna czerpać pewne 
elementy kompatybilne z teorii literaturoznawstwa, wypracowując 
samodzielne rozwiązania na zgoła odmiennym gruncie sztuk pięk-
nych / sztuk plastycznych i wychowania artystycznego (przez 
sztukę i do sztuki)46. 

Obieg plastyczny (obieg dzieł artystycznych, także w Koście-
le) obejmuje nie tylko problemy z zakresu plastyki i edukacji (np. 
komunikacja plastyczna w szkole, komunikacja artystyczna w sfe-
rze dydaktyki artystycznej), ale i inne zagadnienia z pogranicza 
historii sztuki i pedagogiki. Trudno byłoby jednak relewantnie opi-
sać w pełni to zagadnienie za pomocą znanej, strukturalistycznej 
teorii komunikacji Romana Jakobsona. Podstawowymi, znanymi 
elementami owej Jakobsonowskiej teorii komunikacyjnej są:  

1) nadawca (tu odpowiednio: plastyk, artysta, ale także ama-
tor-dyletant tworzący dzieła plastyczne); 

                                                 
46 M.M.Tytko, Międzynarodowy obraz literatury czeskiej i słowackiej. Czescy i sło-

waccy pisarze we współczesnej polskiej encyklopedystyce (wybrane przykłady), [w:] 
Evropská dimerze česke a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i pol-
skiej. Sborník přispěvků z literárněvědné konferencje konané v Opavé ve dnech 10.-
11.11.2010, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavě, Filozoficko-
Přírodovědecká Fakulta v Opave, Ustav Bohemistyky a Knihovnictví, Kabinet 
Literárněvědné Komparatistiky, red. Bogusław Bakuła, Martin Pilař, Libor Mar-
tinek, Opava 2011, s. 17-31. 
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2) komunikat (tu odpowiednio: dzieło plastyczne, dzieło arty-
styczne, arcydzieło, ale także dzieło nieprofesjonalne dyletanta-
amatora sztuki);  

3) kod (tu odpowiednio: kod plastyczny, kod artystyczny, ze-
spół znaków „ikonicznych”, plastycznych odsyłający do symboli, 
alegorii, emblematów o treści literackiej, przekaz artystyczny z za-
kodowanym i wartościami / jakościami plastycznymi, artystycz-
nymi i/lub estetycznymi);  

4) kontekst (tu odpowiednio: sfera pozaartystycznego odniesienia 
się np., nauczyciela plastyki w szkole do owego dzieła plastycznego i 
zakodowanych w nim znaczeń, np. czterech – Ingardenowskich lub 
dwóch – Szumanowskich „warstw” dzieła plastycznego);  

5) odbiorca (tu odpowiednio: odbiorca dzieła sztuki, miłośnik 
sztuki, mecenas sztuki, krytyk sztuki, nauczyciel sztuki, wychowa-
nek ‘plastyczny’, uczeń, podopieczny etc.);  

6) kontakt (tu odpowiednio: odbiorcy z twórcą: bezpośredni, 
twarzą w twarz, lub zapośredniczony poprzez dzieło plastyczne 
albo nawet przez informację o dziele plastycznym zwartą w czaso-
pismach z reprodukcjami dzieł sztuki etc.). 

Nadawca (twórca sztuki) skierowuje swoje dzieło (komunikat) 
do potencjalnego odbiorcy sztuki. Aby odbiorca zrozumiał i prze-
żył ów komunikat właściwie w swoim poznaniu i przeżyciu, powi-
nien on być zakodowany w znakach ikonicznych rozpoznawalnych 
dla odbiorcy, czyli występować w określonym kontekście. Kod 
znaków ikonicznych jeśli jest znany zarówno twórcy, jak i odbiorcy 
(np. należących do tej samej kultury, tej samej religii, tego samego 
narodu), zostanie odczytany właściwie. Natomiast ‘kanałem’ 
umożliwiającym kontakt twórcy z odbiorcą i odbiorcy z twórcą są 
nie tylko takie  

1) tradycyjne instytucje, takie jak muzea, galerie etc. (tu moż-
liwy kontakt bezpośredni odbiorcy z dziełem-komunikatem, dzięki 
obcowaniu ze sztuką artysty, a nawet kontakt z żyjącym artystą np. 
na wernisażu), ale również współcześnie  

2) internet (tu kontakt elektroniczny jest tu zapośredniczony 
przez cyberprzestrzeń wirtualną). 

Elementami obiegu plastycznego są: twórca – dzieło – odbior-
ca – krytyk sztuki (pośrednik sztuki) – mecenas sztuki (mecenas 
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indywidualny, tj. osoba prywatna lub instytucjonalny, np. Kościół 
lub państwo, samorząd, organizacje oraz instytucje). Jednak bez 
edukacji społeczności do sztuki (w szkole i poza nią), bez wdraża-
nia wychowanków (uczniów) do sfery sztuki (co czynią pedagodzy 
sztuki, pedagodzy plastyki, nauczyciele plastyki itd.), bez pracy 
wychowawców artystycznych, wychowawców plastycznych itd. – 
społeczność przestaje się rozwijać duchowo pod względem pla-
stycznym. Kicz wypiera arcydzieła, w myśl ekonomicznej zasady 
Kopernikańskiej, iż ‘gorszy pieniądz’ wypiera lepszy. Tak samo jak 
istnieje różnica pomiędzy poetą a grafomanem47, tak też istnieje 
różnica pomiędzy artystą-plastykiem a tzw. ‘pacykarzem’. 

Społeczny obieg plastyczny w kontekście edukacji plastycznej 
ma szczególne znaczenie w wychowaniu patriotycznym, akcentu-
jącym barwy narodowe (np. polskie – biało-amarantowe, popular-
nie zwane biało-czerwonymi), godło narodowe (np. polskie – z or-
łem w rozmaitych odmianach przez ponad tysiąc lat historii nasze-
go kraju), rozmaite chorągwie, flagi, herby (narodowe, regionalne), 
które są wszak dziełami plastycznymi ze swej istoty. Niezależnie 
od modeli patriotyzmu48, plastyka jest tu zawsze istotna, obok mu-
zyki (np. hymn narodowy, pieśni patriotyczne, religijne, rycerskie, 

                                                 
47 M.M.Tytko, Posłowie: O różnicy pomiędzy poetą a grafomanem [w:] Wyzłacane sło-

wa. Pokłosie II Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa Św. 
Macieja, Wydawnictwo Św. Macieja Ap., Tarnowskie Góry 2011, s. 68-100.  

48 M.M.Tytko, Modele polskiego patriotyzmu (1990-2010). Wybrane zagadnienia, 
„Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Cza-
sopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 2 
(7), lipiec-grudzień 2013, s. 41-61; tenże, Teoria patriotyzmu i terminologia patriolo-
giczna (pedagogika kultury narodowej), „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd 
Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana 
Pawła II w Szczecinie”, r. 3: 2013, nr 1 (6), styczeń-czerwiec 2013, s. 213-223; ten-
że, Wychowanie patriotyczne w Polsce XXI wieku, [w:] Wartości, rodzina, szkoła. Pa-
triotyzm na co dzień i od święta. Materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej 
i obywatelskiej. Kraków: 8 czerwca 2010 roku, red. Wojciech Baliński, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 2010, s. 45-50; tenże, Wychowanie patriotyczne w polskiej 
tradycji niepodległościowej, [w:] Pedagogia prewencji. Dzieci, młodzież, rodzina. Praca 
zbiorowa, pod redakcją ks. prof. dr hab. Jana Zimnego, Katedra Pedagogiki Kato-
lickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 
2013, s. 525-550. 
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wojskowe, harcerskie etc.) w uspołecznieniu49, bo sztuka (w tym – 
plastyka i muzyka) mają funkcje wspólnototwórcze (wspólne sym-
bole społeczności: symbole wizualne, np. flaga, godło, i symbole 
audialne, np. hymn, które pozwalają na identyfikację narodową, 
skupiając jak w soczewce uczucia członków danego narodu, tu: 
Polaków, niezależnie od regionu, także np. na Śląsku, bo kultura 
śląska jest także etnicznie, etnograficznie, językowo kulturą pol-
ską50, śląskość to polskość w odmianie regionalnej, tak jak gwary 
śląskie to odmiany polszczyzny literackiej. Wszak kultura pla-
styczna regionów (regionalna kultura plastyczna) jest wariantem 
plastycznej kultury narodowej (narodowej kultury artystycznej), 
nie należy o tyj zapominać w trakcie edukacji plastycznej. 

Plastyka obecna jest w poezji (np. plastyczne, „malarskie” opi-
sy krajobrazów lub dzieł sztuki51). Plastyka ma „od zawsze” roz-
maite aplikacje, coraz to nowsze zastosowania w życiu codzien-

                                                 
49 M.M.Tytko, Muzyka jako środek w pracy socjalnej, [w:] Słownik metod, technik i 

form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-
Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskie-
go, Opole 2013, s. 92-94.  

50 M.M.Tytko, Szkice o kulturze śląskiej, „Plama. Pismo Artystyczne” (Rybnik), 
r. 4: 1999, nr 1-2 (8-9), s. 63-66. 

51 M.M.Tytko, Aeroplany, czyli filozofia sfer Stanisława Jerzego Kulisia, [w:] Sta-
nisław Jerzy Kuliś, Aeroplany czyli wesoła nowina krakowska, Wydawnictwo 
V.I.D.I., Nowy Sącz 1999, s. 61-68; tenże, Myśl i Słowo [w:] Leszek Elektorowicz. 
Antologia. Poezja polska, wstęp, wybór wierszy i opracowanie tomu Tytko M.M., 
wyd. Hachette Polska sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 7-22; tenże, Poeta metafizyczny 
[w:] Janusz Artur Ihnatowicz. Antologia. Poezja polska, wstęp, wybór wierszy i opra-
cowanie tomu M.M.Tytko, wyd. Hachette Polska sp. z o.o., Warszawa 2013, s. 7-
16; zob. także: tenże, Nová metafyzičnost, „Dokoŕan. Bulletin Obce Spisovatelů” 
(Praha), Ročnik II, čislo 8, Prosinec 1998, s. 50; tenże, Poezja w pracy socjalnej i tera-
peutycznej, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeu-
tycznej, tom 2, red. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 112-114; tenże, Poezja, 
muzyka, teatr,, „Kurier. Dzielnica XI. m. Krakowa – Podgórze Duchackie. 
Kurdwanów – Piaski Wielkie – Wola Duchacka”, r. 7: 2013, nr 6 (54), wrzesień 
2013, s. 8-9; tenże, Poezje o tematyce papieskiej, [w:] Habemus Papam. Almanach lite-
racki wydany z okazji 35-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, oprac. Edward 
Przebieracz, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, Tarnowskie Góry 2013, s. 3-10; 
tenże, Eschatologizm. Szkice z teorii i teologii sztuki, Kraków 1998, s. 192. 
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nym. Plastykę spotykamy w teatrze w postaci scenografii52, stąd 
wychowanie teatralne (wychowanie przez teatr, wychowanie do 
teatru, wychowanie w teatrze) jest także poniekąd wychowaniem 
plastycznym, podobnie jak wychowanie filmowe (wychowanie 
przez film, wychowanie do filmu, wychowanie w filmie). Współ-
cześnie wychowanie do informacji53 niesie w sobie aspekt wycho-
wania do informacji o sztuce (o sztuce plastycznej, tj. o plastyce). 

Należy zapytać o strukturę obiegu artystycznego, tzn. obiegu 
‘plastycznego’ (strukturę obiegu dzieł artystycznych, strukturę 
obiegu dzieł plastycznych) oraz o funkcje obiegu owych dzieł. 
Obieg ten pełni następujące funkcje 1) religijne, 2) moralne, 3) po-
znawcze, 4) estetyczne, 5) witalne, 6) ekonomiczne, 7) techniczne. 
Obieg ten ma międzyosobową strukturę poziomą (międzyludzką) 
oraz pionową (pomiędzy człowiekiem a Bogiem – w religii np. iko-
ny są konkretnym medium [środkiem] spotkania z Bogiem samym 
poprzez wizerunek np. Chrystusa-Pantokratora na zasadzie istnie-
nia tzw. teorii prototypów, co opisuje teologia ikony). Bez teologii 
ikony nie można zrozumieć ikony, a problematyki ikony nie można 
pomijać przy omawianiu kwestii obiegu dzieła sztuki w społeczno-
ści, jego funkcji społecznych (religijnych, moralnych, poznawczych) 
i struktury komunikacyjnej, jaka wytarza się w związku z nią. Teo-
logia plastyki, teologia malarstwa, teologia ikony – to zagadnienia 
do podjęcia w kontekście edukacji plastycznej (edukacji artystycz-
nej). Czy fenomenologia czy realizm metafizyczny – oddadzą w 
sposób prawdziwy rzeczywistość ikony, jej strukturę i funkcje – to 
zupełnie inne pytanie, na osobne studium. 

Wychowawcze ojcostwo w plastyce ma różnorakie oblicza. Z 
dziełami plastycznymi człowiek styka się od dzieciństwa przez całe 
życie. Twórcy (ojcowie) owych dzieł plastycznych za pomocą uży-
tych środków artystycznych kształtują bogatą wyobraźnię, tzw. 
dobry smak, wrażliwość i tożsamość odbiorców. 

                                                 
52 Np. M.M. Tytko, Scenografie Krystyny Zachwatowicz do sztuk Mishimy, „Pla-

ma. Pismo Artystyczne” (Rybnik), r. 3: 1998, nr 3-4 (6-7), s. 65-66. 
53 M.M.Tytko, Wychowanie do informacji, „Wychowawca. Miesięcznik Na-

uczycieli i Wychowawców Katolickich”, r., 1998, nr 5, maj 1998, s. 42-43. 



345 
 

Można wymienić przykłady typów ojcostwa w obszarze sze-
roko rozumianej plastyki. Ojcami (twórcami) dzieł plastycznych są 
artyści. Ojcami (twórcami) myślenia o dziełach plastycznych są fi-
lozofowie. Ojcami (twórcami) wychowania przez dzieła plastyczne 
są pedagodzy i artyści. Ojcami plastycznymi możemy zatem na-
zwać nie tylko samych artystów-plastyków, ale i inne osoby (filozo-
fów, pedagogów). Do ojców plastycznych zaliczyć można także 
teologów ikony (tych dawnych – bizantyńskich teologów, jak i tych 
nam bliższych teoretyków ikony – takich jak np. Jerzy Nowosielski 
[1923-2011]). Teologowie sztuki w Kościele także powinni być zali-
czeni w poczet ojców plastyki sakralnej, a nie tylko sami artyści 
sakralni, twórcy dzieł sakralnych. ‘Ojcostwo plastyczne’ jest tu dość 
szeroko rozumiane, związane jest z obiegiem dziel plastycznych w 
społeczności, ponieważ sam obieg tych dziel jest zróżnicowany i 
rozbudowany o różne elementy. Wychowawczy aspekt plastyki 
został tu tylko poruszony w ramach przeglądu wybranych zagad-
nień oraz ich rekapitulacji w obszarze teorii sztuki (filozofii sztuki), 
pedagogiki. 

 
Streszczenie 
Artykuł ma charakter przeglądowy i przyczynkarski. Celem 

artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu obie-
gu plastycznego i rozmaitych aspektów edukacji artystycznej (wy-
chowania plastycznego). Autor używał metody historiograficznej 
analizy dokumentów, istotnościowej lub logicznej analizy przed-
miotu. Autor przedstawił zagadnienie głównie od strony pedago-
gicznej i filozoficznej, wskazując na istotne jego elementy. Tekst jest 
w pewnym sensie rekapitulacją wątków badawczych obecnych we 
wcześniejszych artykułach autora, stanowiąc jakby ogólny raport z 
dotychczasowych szczegółowych badań autorskich prowadzonych 
w obszarze edukacji, sztuki i filozofii oraz religii. Autor wskazuje 
na relacje społeczne mistrz-uczeń (przypominające relację ojciec-
dziecko), które mają miejsce także w przypadku plastyki i edukacji 
plastycznej. Relacje te mają charakter zapośredniczony przez dzieło 
sztuki plastycznej albo bezpośredni w sytuacji spotkania mistrza z 
uczniem, twórcy z odbiorcą. Autor stawia szereg ważnych pytań 
natury filozoficznej w zakresie edukacji plastycznej i proponuje 
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nową, szczegółową terminologię. Wnioski z artykułu mają prak-
tyczne implikacje społeczne w zakresie wychowania plastycznego, 
które ma miejsce także w Kościele.  

Słowa klucze: sztuki plastyczne, obieg dzieł plastycznych, 
edukacja plastyczna, wychowanie przez sztukę, podmioty wy-
chowania, ojcostwo w plastyce, relacja mistrz – uczeń, personalizm, 
fenomenologia, aksjologia, realizm metafi-zyczny, filozofia, 
pedagogika, sztuka, teoria sztuki, religia, Kościół, 

 
Summary 
The paper is a contribution and a recapitulation. The goal of 

this article is to present selected issues of ‘plastic flow’ and various 
aspects of art education (artistic education, education through fine 
art). The author used to methods such as historiographical analysis 
of the documents, essential or logical analysis of the subject. The 
author introduced the subject mainly from the pedagogical and 
philosophical view, pointing to its important elements. The text is 
in some sense a recapitulation of current research topics presenting 
in the preceding articles of the author, being as if the general report 
of the existing author’s researches, detailed studies conducted in 
the area of education, the arts and philosophy, and religion. The 
author points to the social relations master-student (like the father-
child relationship), which have also occurred in the case of art and 
art education. These relationships are mediated by the work of vis-
ual art or immediately in the event of a direct meeting of the master 
with the student, the creator with the recipient. The author intro-
duces a number of important philosophical questions in the field of 
art education. He proposes new specific terminology. The conclu-
sions of the article have practical social implications in the field of 
artistic education that takes place also in the Church. 

Key words: visual arts, circulation of works of art, artistic 
education, education through art, actors of upbringing, father-hood 
in the visual arts, the relationship master – student, personalism, 
phenomenology, axiology, metaphisical realism, philosophy, peda-
gogy, art, theory of art, religion, Church, 
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Ewa Krzyżak-Szymańska (GWSH) 

 
E-ojciec a jego rola w wychowaniu potomstwa 

 
Wprowadzenie 
Intensywne przemiany we współczesnym świecie, globalizacja, 

zmiany warunków życia, migracje zarobkowe i procesy rodzinnej 
transformacji systemowej powodują, że określenie roli ojca nie jest już 
tak jednoznaczne jak w poprzednich epokach. T. Szlendak mówi na-
wet o nowym modelu ojcostwa1 wyznaczonym przez cztery wymia-
ry: ojcostwo, małżeństwo, pracę oraz utrzymanie i prowadzenie do-
mu. Ramy te zdaniem N. Townsenda2 są ruchome i mogą zmieniać 
swój zakres. Nadal szczególnie ważny dla ojców jest komponent pra-
cy zarobkowej. Praca, bowiem ma zapewnić byt rodzinie i potom-
stwu. Taki stan rzeczy powoduje, że wielu ojców decyduje się na pod-
jęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania swojej rodziny, bar-
dzo często również poza granicami swojego ojczystego kraju. Jak wy-
nika z badań B. Walczaka3 szacunkowo 24 % ojców polskich uczniów 
w wieku 9-18 lat wyjeżdża do pracy za granicę. W przypadku czaso-
wej nieobecności ojca, ze względu na jego migrację zarobkową należy 
ponownie zredefiniować jego rolę w procesie wychowania rodzinne-
go4, gdyż rodzina w sytuacji rozłąki i czasowego braku ojca ulega 
zmianom jakościowym i strukturalnym. 

W literaturze dostrzega się pozytywne i negatywne 
konsekwencje wyjazdów zagranicznych za pracą. Wśród 
pozytywów wymienia się głównie czynniki ekonomiczne i 

                                                 
1 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia zróżnicowanie, Wyd. Nau-

kowe PWN, Warszawa 2010, s. 447-452. 
2 N. Townsend, The package Deal: marriage, work, and fatherhood in men’s lives, 

Wyd. University Press Philadelphia 2002, s. 50-80. 
3 B. Walczak, Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodzi-

ców i opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2009, 
http://www.prawadziecka.pl/eurosieroctwo/raport_eurmigracje.pdf, 
s.12.(12.11.2014). 

4 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wyd. 
Akademickie Żak, Warszawa 2012, s. 82-83. 
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kulturowe, takie jak: poprawę dotychczasowej sytuacji materialnej, 
podwyższenie standardu życia codziennego, zwiększenie 
samodzielności dzieci, większy udział dzieci w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, gromadzenie przez członków rodziny 
(w szczególności dzieci) doświadczeń pozwalających lepiej radzić 
sobie w sytuacjach trudnych5. Natomiast do negatywów zalicza się: 

1. Wyłączenie ojca z udziału w bieżącym życiu rodziny. 
2. Nieznajomość codziennych problemów dzieci. 
3. Pobyt w domu, jako gość a nie jego członek. 
4. Brak możliwości zaspakajania potrzeb rodziny. 
5. Brak możliwości bieżącego reagowania na sytuacje 

rodzinne.  
6. Trudności w utrzymaniu bliskich relacji i więzi 

społecznych z dziećmi. 
7. Zastąpienie bieżących kontaktów z dziećmi kontaktami 

pośrednimi z wykorzystaniem cyfrowych technologii 
komunikacyjnych6. 

Według W. Czeronko7 nieobecność ojca w życiu rodziny mo-
że przybierać cztery formy: nieobecności fizycznej, psychicznej, 
emocjonalnej czy duchowej. W sytuacji migracji zarobkowej nie-
obecność fizyczna głowy rodziny w wychowaniu dzieci jest skut-
kiem podjętego wyboru. Natomiast nieobecność psychiczna wyni-
ka z poświęcenia się pracy przez ojca i dbania głównie o zdobywa-
nie środków finansowych do tego stopnia, że nie towarzyszy on 
swoim dzieciom w rozwoju8. Możliwości technologiczne i prze-
strzeń wirtualna pozwalają jednak zmniejszyć nasilenie negatyw-
nych skutków nieobecności ojca, o ile są one w tym celu wykorzy-

                                                 
5 W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Wyd. Trans 

Humana, Białystok 2006, s.100-120. 
6 J. Michałek, Jakość życia rodziny w świetle zjawiska migracji, [w:] Rozwojowe i 

wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, A. Jamołowska, Wyd. 
Difin, Warszawa 2010. s.143-156. 

7 W. Czeronko, Skutki braku ojca, [w:] Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas Biela, 
Wyd. Fundacja Cyryla i Metodego- inicjatywa Tato.Net., Lublin 2010, s.171-175. 

8 E. Trubiłowicz, T. Gosztyła, Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzi-
nach, [w:] Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, red. D. Kornas-Biela, Wyd. Fun-
dacja Cyrula i Metodego Lublin 2006, s. 22. 
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stywane. W sytuacji oddalenia ojca od rodziny dotychczasowe kon-
takty bezpośrednie w dużym stopniu zastępuje się kontaktami za-
pośredniczonymi. A. Pasternak i M. Urbańska-Bulas9 wymieniają 
wśród nich: komunikatory tekstowe np. gadu-gadu, komunikatory 
głosowe np. Skype oraz portale społecznościowe np., FB. Za ich 
pośrednictwem można stworzyć tzw. wirtualną relację między-
ludzką, dzięki której ojciec na odległość uczestniczy w procesie 
wychowania swoich dzieci i zaspakaja, (chociaż częściowo) potrze-
by dziecka. Dowiedziono, że czym silniejsza więź między dziećmi 
a rodzicem tym osoby te podczas rozłąki wykorzystują większą 
liczbę mediów do komunikowania się10. Tak więc przekazy bezpo-
średnie rodzinne zamienione są na komunikację pośrednią poprzez 
sieć internetową lub telefonii mobilnej. 

Nie bez znaczenia dla udziału ojca migracyjnego w wycho-
waniu swoich dzieci pozostają prezentowane przez niego postawy 
rodzicielskie. Według M. Ziemskiej postawa rodzicielska obejmuje 
świadomą pracę wychowawczą oraz niezamierzone oddziaływa-
nia, jakie mają miejsce w domu, poprzez stosunek rodzica do tych 
czynności i zdarzeń, a w szczególności poprzez wzajemne oddzia-
ływanie członków rodziny na siebie.11 W przypadku ojca, który 
pozostaje z dala od domu postawy rodzicielskie ujawniają się nie 
tylko podczas wizyt w środowisku domowym, ale również w wir-
tualnych relacjach pośrednich. 

 
1. Metodologia badań własnych 
Biorąc powyższe pod uwagę celem prezentowanych badań 

było określenie roli ojca pracującego za granicą w procesie wycho-
wania dzieci, pozostających pod opieką matki. Natomiast przed-
miotem badań uczyniono zjawisko migracji zarobkowej mężczyzn 
posiadających potomstwo. 

                                                 
9 A. Pastrenak, M. Urbańska-Bulas, Wirtualna relacja euro sieroty z euro rodzi-

cem. Komunikacja w rodzinie drogą mediów elektronicznych, [w:] Rodzina w mediach, 
media w rodzinie, red. M. Sitarczyk, Wyd. Difin, Warszawa 2013, s. 19-35. 

10 Tamże, s.32. 
11 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wyd. Wiedza Powszechna. Warszawa 

2009, s. 6. 
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W pracy sformułowano następujący problem badawczy:, „Ja-
ka jest rola e-ojca w wychowaniu swoich dzieci?” Starano się rów-
nież odpowiedzieć na pytania szczegółowe: 

1. Jakie jest wyobrażenie respondentów o ojcostwie i 
wychowaniu? 

2. Jakie zadania związane z wychowaniem dzieci realizują 
ojcowie podczas migracji zarobkowej? 

3. W jaki sposób komunikują się z dziećmi w czasie pracy za 
graniczą? 

4. Jakie aktywności podejmują badani ojcowie wspólnie z 
dziećmi za pomocą kontaktów pośrednich? 

5. Jakie postawy rodzicielskie prezentują badani ojcowie 
wobec swoich dzieci? 

Podstawową metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż 
diagnostyczny, a wśród zastosowanych technik znalazły się: 

• autorski kwestionariusz ankiety obejmujący m.in. dane 
charakteryzujące ojca oraz jego relacje i kontakty z dzieckiem 
podczas pracy za granicą;  

• skala postaw rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy 
(wersja dla rodziców); 

Badania zrealizowano w listopadzie 2014 r. za pomocą porta-
lu ankietkaplus, a jej wypełnienie było możliwe poprzez wygenero-
wanie kwestionariuszy znajdujących się pod odpowiednim lin-
kiem. W badaniach wzięło udział 62 ojców w wieku od 21 lat do 45 
lat. Najliczniejszą grupę (26 przypadków) stanowili ojcowie w wie-
ku od 26 do 30 lat. Respondenci mieli od 1 do 3 dzieci. 43 badanych 
deklarowało posiadanie jednego dziecka, 10 miało dwoje dzieci, a 9 
posiadało trójkę potomstwa. Dzieci były w wieku od 1 roku do 17 
lat, a jego średnia wynosiła 8 lat. Wszyscy badani mężczyźni byli w 
związkach małżeńskich od 3 do 20 lat, przy czym średni staż mał-
żeński wynosił 9,5 roku. 

 
2. Charakterystyka sytuacji migracji zarobkowej badanych ojców 
Badani ojcowie pracowali w różnych krajach i na rożnych 

kontynentach. Najliczniejszą grupę stanowili migranci zarobkowi z 
Niemiec i Wielkiej Brytanii, a najmniej liczną z Afryki Południowej. 
Szczegółowo przedstawia to rysunek 1. 
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Rysunek 1. Wykaz państw, w których pracowali badani ojcowie (N=62) 

 
Źródło: Badania własne 
 
Dla 1/4 badanych był to pierwszy wyjazd. 41 osób uczestni-

czyło w migracji zarobkowej drugi lub trzeci raz. Natomiast rekor-
dzista w trakcie badania przebywał na 20 takim wyjeździe. Średnia 
liczba wyjazdów dla badanej grupy wynosiła trzy. Ponadto ustalo-
no jak długo badani są poza domem przebywając na obecnym wy-
jeździe zarobkowym. Okres ten wahał się od 1 miesiąca do 4 lat. 
Najliczniejszą podgrupę stanowili ojcowie będący pół roku na emi-
gracji. Z wypowiedzi badanych wnioskuje się, że podejmowali oni 
decyzję o zatrudnieniu zwykle na jeden rok, a następnie przedłuża-
li swój pobyt ze względu na brak perspektyw uzyskania podobnie 
płatnej pracy w Polsce.  

Wśród głównych powodów wyjazdu za granicę respondenci 
wymieniali: 

• brak pracy w Polsce -25 osób (tj.40% respondentów), 
• brak wystarczających środków do życia w kraju -22 osoby ( 35%), 
• chęć zarobienia większych pieniędzy niż w Polsce – 6 osób (10 %).  
Pozostali, jako główny powód wyjazdu podawali: namawianie 

przez rodzinę czy kolegów, konflikty małżeńskie oraz stworzenie lep-
szego startu swoim dzieciom (dane te przedstawia rysunek 2). 

 
Rysunek 2. Główne powody wyjazdu ojców do pracy za granicą (N=62) 
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Źródło: badania własne 
 
Respondenci dostrzegali zarówno pozytywy jak i negatywy rozłą-

ki migracyjnej z rodziną. Wśród najczęstszych pozytywów wymieniali 
oni: poprawę sytuacji materialnej rodziny, lepsze szanse edukacyjne 
dzieci oraz finansowe zabezpieczenie startu życiowego dziecka. Tylko w 
czterech przypadkach ocenili oni migrację zarobkową, jako sytuację 
sprzyjającą poprawie relacji z żoną (patrz rysunek 3). Należy podkreślić, 
że pozytywy dostrzegane przez respondentów dotyczyły głównie sfery 
ekonomicznej funkcjonowania rodziny. 

 
Rysunek 3. Pozytywy zarobkowego wyjazdu migracyjnego w opinii ba-

danych (N=62) 

 
Źródło: badania własne 
 
Natomiast szczegółowe dane z omawianego obszaru z 

uwzględnieniem wieku respondentów przedstawia tabela 1. 
Tabela 1. Pozytywne aspekty emigracji zarobkowej a wiek badanych (N=62) 

 
wiek 

Pozytywne aspekty emigracji 
zarobkowej 

21- 25 
lat 

26- 30 
lat 

31-35 
lat 

36-40 
lat 

41-45 
lat Ogółem 

poprawa sytuacji materialnej 
rodziny 

8 10 11 5 1 35 

rozszerzenie szans edukacyj-
nych dziecka/dzieci 

6 14 9 3 1 33 
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finansowe zabezpieczenie star-
tu życiowego dziecka/dzieci 

6 12 9 3 0 30 

poprawa standardu życia ro-
dziny 

6 8 11 3 1 29 

możliwość zwiedzenia kraju, w 
którym pracuję 

2 6 3 7 0 18 

możliwość przyjazdu do mnie 
dziecka/dzieci na wakacje 

4 4 3 0 0 11 

lepsze relacje z żoną 2 2 0 0 0 4 
ogółem 10 26 17 7 2 62 

Źródło: badania własne 
 
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 bez wglądu 

na wiek badanego ojca decydującą kwestią świadczącą o pozytyw-
nych stronach migracji zarobkowej była dla respondentów możli-
wość zarobienia większych pieniędzy niż w Polsce i podniesienia 
standardu życia rodziny. 

Natomiast wśród negatywów badani wymieniali przede 
wszystkim przemęczenie, które ich zdaniem wynikało z sytuacji 
chęci zarobienia jak największych pieniędzy w jak najkrótszym 
czasie oraz tęsknotę za rodziną. Było to dla nich szczególnie od-
czuwalne w dni świąteczne, gdy nie mogli przyjechać do domu. 
Doskwierała im wówczas samotność lub brak tradycji dotyczących 
danego święta. W najmniejszym stopniu łączyli oni konflikty mał-
żeńskie ze swoim wyjazdem za granicę. Dane w tym obszarze pre-
zentuje rysunek 4. 

Rysunek 4. Negatywy migracji zarobkowej w opinii badanych (N=62) 

 
Źródło: badania własne 
Natomiast szczegółowe dane z omawianego obszaru z 

uwzględnieniem wieku respondentów przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Negatywne aspekty emigracji zarobkowej a wiek respondentów (N=62) 
Wiek Negatywne aspekty 

emigracji zarobkowej 21- 25 
lat 

26- 30 
lat 

31-35 
lat 

36-40 
lat 

41-
45 
lat 

Ogó-
łem 

przemęczenie 0 10 11 7 2 30 
tęsknota za rodziną 2 14 7 4 2 29 
brak możliwości uczest-
niczenia w wychowaniu 
dziecka/dzieci 

4 8 7 2 0 21 

tęsknota za Polską 4 2 5 0 0 11 
konflikty małżeńskie 2 2 0 0 0 4 
ogółem 10 26 17 7 2 62 

Źródło: badania własne 
 
Wszyscy badani bez względu na wiek wskazywali na tęskno-

tę za domem jako ujemną stronę wyjazdu. Z zebranych danych wi-
dać, że młodsi ojcowie do 25 roku życia nie odczuwają jeszcze 
przemęczenia pracą za granicą. Natomiast starsi po czterdziestym 
roku życia uważali, że ich dzieci są na tyle duże, że ich udział w 
wychowaniu potomstwa nie jest już potrzebny w takim zakresie jak 
w przypadku małych dzieci. 

W badaniach pytano również jak długie były pobyty ojca 
podczas odwiedzin w domu. Ponad połowa badanych odwiedzając 
rodzinę spędzała z nią około tygodnia, co trzeci pozostawał w do-
mu około dwóch tygodni, a tylko co 10 na wizytę w domu prze-
znaczał miesiąc. Dane w tym obszarze prezentuje tabela 3. 

Tabela 3. Długość odwiedzin ojca w domu podczas migracji zarobkowych (N=62)  
Liczba wyborów Długość pobytu w domu 

N % 
jeden tydzień 35 56,5 
2 tygodnie 21 33,9 
miesiąc 6 9,7 
Ogółem 62 100,0 

Źródło: badania własne 
 
Badania dowodzą, że prawie we wszystkich analizowanych 

przypadkach uczestniczenie mężczyzny w realizacji roli ojca było 
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znacznie utrudnione i wymagało zastosowania przez niego inno-
wacyjnych środków oddziaływania w stosunku do sytuacji trady-
cyjnej, gdy na bieżąco uczestniczył w wychowaniu rodzinnym. 
Krótkie pobyty w domu stanowiły raczej charakter wizyt gościn-
nych, w trakcie, których badani, większość czasu spędzanego z 
dziećmi, przeznaczali na przyjemności i nadrobienie braku ich byt-
ności w codziennym życiu dziecka. Jak wyjaśniają ojcowie taka sy-
tuacja sprawiała, że ich wizyta w domu stawała się dla dzieci swo-
istym „urlopem” od obowiązków, nakazów i zakazów, a nawet 
czasem wolnym od szkoły. Takie stanowisko wyrażało 85 % bada-
nych ojców. 

 
3. Wyobrażenie respondentów o ojcostwie i wychowaniu 
W ramach realizowanych badań określono, jakie elementy są 

dla respondentów ważne w modelowym wychowaniu dziecka. 
Ojcowie, jako najważniejsze uznali: zapewnienie dziecku poczucia 
bezpieczeństwa (46 osób -74% badanych) oraz utrzymania dobrych 
relacji z dzieckiem (34 przypadki -55 %). Ponadto wymieniali oni 
takie cechy jak: zgodność rodziców, co do strategii i celów wycho-
wania (30 przypadków-48%) oraz jasne określenie przez ojca obo-
wiązków i egzekwowanie ich realizacji (30 przypadków -48 %). Dla 
ponad 1/3 respondentów ważne było utrzymanie bliskości z 
dzieckiem (23 przypadki- 37%). Natomiast stosowanie kar (11 osób-
18%) i nagród (5 osób- 8%) oraz zapewnienie warunków material-
nych rodzinie (8 osób- 13%) nie spotkało się z uznaniem badanych 
(rysunek 5). 

Rysunek 5. Elementy niezbędne w modelowym wychowaniu dziecka we-
dług respondenta 
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Źródło: badania własne 
 
Analizując wiek respondentów należy wskazać, że dla ojców 

w wieku po 40 roku życia najważniejsze w modelowym wychowa-
niu jest zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie oraz zaspokojenie jej 
potrzeb materialnych. Ich zdaniem, na tych dwóch filarach powin-
no opierać się wychowanie dzieci, w ramach, którego najważniej-
sze jest określanie obowiązków i egzekwowanie ich realizacji. Dla 
ojców pomiędzy 30 a 40 rokiem życia ważna jest bliskość rodziców 
z dzieckiem, zgodność rodziców, co do kierunku wychowywania 
dzieci, racjonalne stosowanie kar i nagród wobec potomstwa oraz 
egzekwowanie określonych obowiązków. Natomiast ojcowie od 20 
do 30 roku życia skupiają się głównie w swoich działaniach wy-
chowawczych na zapewnieniu dobrych relacji z dzieckiem kosztem 
braku dbania o zapewnienie bezpieczeństwa i lekceważenie po-
trzeby egzekwowania obowiązków zleconym dzieciom.  

Ponadto zapytano respondentów, jakie cechy ich zdaniem 
powinien mieć idealny ojciec (dane prezentuje rysunek 6). 

 
Rysunek 6. Cechy idealnego ojca wg badanych 

 
Źródło: badania własne 
 
Jak wynika z wykresu 6 prawie wszyscy badani (60 osób- 

97%) byli przekonani, że ojciec powinien być odpowiedzialny. Ta 
odpowiedzialność przekładała się głównie na zabezpieczenie mate-
rialne rodziny. 56 osób tj. 90% respondentów za ważną cechę 
uznawało sprawiedliwość. Natomiast takie cechy jak miłość rozu-
miana, jako kochanie swoich dzieci i cierpliwość była udziałem 
opinii 2/3 badanych. Połowa ojców dostrzegała również takie ce-
chy jak pogoda ducha, radość, ale i stanowczość, zdecydowanie, a 
mówiąc innym językiem stawianie granic. Co szósty ojciec był 
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świadomy, że dawanie poczucia bezpieczeństwa jest ważne w re-
alizacji roli ojca. 

 
4. Udział e-ojców w wychowaniu dzieci podczas pobytu za 

granicą 
Wszyscy badani ojcowie przed wyjazdem migracyjnym 

mieszkali razem ze swoją rodziną. W tym czasie oceniali oni swoje 
relacje z dziećmi, jako dobre (90 % badanych). Tylko, co 10 badany 
– wskazywał na trudności dotyczące komunikacji z dzieckiem lub 
dziećmi. Natomiast podczas pobytu respondenta za granicą ponad 
2/3 badanych (45 osób – 73 % próby) uważało, że relacje z dziec-
kiem, ze względu na jego wyjazd, nie uległy zmianie. W przypad-
ku 13 % ojców (8 osób) relacje te pogorszyły się, a w 14 % badanych 
(9 osób) - poprawiły się.  

Wszyscy badani utrzymywali bieżący kontakt ze swoimi 
dziećmi. Do tej aktywności wykorzystywali oni Skype oraz telefony 
komórkowe. 1/4 ojców korzystała z komunikatorów tekstowych 
typu gadu-gadu, a co 10 ojciec posiłkował się komunikacją poprzez 
swoje konto na FB.  

Częstotliwość komunikowania ojca z dziećmi przybiera różną 
postać na kontinuum czasu. Z jednej strony były to kontakty co-
dzienne, z drugiej bardzo rzadkie – kilka razy w roku. Najczęściej, 
badani ojcowie komunikowali się z dziećmi raz w tygodniu- 42% 
badanych (26 osób). Co 5 ojciec (23% badanych) –robił to 2 razy w 
tygodniu, a co 10 - codziennie. Są i tacy, którzy kontakty z dziec-
kiem ograniczali do dwóch razy w miesiącu - jedenastu ojców (18% 
próby) i rzadziej dwóch ojców (3% próby).  

Podczas tych rozmów poruszali oni najczęściej temat szkoły 
(39 osób) oraz ważnych spraw, istotnych dla dziecka (34 osoby). 
Połowa z badanych rozmawiała z dziećmi o kolegach i koleżankach 
oraz nauce (31 osób), a 1/3 poruszała kwestię zainteresowań dziec-
ka (19 osób). Natomiast, co 4 respondent starał się tą drogą przeka-
zu pouczać czy moralizować swoje dziecko (14 osób). Jak wyjaśnili 
ojcowie, starali się oni w ten sposób wspomagać matkę w wycho-
waniu dzieci.  

Oprócz rozmów telefonicznych badani w miarę posiadanego 
czasu wolnego do kontaktu z dzieckiem wykorzystywali również 
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inne formy komunikacji pośredniej. 15 badanych (24%) bawiło się 
ze swoimi dziećmi poprzez kamerę i skype. Wśród tych zabaw 
wymieniali oni zabawę „w chowanego”, granie w gry planszowe, 
grę pamięć i inne. 10 respondentów (16%) przekazywało informacje 
dla dziecka poprzez żonę, która w stosownym czasie dla dzieci 
mówiła im informacje od ojca. Co 5 badany (12 osób - 19%) stoso-
wał również formę prezentów dla potomstwa, jako formy kontaktu 
z nim. W szczególności wymienione działania podejmowali ojco-
wie, którzy mieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym. Wiek 
ojca nie miał tutaj istotnego statystycznie wpływu na to czy dawał 
prezenty dziecku czy nie. 

W ramach realizowanych badań poproszono również ojców o 
odniesienie się, które elementy oddziaływaniu wychowawczego 
(zadania wychowania) realizowali oni wobec potomstwa będąc w 
domu, a które z nich realizują obecnie - podczas wyjazdu migracyj-
nego. Szczegółowe wyniki w z tego obszaru prezentuje rysunek 7. 

 
Rysunek 7. Zadania realizowane przez ojca w ramach wpływu wychowawczego 

na dziecko przed wyjazdem migracyjnym i w jego trakcie (dane w N) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Jak wynika z wykresu 7 wszystkie zadania, które ulokowano w 
sferze oddziaływań wychowawczych zostały wymienione przez re-
spondentów, zarówno, jako te realizowane podczas obecności w domu 
przed wyjazdem migracyjnym, jak i te w trakcie pobytu za granicą. 
Zadania takie jak: ochrona dziecka przed niebezpieczeństwami, dawa-
nie osobistego przykładu w konkretnych sytuacjach oraz reagowanie 
na negatywne wpływy na dziecko stawały się zbyt dużym wyzwa-
niem dla ojców i nie mogąc im sprostać podczas wyjazdu rezygnowali 
z ich realizacji, prawdopodobnie na rzecz przekazania ich żonie. Na-
tomiast w obszarze dbania o potrzeby finansowe, wspierania dziecka 
w dodawaniu mu odwagi i pewności siebie oraz ostrzegania przed 
konsekwencjami ojcowie w równiej sile jak było to przed wyjazdem 
deklarowali realizację tych zadań podczas pracy za granicą. 

 
5. Postawy rodzicielskie badanych ojców 
Na podstawie zebranych wyników badań zgodnie z kwestio-

nariuszem do badania postaw rodzicielskich M. Plopy wyodręb-
niono sześć typów oddziaływań wychowawczych:  

1. Postawę akceptacji 
2. Postawę odrzucenia. 
3. Postawę autonomii. 
4. Postawę ochraniającą. 
5. Postawę wymagającą. 
6. Postawę niekonsekwencji12. 
Szczegółowe dane dotyczące wszystkich wyróżnionych po-

staw rodzicielskich tego zakresu przedstawia tabela 4. 
Tabela 4. Wyniki uzyskane przez respondentów w zakresie poszczegól-

nych typów oddziaływań wychowawczych 
Typy oddziaływań wychowawczych (postawy rodzicielskie) 
akceptacji niekonsekwencji wymagająca autonomii ochraniania Rodzaj uzyska-

nych wyników N % N % N % N % N % 
wyniki niskie 12 19,4 6 9,7 0 0 32 51,6 58 93,5 
wyniki umiarko-
wane 

50 80,6 
41 66,1 24 38,7 28 45,2 4 6,5 

wyniki wysokie 0 0 15 24,2 38 61,3 2 3,2 0 0 

                                                 
12 Każdy ojciec, który brał udział w badaniu opisywał swoje postawy wobec 

jednego (najmłodszego) dziecka, mimo że deklarował posiadanie większej liczby 
dzieci. 
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ogółem 62 100,0 62 100,0 62 100,0 62 100,0 62 100,0 
postawa niewłaściwa 
postawa właściwa 
Źródło: badania własne 
Badani ojcowie stanowili bardzo jednolitą grupę ze względu 

na postawę akceptacji wobec dziecka. 80 % z nich osiągnęło wyniki 
świadczące o przeciętnym nasileniu postawy a 20 % o braku akcep-
tacji działań swoich dzieci. Ponieważ zebrane wyniki w omawianej 
podskali biegunowo informowały o postawie odrzucenia rodzica 
należy wskazać, że 1/5 badanych taką właśnie postawę reprezen-
towało (patrz rysunek 8). 

 
Rysunek 8. Wyniki zbiorcze dotyczące prezentowanej przez badanych oj-

ców postawy akceptacji/ odrzucenia (dane w %) 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Respondenci akceptowali swoje dziecko w większości sytu-

acji oddziaływania rodzicielskiego. W ograniczonym stopniu two-
rzyli klimat wychowawczy sprzyjający wymianie uczuć, ufności, 
otwartości i spontaniczności relacji. Ponadto ojcowie nie dawali 
dzieciom pełnej podstawy do tego, aby czuły one oparcie w nich w 
sytuacjach trudnych czy lękowych. Generalnie ojcowie lubili prze-
bywać ze swoimi dziećmi, chociaż nie zawsze rodziło to u nich po-
czucie satysfakcji czy radości. Tylko w niektórych trudnych sytu-
acjach badani identyfikowali się emocjonalnie z dzieckiem i wspie-
rali go w tej sytuacji.  

Natomiast postawa odrzucenia, która charakteryzuje, co 5 oj-
ca dotyczyła głównie chłodnych relacji z dzieckiem, braku emocjo-
nalnego wsparcia ze strony ojca, ograniczenia zaspakajanych po-
trzeb do potrzeb materialnych. Ojcowie prezentujący tę postawę 
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traktowali dziecko instrumentalnie i nie dostrzegli jego podmioto-
wości. Nie angażowali się również w wychowanie dziecka. 

Następnie przeanalizowano postawę chroniącą, która u 93% 
badanych była właściwa, a w 6% umiarkowanie właściwa (rysunek 
9). Badani ojcowie dawali możliwość swoim dzieciom doświadcza-
nia autonomii i swobody, adekwatnej do ich wieku. Wierzyli w to, 
że dziecko poradzi sobie w dorosłym życiu i nie muszą się o niego 
nadmiernie troszczyć. Żaden z badanych ojców nie prezentował 
postawy nadmiernie ochraniającej - co pokazuje, że traktowali 
dzieci jak partnerów odpowiedzialnych i dających sobie radę w 
różnych trudnych sytuacjach. Jeden z rodziców napisał:, „że uczy 
dziecko, aby było twarde i wtedy da sobie radę nawet jak jego nie 
będzie przy nim”. 

Rysunek 9. Wyniki zbiorcze dotyczące prezentowanej przez badanych oj-
ców postawy ochraniania (dane w %) 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Kolejnym badanym typem oddziaływań wychowawczych oj-

ca była postawa niekonsekwencji. Ponad połowa badanych tj. 66% 
respondentów prezentowała w tym obszarze postawę umiarkowa-
ną, czyli typową dla większości rodziców. Charakteryzowała się 
ona nie przenoszeniem przez ojca swoich negatywnych przeżyć na 
życie rodziny w tym także na stosunek do dziecka. Nie zawsze 
jednak udawało się to ojcowi w codziennych życiowych sytuacjach. 
Co piąty ojciec w analizowanym obszarze prezentował postawę 
niewłaściwą (wyniki wysokie). Badani z tej grupy przeplatali swój 
stosunek do dziecka albo zaangażowaniem w jego sprawy, albo 
nerwowością, nadmierną ingerencją i straszeniem karami. Ta sytu-
acja z kolei powodowała dystansowanie się dziecka od rodzica i 
ukrywanie przed nim swoich problemów. Co 10 respondent był 
konsekwentny w swoim postępowaniu wobec potomstwa. Wyniki 
dotyczące analizowanej postawy przedstawia rysunek 10. 



378 
 

 
Rysunek 10. Wyniki zbiorcze dotyczące prezentowanej przez badanych 

ojców postawy konsekwencji (dane w %) 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Dodatkowo analizie poddano zachowania badanych ojców w za-

kresie postawy wymagającej. Ponad połowa z nich (61% badanych) była 
nadmiernie wymagająca wobec swoich dzieci. Zwykle bezwzględnie 
traktowali dziecko zgodnie ze sztywno przyjętym modelem wychowa-
nia. Zawsze egzekwowali nakazy dawane dziecku i liczyli na jego per-
fekcyjne wykonanie. Dodatkowo ojcowie ci traktowali siebie, jako jedy-
ny autorytet dla dziecka we wszystkich sprawach dotyczących jego ży-
cia. Jednocześnie opisywani ojcowie akceptowali tylko te zachowania 
dziecka, które były zgodne z ich oczekiwaniami. Natomiast 24 respon-
dentów (39% próby) prezentowało, w analizowanym zakresie oddzia-
ływań wychowawczych, postawę umiarkowaną. W większości przy-
padków charakteryzowała się ona dostosowaniem realizowanego pro-
cesu wychowania do możliwości dziecka i aktualnej jego sytuacji. Jedno-
cześnie brali oni pod uwagę potrzeby i zainteresowania swoich pociech. 
Ponadto nie obarczali oni dzieci winą za brak osiągnięć i złe zachowanie. 
Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z ojców nie prezentował właściwej 
postawy ze względu na poziom wymagań wobec dziecka (rysunek 11). 

  
Rysunek 11. Wyniki zbiorcze dotyczące prezentowanej przez badanych 

ojców postawy wymagającej (dane w %) 

 
Źródło: opracowanie własne 



379 
 

Ponadto przeanalizowano badaną grupę ojców ze względu 
na reprezentowaną przez nich postawę autonomii. W 32 przypad-
kach (52% badanych) ojcowie nie dawali swoim dzieciom autono-
mii. Nie pozwalali im na samodzielne podejmowane decyzji sto-
sownie do wieku. Nie respektowali również prawa dziecka do 
prywatności, posiadania własnych poglądów narzucając im własne 
zdanie. Natomiast 28 ojców (45% badanych) przedstawiało prze-
ciętne nasilenie postawy, a tylko 2 badanych (3 % respondentów) 
miało wysoce pożądane stanowisko w zakresie rozumienia potrze-
by niezależności dziecka (rysunek 12). 

Rysunek 12. Wyniki zbiorcze dotyczące prezentowanej przez badanych 
ojców postawy autonomii (dane w %) 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
Podsumowanie  
Współczesne czasy dostarczają nam coraz to nowych form 

bycia ojcem. Przynoszą również informacje o modyfikacjach roli 
mężczyzny w wychowaniu potomstwa, wynikających m.in. z mi-
gracji zarobkowej ojca poza granice naszego kraju.  

Na podstawie zebranych wyników badań podjęto próbę scha-
rakteryzowania współczesnego polskiego e-ojca i jego wkładu w 
wychowanie potomstwa. Mimo iż badania były wstępną eksplora-
cją zjawiska można stwierdzić, że ojciec wyjeżdżający za granicę do 
pracy to mężczyzna, który odległość pomiędzy miejscem jego po-
bytu a zamieszkaniem rodziny pokonuje wirtualnie, a kontakty 
bezpośrednie z dziećmi offline zamienia na online. 

Analizowany rodzaj ojcostwa stanowi charakter „ojcostwa 
wizytowego”. Charakteryzuje się ono nadrabianiem straconego 
czasu w wychowaniu potomstwa podczas krótkiego pobytu ojca w 
domu. Dla dzieci jest to czas przyjemności, swoisty urlop „od zasad 
i obowiązków”, a często także wolne od nauki w szkole. Jednocze-
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śnie udział ojca w wychowaniu dzieci nie kończy się wraz z jego 
wyjazdem z domu do pracy. Gdy jest on za granicą uczestniczy w 
wychowaniu dzieci poprzez tzw. relację wirtualną, którą realizuje 
za pomocą komunikatorów, portali społecznościowych lub połą-
czeń telefonicznych. 

Z badań wynika, że rola e-ojców w wychowaniu potomstwa 
skupia się przede wszystkim na zabezpieczeniu rodzinie bytu ma-
terialnego oraz zapewnieniu jej dobrej sytuacji finansowej. Badani 
ojcowie mają świadomość swojej roli w wychowaniu zarówno, gdy 
przebywają podczas urlopu w domu, jak i w czasie pracy za grani-
cą. Prawie w równym stopniu w obu przestrzeniach wspierają swo-
je dziecko i ostrzegają go przed konsekwencjami negatywnych za-
chowań. Natomiast takie zadania jak ochrona przed niebezpieczeń-
stwami czy dawanie osobistego przykładu w konkretnych sytu-
acjach życiowych - cedują na żony, uważając, że nie są oni w stanie 
wykonywać ich na odległość. 

Ponad połowa z badanych ojców prezentuje negatywne po-
stawy nie pozwalając dziecku na autonomię zgodną z jego wie-
kiem, stosując wobec niego działania zbytnio chroniące przy rów-
noczesnym stawianiu wysoko poprzeczki wymagań. Mimo to w 
większości respondenci akceptują swoje dzieci i są wobec nich kon-
sekwentni. 

Analizowana forma ojcostwa pokazuje, że jest ona daleka od 
tradycyjnego pojmowania roli ojca w rodzinie. Z jednej strony nie-
pokoi, ponieważ pokazuje, że ojcostwo to zadanie do wykonania, 
głównie w zakresie zabezpieczenia materialnego rodziny. Z drugiej 
– napawa optymizmem gdyż wiąże się ze swoistym powołaniem, 
któremu nie straszna jest odległość ani przeszkody w wychowaniu 
potomstwa. 

 
Streszczenie 
Artykuł pod tytułem „E-ojciec a jego rola w wychowaniu po-

tomstwa” prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. 
poprzez portal ankietka plus wśród 62 ojców. Celem badań było 
określenie roli ojca pracującego za granicą w procesie socjalizacji 
(wychowania) dzieci, pozostających pod opieką matki. Jak wynika 
z badań migracja zarobkowa ojca zmienia jego udział w procesie 
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wychowania dziecka. Powstaje nowa forma ojcostwa ojca pracują-
cego za granicą i wychowującego swoje dziecko poprzez relację 
wirtualną. Ojciec pracując za granicą rozmawia z dzieckiem głów-
nie przez Internet oraz telefon komórkowy. Za pomocą sieci np. 
bawi się z nim. Natomiast, gdy przyjeżdża na urlop do domu to 
zachowuje się jak gość – pozwala na wszystko dziecku i chce nad-
robić stracony czas, gdy go nie było w domu. 

Słowa kluczowe: ojciec, wychowanie migracja zarobkowa, 
postawy rodzicielskie 

 
Summary 
E-father and his role in upbringing his offspring 
Article titled „E-father and his role in upbringing his offspring” 

presents researches results examined in 2014 by ‘Ankieta plus’ por-
tal among 62 fathers. The aim of the researches was to assess the 
role of the father who is working abroad in children socialization (educa-
tion) process who stay in mother’s charge. As a result, father’s wage mi-
gration changes his involvement in child upbringing process. New form 
of paternity comes into being, father who is working abroad and raising 
his chid by virtual relation. Father who is working abroad mainly talks 
with his child by the Internet or mobile phone and plays with his children 
by the web. On the other hand when he comes back to home for leave he 
behave like a guest- allows his child for everything and wants to catch up 
waste time when he wasn’t home. 

Key words: father, upbringing, wage migration, parental attitude 
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Andrzej Szymański (AWF) 

 
Opiekuńczo-wychowawcze oddziaływanie ojca w rodzinie  

a niedostosowanie społeczne nieletnich zatrzymanych  
w Policyjnej Izbie Dziecka 

 
Wstęp  
Osoba mężczyzny i pełniona przez niego rola ojca jest waż-

nym czynnikiem w wychowywaniu dzieci. Poprzez relacje z ojcem 
dziecko zaspokaja swoje potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, 
uwewnętrznia określony system wartości, a także nabywa dyscy-
pliny oraz poczucia ładu i porządku1. Stąd też życzliwe postawy 
ojcowskie, wspieranie dzieci w trudnych sytuacjach, wysoki auto-
rytet społeczny ojca w rodzinie ma niebagatelne znaczenie w 
przejmowaniu przez potomstwo wzorów zachowań, wartości i 
norm społecznych prezentowanych przez ich męskiego opiekuna2. 
Nie zawsze jednak postępowanie ojca stanowi wzór godny do na-
śladowania i w sposób prawidłowy wpływa na proces internaliza-
cji przez małoletnie osoby norm społecznych oraz pożądanych za-
chowań w różnych okolicznościach życiowych. Biorąc powyższe 
pod uwagę, przyjmując założenie, że dla integralnego rozwoju 
dziecka osoba ojca, relacje z nim, jego troska i opiekuńczość jest 
warunkiem i determinantem prawidłowego versus zaburzonego 
dostosowania społecznego, w niniejszej pracy poszukiwano odpo-
wiedzi na pytanie: Które z czynników przejawianej przez ojca aktywno-
ści opiekuńczo-wychowawczej lub jej braku wzmacniają skłonność nielet-
nich do antyspołecznego zachowania i jak wpływają one na stopień wyka-
zywanego niedostosowania społecznego przez adolescentów?  

 

                                                 
1 J. Strykowska, Obraz ojca w oczach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, [w:] Postawy 

rodzicielskie współczesnych ojców, (red.) M. Kujawska, L. Huber, Wydawnictwo 
Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 
2010, s.202. 

2 H. Cudak, Rola ojca we współczesnych rodzinach polskich, [w:] Ojciec na rozdro-
żu, (red.) M. Kątny, J. Olszenko, Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów, 
Ząbki 2011, s. 75.  
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1. Metodologia badań  
Do zgromadzenia danych o charakterze ilościowym i jakościo-

wym wykorzystano kwestionariusz wywiadu adresowany do kierow-
ników Policyjnej Izby Dziecka oraz autorską ankietą wypełnianą przez 
nieletnich doprowadzonych przez Policję do PID. Skonstruowany for-
mularz składał się z trzech części: ewidencyjno rozpoznawczej, zesta-
wu pytań odnoszących się do opisu środowiska wychowawczego nie-
letniego, w tym ich oceny dotyczącej roli i obrazu działalności wycho-
wawczo-opiekuńczej ojca w rodzinie. Ostatni z segmentów ankiety 
obejmował integralnie wmontowany w nią Inwentarz Niedostosowa-
nia Społecznego (INS)3. Zadaniem kwestionariusza było określenie 
typu oraz nasilenia stopnia niedostosowania społecznego występujące-
go u danego respondenta a także wskazanie przez badanego częstotli-
wości występowania w jego życiu, wyspecyfikowanych w inwentarzu 
przejawów zaburzeń. INS został zbudowany na bazie „Self-repoeted 
Delinquency uleja” w tłumaczeniu M. Radochońskiego, „Przewodni-
ka Skalowego do Selektywnej Obserwacji Zachowań Młodzieży” S. 

uleja oraz wypracowaną przez autora, na podstawie literatury, czyn-
nikową typologię rodzajów niedostosowania.  

Badaniami4 objęto grupę 100 osób. Do ostatecznej inferencji 
zakwalifikowano 86 nieletnich, którzy udzielili pełnych odpowie-
dzi na temat swojego ojca w wyznaczonych kwestionariuszem ob-

                                                 
3 Struktura INS obejmuje 27 pytań wskaźnikowych odnoszących się do oce-

ny wstępowania u nieletniego określonych form zaburzonego zachowania w 
wyselekcjonowanych jego trzech podstawowych typach, to jest: zachowań anty-
społecznych (9 pytań), zachowań autoagresywnych (9 pytań), zachowań bun-
towniczych (9 pytań). Poszczególne formy zachowania ocenione zostały na pod-
stawie częstości ich występowania za pomocą pięciostopniowej skali obejmującej 
stwierdzenia: „1” – nigdy, „2”- raz w życiu, „3” rzadko (kilka razy), „4” – kilka 
razy wciągu roku „5” systematycznie (często). Interpretacji kwestionariusza do-
konuje się poprzez sumowanie wyników w poszczególnych skalach, co umożli-
wia i stanowi podstawę do sformułowania oceny stopnia i rodzaju (typu) niedo-
stosowania społecznego. Zaznaczyć wypada, że na obecnym etapie prac nad 
standaryzacją narzędzia, wyniki uzyskane z arkusza mają jedynie znaczenie 
orientacyjne i wymagają dodatkowych badań anamnestycznych oraz testowych. 

4 Badania zostały zrealizowane w 2013 roku w 7 policyjnych placówkach za-
trzymań nieletnich na terenie kraju, to jest PID [w:] Będzinie, Bielsku-Białej, Czę-
stochowie, Katowicach, Łodzi, Krakowie, Warszawie.  
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szarach. Wyselekcjonowaną w ten sposób zbiorowość tworzyło 66 
chłopców i 20 nieletnich dziewcząt. W analizowanej zbiorowości 
najbardziej liczebną populację, w przypadku obu płci, stanowiły 
osoby mające 16 lat (43%). Co czwarty z ankietowanych (25, 7%) i 
co trzecia respondentka (30, 0%) w momencie prowadzonych ba-
dań miała 15 lat. Dość liczną kategorię stanowili również nieletni 
(16, 3%), którzy byli w wieku 17 lat. Co dziesiąty z przebadanych 
maił 14 lat, a co dwudziesty lat 13. 

Rysunek 1. Płeć i wiek nieletnich zatrzymanych w PID 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 
2. Niedostosowanie społeczne i jego przejawiany stopień 

wśród badanych osób 
W literaturze odczuwa się brak zgodności, dotyczącej nie tylko 

samej istoty niedostosowania społecznego, lecz także rodzaju i liczby 
jego objawów. Niektórzy pedagodzy i psycholodzy wyszczególniają 
kilkadziesiąt symptomów, będących według nich, istotnymi wskaźni-
kami niedostosowania społecznego, inni natomiast ograniczają się do 
wymienienia kilku lub kilkunastu indykatorów tego zjawiska5. Wyni-
kać może to stąd, że pojęcie niedostosowania odnosi się do rozmaitych 
zaburzeń w społecznej adaptacji jednostki i o wiele łatwiej jest odpo-
wiedzieć na pytanie, w jaki sposób się ono przejawia, jakie towarzyszą 
mu symptomy, niż czym jest6. 

Dokonując przeglądu stanowisk metodologicznych, dotyczą-
cych niedostosowania społecznego oraz rozmaitych symptomów 
                                                 

5 A. Szymański, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, 
Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010, s. 41.  

6 A. Szymański, Policja w systemie profilaktyki i resocjalizacji osób niedostosowa-
nych społecznie, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2013, s.156. 
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tego zjawiska7 związanych z naruszeniem bądź łamaniem reguł 
(zasad), norm i przepisów społecznych - mając za punkt odniesie-
nia to, co występuje statystycznie najczęściej, jest nieakceptowane 
oraz nie służy zdrowiu – na potrzeby badań skonstruowano typo-
logiczno konsolidacyjny model niedostosowania społecznego (Ns). 
Model ten umożliwia określenie typu przejawianego niedostoso-
wania mającego postać: zachowania antyspołecznego (Ns typ „A”), 
zachowania buntowniczego, (Ns typ „B”) oraz zachowania auto-
agresywnego (Ns typ „C”) - patrz rysunek 2. W warstwie diagno-
stycznej umożliwia on także wyszczególnienie osób przejawiają-
cych multiplikacyjne objawy niedostosowanie społecznego, które 
mogą sie lokować w Ns:  

• Typ „D” (dyssocjalny) - charakterystyczny dla osób wyka-
zujących brak skłonności dostosowania się do norm społecznych, 
impulsywnych, drażliwych, agresywnych lekceważących bezpie-
czeństwo własne i innych. Osoby takie osiągają wysokie wyniki w 
trzech skalach („ABC”). 

• Typ „E” (aspołeczny) – odzwierciedla łącznie zachowanie 
jednostki ze skali „A” i „B”. Charakterystyczna jest dla niego agre-
sywność z komponentami napastliwości, buntu wobec każdego 
autorytetu, podziw i zainteresowanie, dla tzw. złych czynów oraz 
chęć wyżycia się w akcji społecznie destruktywnej.  

• Typ „N” (niessocjalizowany) - stanowi powiązanie zacho-
wań jednostki ze skali „A” i „C”. Jednostkę tego typu cechuje nie-
życzliwy stosunek do ludzi i norm społecznych, poszukiwanie 
podniet i angażowanie się w akcje autodestruktywne.  

• Typ „W” (wrogi) – dotyczy osób prezentujących postawę 
destruktywną i demonstracyjno-bojową wobec siebie i otoczenia. 
Jednostki tego rodzaju stanowią swoisty „mix” wysokiego nagro-
madzenia wskaźników objawowych niedostosowania społecznego 
zarówno ze skali „B” jak i „C” 

Rysunek 2. Typy niedostoswania prezentowane przez osoby łamiące 
normy i reguł życia społecznego  

                                                 
7 A. Szymański, Niedostosowanie społeczne, [w:] Psychologia kryzysu i interwencji 

kryzysowej. (red.) J. Plak, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2012, s. 75.  



387 
 

 
Źródło: Opracowanie własne  
 
Z uzyskanych wyników częstotliwości występowania wskaź-

ników niedostosowania społecznego wnioskować można, że obja-
wowo nieletnim zatrzymanym w PID, towarzyszyły oznaki wyko-
lejenia, które lokowały się głównie w obszarze zachowań buntow-
niczo-autodestruktywnych (wrogich) i niessocjalizowanych. Ten 
typ niedostosowania społecznego (Ns”W”) i (Ns”N”), prezentował 
odpowiednio, co czwarty i piąty z przebadanych respondentów. 
Ich zachowania obejmowały głównie takie przejawy jak: picie al-
koholu, palenie papierosów, wagarowanie, wulgarność, włóczęgo-
stwo i ucieczki z domu. Nie obca była im również drugoroczność, 
wandalizm i chuligaństwo. Znaczny odsetek nieletnich (15,1%), w 
swoim postępowaniu wykazywał cechy charakterystyczne dla nie-
dostosowania typu „E” (aspołecznego). U osób tych na porządku 
dziennym było szkodzenie innym, mściwość, negatywizm szkolny 
czy wcześniejszy flirt z przestępczością. Co ósmego nieletniego, 
prezentowane zachowanie kwalifikowało do typ dysocjalnego. 
Jednostki te znamionował nieżyczliwy stosunek do bliźnich, regu-
laminów, norm i zarządzeń a także niechęć do nauki, życie chwilą i 
sięganie po różnego typu używki. Z kolei, u co dziesiątego z bada-

Typ „W”  
Wrogi 

/mix typu „BC”/ 
 

Typ „N”  
Niessocjalizowany 
/mix typu „AC”/ 

 

Typ „E” 
Aspołeczny 
/mix typu 

„AB”/  

Typ „D” 
Dyssocjalny 
/mix typu 
„ABC”/ 

 
Typ "B" Buntowniczy   

Jednostka charakteryzuje się 
zachowaniami opornymi wobec 
otoczenia, impulsywnością oraz 

sprzeciwem wobec zasad narzuca-
nych przez osoby dorosłe (np. 

ucieczki z domu, funkcjonowanie 
w grupach podkulturowych, 

wagarowanie, negatywizm szkol-
ny) 

 

 
Typ  "A" Antyspołeczny  

Jednostka tego typu  charakte-
ryzuje się nieprzestrzeganiem 
norm, silnym dążeniem szko-

dzenia innym i nieżyczliwością 
( np. mściwość, okrucieństwo, 

wandalizm, chuligaństwo, 
przestępczość) 

 

 
Typ "C” Autodestruktywny 

Zachowanie, które bezpośrednio lub pośrednio zagraża zdrowiu 
lub życiu jednostki, podejmowane dobrowolnie i intencjonalnie 
(np. okaleczanie ciała, nadużywanie substancji psychoaktyw-

nych, prostytuowanie się, próby samobójcze, hazard) 
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nych zdiagnozowano typ niedostosowania społecznego „C” (auto-
destruktywność), bądź „B” (buntowniczość). W pierwszym z wy-
szczególnionych podtypów oprócz picia alkoholu i palenia papie-
rosów nieletni często i chętnie „upiększali” tatuażami lub okalecza-
li swoje ciało, sięgali po narkotyki, dopalacze bądź leki uzależniają-
ce. Symptomy te dotyczyły w porównywalnym procentowo zakre-
sie, zarówno chłopców jak i dziewcząt. W grupie tej zdarzały się 
także incydenty związane z prostytuowaniem się i uprawianiem 
hazardu. Równie „dobrze” zagospodarowaną przestrzenią pod 
względem częstości występowania objawów niedostosowania był 
obszar zachowań buntowniczych. W tej kategorii dominującymi 
zachowaniami dla nieletnich było: wagarowanie, drugoroczność, 
nieposłuszeństwo i włóczęgostwo. Pewna grupa osób (7%), loko-
wała się także w typie „A” wykazując w swoim postępowaniu an-
tyspołeczną postawę. Nieletni ci pozostawali w wyraźnej opozycji 
do obowiązujących wartości i norm moralnych i prawnych. Można 
tu wymienić choćby: wcześniejszą przestępczość, czy też mściwość, 
okrucieństwo, stosowanie przemocy oraz wandalizm. Szczegółowy 
rozkład zmiennej patrz tabela 1. 

Tabela 1. Prezentowany typ niedostosowania społecznego przez nieletnich 
Dziewczęta Chłopcy  Razem Typ Ns 
N % N % N % 

Ns typu „A” 1 5,0 5 7,6 6 7,0 
Ns typu „B”  3 15,0 6 9,1 9 10,5 
Ns typu „C” 2 10,0 8 12,1 10 11,6 
Ns typu „D” 2 10,0 9 13,6 11 12,8 
Ns typu „E” 3 15,0 10 15,2 13 15,1 
Ns typu „N” 5 25,0 11 16,6 16 18,6 
Ns typu „W” 4 20,0 17 25,8 21 24,4 

Razem 20 100 66 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
Oprócz określenia typu niedostosowania przejawianego 

przez badaną młodzież, za pomocą Inwentarza INS, zdiagnozowa-
no również stopień jego nasilenia. Na podstawie otrzymanych da-
nych ustalono, że co piąta nieletnia i nieletni wykazują „niski sto-
pień” swojego niedostosowania społecznego. „Znaczny” stopień 
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zdemoralizowania dotyczy, co trzeciej zbadanej dziewczyny i 
chłopca. Natomiast prawie połowa z przebadanych respondentów 
wykazywała wysoki stopień wykolejenia społecznego (rozkład 
zmiennej patrz tabela 2).  

Tabela 2. Stopień przejawianego niedostosowania społecznego przez nieletnich 
Dziewczęta Chłopcy  Razem Stopień niedosto-

sowania społecz-
nego 

N % N % N % 

Niski 4 20 12 18,2 16 18,6 
Znaczny 7 35 21 31,8 28 32,6 
Wysoki 9 45 33 50,0 42 48,8 

Razem 20 100 66 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
Syntezując uzyskane informacje na temat przejawianych 

przez nieletnich oznak niedostosowania społecznego, przy ich licz-
bowym zgrupowaniu stwierdzić należy, że nieletni, którzy trafiają 
do izby, to osoby o znacznym i wysokim stopniu niedostosowania 
społecznego. Fakt ten nie do końca znajduje swoje potwierdzenie w 
aspekcie wcześniejszej ingerencji sądu w ich życie, które skutkowa-
łoby zastosowaniem wobec badanych środków oddziaływania wy-
chowawczego. Takie postępowanie dotyczyło, bowiem tylko 46% z 
zatrzymanych w PID (patrz tabela 3).  

Tabela 3. Środki oddziaływania wychowawczego orzekane przez sąd 
 

Dziewczęta 
 

Chłopcy  
Razem Stosowane środki 

oddziaływania wy-
chowawczego N % N % N % 

Tak 9 45,0 30 45,5 39 45,3 
Nie 11 55,0 36 54,5 47 54,7 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
3. Opiekuńczo-wychowawcza działalność ojca a niedosto-

sowanie społeczne nieletnich 
Już dawno stwierdzono, że zaspokajanie podstawowych po-

trzeb w środowisku rodzinnym stanowi warunek sine qua non w 
prawidłowym kształtowaniu osobowości młodego pokolenia. Za-
obserwowano przy tym, że ważnym czynnikiem zaburzeń przysto-
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sowania i wykolejenia społecznego dzieci i młodzieży są zwykle złe 
warunki materialne, którym towarzyszy na ogół niska stopa ży-
ciowa rodziny. Analizując ten wątek funkcjonowania rodziny za-
trzymanych w PID i odgrywaną w nim rolę ojca, z otrzymanych 
opinii od respondentów wynika, że co trzeci badany (34,9%) uwa-
ża, że wychowuje się w rodzinie o niekorzystnym położeniu socjal-
no-bytowym. Członkowie tej zbiorowości twierdzą, że systema-
tycznie korzystają z pomocy społecznej, mają problemy mieszka-
niowe, borykają się z bezrobociem, niedostatkiem i biedą. W co 
szóstej rodzinie nieletni skarżą się, że ich sytuacja jest jeszcze trud-
niejsza. Rodziny te (17,4%), doświadczają skrajnego ubóstwa. Źró-
dłem utrzymania są zwykle zasiłki z pomocy społecznej lub do-
rywcze prace podejmowane przez bezrobotnych rodziców. Swoje 
bieżące potrzeby realizują zadłużając się, nie mają przy tym prak-
tycznych możliwości spłaty powstających zobowiązań. Dla ścisłości 
odnotować należy, że prawie połowa badanych (47,7%) uznaje, że 
funkcjonuje w domach o dobrych bądź, co najmniej przeciętnych 
warunkach materialnych (rozkład zmiennej przedstawia tabela 4).  

Tabela 4. Sytuacja materialna rodziny 
Dziewczęta Chłopcy Razem Sytuacja material-

na 
N % N % N % 

Dobra  3 15,0 7 10,6 10 11,6 
Przeciętna 6 30,0 25 37,9 31 36,1 
Niekorzystna 7 35,0 23 34,8 30 34,9 
Skrajnie nieko-
rzystna 

4 20,0 11 16,7 15 17,4 

Razem 20 100 66 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
Wydaje się, że ujawnioną, w co drugim domu niesprzyjającą 

wychowawczo sytuację ekonomiczną, wiązać można z wykształce-
niem rodziców i ich zatrudnieniem.  

W świetle uzyskanych informacji stwierdzić można, że opie-
kunowie nieletnich zarówno płci męskiej (65%) jak i żeńskiej (74%), 
legitymowali się w przeważającej większości wykształceniem za-
wodowym lub niższym. I tak wśród matek - co trzecia, a wśród 
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ojców - co piąty opiekun, swoją edukację zakończył na poziomie 
podstawowym. Wykształcenie zasadnicze zdobyło natomiast 40% 
rodziców, a brak jakiegokolwiek wykształcenia dotyczył 4% ojców 
oraz 6% matek. Zaledwie 8% ojców posiadało wykształcenie wyż-
sze, a co czwarty z nich mógł się pochwalić, że zdobył świadectwo 
szkoły średniej o profilu ogólnokształcącym bądź technicznym. W 
35 rodzinach stałym zatrudnieniem objęty był zarówno ojciec jak i 
matka. W 13 przypadkach zatrudnienie takie posiadał tylko ojciec, 
a w 9 matka. Oznacza to, że mimo kryzysu gospodarczego, wystę-
pujących trudności ze znalezieniem pracy, ponad połowa ojców 
nieletnich (55,8%) wykazywała swoją operatywność na poziomie 
gwarantującym względny dostatek i bezpieczeństwo ekonomiczne 
swojemu potomstwu. Konfrontacja odczuwanego niedostatku 
przez nieletnich z zatrudnieniem rodziców ukazuje, że respondenci 
przedstawiając subiektywną ocenę warunków socjalno-bytowych 
funkcjonowania swojej rodziny nieco zaniżyli jej notę. Można, za-
tem uznać, że sytuacja ekonomiczna rodziny ma swój istotny zwią-
zek z naruszeniem prawa przez nieletnich i ich niedostosowaniem 
społecznym. Wniosek ten wynika jednak nie tyle wprost z obiek-
tywnych warunków materialnych rodziny, ile z wewnętrznie od-
czuwanego niedostatku przez nieletnich.  

W ramach badania starano się również ustalić, jaki charakter 
prezentują rodziny nieletnich, przyjmując za podstawę ich syste-
matyki stopień natężenia czynników dysfunkcyjnych i patologicz-
nych opisywanych w literaturze przedmiotu. W tym kontekście za 
H. Namowicz8, spośród środowisk rodzinnych nieletnich zatrzy-
manych w PID, wyodrębniono: środowisko rodzinne demoralizu-
jące o skumulowanych czynnikach patogennych, środowisko ro-
dzinne zdezorganizowane (samotne rodzicielstwo, rodzina po 
rozwodzie, funkcjonowanie obok ojca biologicznego innego opie-
kuna płci męskiej) oraz środowisko rodzinne przeciętne. 

Sprawdzając wyszczególnione elementy, ustalono, że ponad 
60% rodzin badanych nieletnich to środowiska wychowawcze, któ-
rym daleko do tzw. normalności (patrz tabela 5).  

                                                 
8 H. Namowicz, Losy życiowe nieletnich przestępców, Wydawnictwo Prawnicze, 

Warszawa 1968, s. 76-80. 
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Tabela 5. Typ środowiska rodzinnego badanych nieletnich 
Dziewczęta Chłopcy  Razem Środowisko rodzinne 
N % N % N % 

Środowisko rodzinne 
demoralizujące 

6 30,0 20 30,4 26 30,2 

Środowisko rodzinne 
zdezorganizowane 

5 25,0 23 34,8 28 32,5 

Środowisko rodzinne 
przeciętne 

9 45,0 23 34,8 32 37,3 

Razem 20 100 66 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
Tabela 6. Typ środowiska rodzinnego badanych a stopień wykazywanego 

niedostosowania  
Stopień przejawianego niedostosowania 

społecznego przez nieletnich 
Niski Znaczny Wysoki Razem 

 
Środowisko rodzinne 

N % N % N % N % 
Środowisko rodzinne 
demoralizujące 

1 6,2 5 17,8 20 47,6 26 30,2 

Środowisko rodzinne 
zdezorganizowane 

6 37,5 6 21,4 16 38,1 28 32,5 

Środowisko rodzinne 
przeciętne 

9 56,3 17 60,8 6 14,3 32 37,3 

Razem 16 100 28 100 42 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
W co trzeciej rodzinie (30,2%), środowisko wychowawcze na-

leży uznać za demoralizujące. Spośród wielu indykatorów, mają-
cych na to wpływ do najważniejszych zaliczyć należy: pijaństwo 
ojca oraz występującą w rodzinie przestępczość. W grupie tej 75% 
ojców, to osoby określane przez nieletnich, jako alkoholicy. Rów-
nież znaczny odsetek ojców (31% przypadków) miał konflikt z 
prawem o podłożu karanym. Ogółem w badanej grupie w 48% 
przypadków występowała przestępczość w rodzinie. Karani są-
downie byli rodzice (jeden z rodziców), rodzeństwo albo rodzice i 
ktoś z rodzeństwa. W rodzinach tych występowały liczne konflikty, 
brak pracy i przejawy wzajemnej agresji w tym przemoc domowa. 
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Nasuwającą się konkluzją w badanym aspekcie jest fakt, że 
do większości zaburzonych zachowań osób nieletnich o znacznym i 
wysokim stopniu niedostosowania społecznego doszło w rodzi-
nach o podłożu dewiacyjnym, to jest w środowisku rodzinnym 
demoralizującym lub środowisko rodzinnym zdezorganizowanym 
(patrz tabela 6). Tym samym prezentowane przez nieletnich za-
chowanie asocjalne może być tu niejako wyuczone i na co zwracał 
uwagę E. H. Sutherland, stanowi skutek nadwyżki definicji sprzy-
jających naruszeniu norm nad definicjami niesprzyjającymi wejściu 
w kolizję z nimi9.  

Nakreślony do tej pory obraz ojca nieletnich, daje nam pe-
wien zakres wiedzy na temat jego roli w ich dewiacyjnym zacho-
waniu, lecz wiedza ta, wynikająca z analizy czynników o charakte-
rze przedmiotowym, wymaga uzupełnienia o relacje i związki 
emocjonalne między respondentami a ich opiekunem. 

W tym też względzie w pierwszej kolejności poproszono an-
kietowanych, aby za pomocą przychodzącego im na myśl przy-
miotnika określili, jaki jest ich ojciec.  

Tabela 7. Postrzeganie ojca przez nieletnich 
Dziewczęta Chłopcy  Razem Kategoria odpowiedzi 
N % N % N % 

Władczy (K) 2 10,0 6 9,1 8 9,3 
Odważny (P) 1 5.0 2 3,0 3 3,5 
Tępy (K) 1 5,0 3 4,5 4 4,6 
Agresywny (K) 4 20,0 9 13,7 13 15,1 
Wrogi(K) 3 15,0 7 10,6 10 11,6 
Życzliwy (P) 0 0,0 5 7,6 5 5,8 
Krytykancki(K) 2 10,0 6 9,1 8 9,3 
Zimny (chłodny) (K) 0 0,0 5 7,6 5 5,8 
Przyjazny (otwarty) (P) 1 5,0 4 6,1 5 5,8 
Opiekuńczy (P) 2 10,0 5 7,6 7 8,2 
Nieodpowiedzialny(K) 1 5,0 6 9,1 7 8,2 
Leniwy(K) 0 0,0 3 4,5 3 3,5 
Nerwowy (K) 3 15,0 2 3,0 5 5,8 

                                                 
9 B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 

2004, s. 974. 
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Podejrzliwy(K) 0 0,0 2 3,0 2 2,3 
Egocentryczny(K) 0 0,0 1 1,5 1 1,2 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne (K- cecha zakwalifikowana, jako negatyw-
na , P – cecha o konotacji pozytywnej) 

 
Interpretując uzyskane wyniki powiedzieć należy, że nieletni 

przede wszystkim charakteryzują swoich ojców, jako osoby agre-
sywne (15, 1%), wrogie (11, 6%), władcze (9,3%), nieodpowiedzial-
ne (8, 2%), z tendencją do krytykanctwa (9,3%). Incydentalnie w 
udzielanych odpowiedziach odnotowano pozytywne określenia na 
temat wskazanego rodzica. Związane były one z takimi jego ce-
chami jak opiekuńczość (8,2%), życzliwość (5,8%) i otwartość 
(5,8%). Generalnie na 15 wyeksponowanych u ojców cech, jedena-
ście z nich miało charakter perioratywny, a tylko cztery odnosiły 
się do pozytywnego ich postrzegania (patrz tabela 7). W ujęciu pro-
centowym tylko, co piąty nieletni wydał pochlebną opinię na temat 
ojca, pozostała zaś grupa miała w tym względzie diametralnie od-
mienne zdanie (patrz tabela 8). Znamiennym przy tym jest to, że im 
wyższy stopień prezentowanego przez nieletniego niedostosowa-
nia, tym relatywnie mniej procentowo pojawiających się pozytyw-
nych wypowiedzi na temat ich męskiego opiekuna.  

Tabela 8. Stopień niedostosowania społecznego a postrzeganie ojca przez 
nieletnich 

Stopień przejawianego niedostosowania społecznego 
przez nieletnich 

Niski Znaczny  Wysoki Razem 

 
Ocena 

N % N % N % N % 
Pozytywna 11 68,7 6 21,4 3 7,1 20 23,3 
Negatywna  5 31,3 22 78,6 39 92,9 66 76,7 
Razem 16 100 28 100 42 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
Kierując się założonym celem badawczym podjęto również 

próbę ustalenia, – jakie oczekiwania mają nieletni wobec swoich 
ojców.  
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Tabela 9. Oczekiwania nieletnich wobec ojca 
Dziewczęta Chłopcy  Razem Rodzaj oczekiwań  
N % N % N % 

Wyrozumiały 2 10,0 8 12,2 10 11,6 
Cierpliwy 0 0,0 7 10,6 7 8,1 
Opanowany 4 20,0 12 18,2 16 18,6 
Opiekuńczy 5 25,0 5 7,6 10 11,6 
Zapewnienie pieniędzy 5 25,0 13 19,7 18 20,9 
Prawdomówny 0 0,0 2 3,0 2 2,4 
Słowny 0 0,0 5 7,6 5 5,8 
Pracowity 1 5,0 3 4,5 4 4,6 
Uczynny 0 0,0 1 1,5 1 1,2 
Sprawiedliwy 1 5,0 5 7,6 6 7,0 
Mądry  0 0,0 2 3,0 2 2,4 
Sprytny życiowo 2 10,0 3 4,5 5 5,8 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
W tym aspekcie, nieletni podobnie jak miało to miejsce w po-

przednim pytaniu mieli za zadanie wymieniać jedno określenie, 
które stanowi odzwierciedlenie ich oczekiwań wobec ojca. Na pod-
stawie uzyskanych odpowiedzi na plan pierwszy wysuwa się „ka-
sa”. Takie oczekiwania wobec ojców zgłasza, co czwarta dziewczy-
na i co piąty jej rówieśnik płci męskiej. Nieletni chcieliby również, 
aby ich ojcowie oprócz zapewnienia im pieniędzy byli opanowani 
(18, 6%), wyrozumiali (11, 6%) oraz opiekuńczy (11,6%). Niekiedy 
marzy im się ojciec sprawiedliwy, słowny, pracowity, uczynny, 
mądry lub sprytny życiowo – szczegółowy rozkład odpowiedzi 
patrz tabela 9.  

W wychowaniu rodzinnym niezwykle ważnym elementem 
prawidłowej aktywności ojców jest także okazywane zaintereso-
wanie nauką szkolną dziecka oraz udzielanie mu pomocy w odra-
bianiu lekcji10. Sprawdzając ten aspekt ustalono, że tylko 13,9% oj-
ców w opinii nieletnich interesuje się przebiegiem ich nauki i po-

                                                 
10 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wy-

dawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011, s. 128. 
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maga im w wykonywaniu zadań domowych. Niewielu więcej re-
spondentów (17,4%) wskazywało, że dostrzegają, iż niekiedy ojciec 
podejmuje wobec nich taką działalność. W przeważającej jednak 
grupie, podopieczni PID twierdzą, że ich ojciec albo w ogóle tym 
się nie interesuje (43,1%) lub raczej nie odczuwają takiego zaintere-
sowania (25, 6%) – patrz tabela 10.  

Tabela 10. Okazywane zainteresowanie nauką nieletniego ze strony ojca 
Dziewczęta Chłopcy  Razem  Kategoria odpo-

wiedzi  N % N % N % 
Tak 3 15,0 9 13,6 12 13,9 
Raczej tak 4 20,0 11 16,7 15 17,4 
Nie 10 50,0 27 40,9 37 43,1 
Raczej nie 3 15,0 19 28,8 22 25,6 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
Tabela11. Stopień niedostosowania społecznego a okazywane zaintereso-

wanie nauką nieletniego ze strony ojca 
Stopień przejawianego niedostosowania społecz-
nego przez nieletnich 

Niski Znaczny  Wysoki Razem 

 
 

Ocena 
N % N % N % N % 

Tak 3 18,7 4 14,3 5 11,9 12 13,9 
Raczej tak 2 12,5 8 28,6 5 11,9 15 17,4 
Nie 7 43,8 10 35,7 20 47,6 37 43,1 
Raczej nie 4 25,0 6 21,4 12 28,6 22 25,6 
Razem 16 100 28 100 42 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
W większości przypadków (62%) skutkowało to ucieczką nie-

letnich w negatywizm szkolny, a niepomyślna sytuacja w roli 
ucznia prowadziła do nagminnego wagarowania oraz zachowań 
opornych, zaczepnych i wrogich. W efekcie, przyczyniało się to do 
powstawania jawnych konfliktowych sytuacji w szkole, a także na-
rastających trudności w nauce i do drugoroczności (lub jej recydy-
wy), która stała się udziałem 28 % przebadanych nieletnich. 

Co warte odnotowania o braku okazywania jakiegokolwiek za-
interesowania, najczęściej mówią nieletni z grupy o wysokim i niskim 
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stopniu niedostosowania społecznego, odpowiednio 47, 6% i 43, 8% 
respondentów. Natomiast najczęściej pozytywnie oceniany jest ten 
aspekt aktywności ojca przez nieletnich o niskim i znacznym stopniu 
przejawianego niedostosowania – patrz tabela 11.  

Rozpatrywanie jakichkolwiek spraw związanych z rolą ojca 
w genezie zaburzonych zachowań osób nieletnich, prędzej czy 
później prowadzić musi do sprawdzenia jego postaw wychowaw-
czych oraz preferowanych przez niego stylów wychowawczych.  

Według M. Ziemskiej11, postawą rodzicielską jest tendencja 
do zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do 
dziecka i jest ona uzależniona od pojmowania przez opiekunów ich 
ról rodzicielskich.  

Abstrahując od licznych w literaturze klasyfikacji postaw ro-
dzicielskich (np. Slatera, Schafera, Plopy, McWireterów), w osta-
teczności można je podzielić na wychowawczo właściwe i wycho-
wawczo niewłaściwe - pozytywne oraz negatywne12. Sprawdzając 
ten element życia rodzinnego z uzyskanych wypowiedzi, wnio-
skować można, że nieletni w dużej mierze uważają, iż wychowują 
się przy nastawieniu ojca manifestującego postawę odrzucenia 
(23%), braku pomocy (19%), braku wymagań (15%) oraz braku 
norm (11%).  

Postawy rodzicielskie wprawdzie są ważnym czynnikiem 
wpływającym pozytywnie lub negatywnie na proces niedostoso-
wania społecznego nieletnich, ale określają tylko pewne kierunki i 
tendencje w kształtowaniu się osobowości dziecka. Nie tłumaczą 
natomiast w pełni jego zachowania. Elementem uzupełniającym 
wiedzę w tym zakresie, który łączy się w sposób istotny z posta-
wami, są style wychowania, efektywnie przekładające się na klimat 
i panujące stosunki wychowawcze w rodzinie13. 

                                                 
11 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 

Warszawa 2009, s. 32. 
12 M. Jordan, Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 21. 
13 A. Błasiak, E. Dybkowska, Rodzicielstwo i jego znaczenie dla procesu wycho-

wania dzieci, [w:] Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, (red.) A. Błasiak, E. Dyb-
kowska, Wydawnictwo WSFP Ignatianum, Kraków 2010, s.122. 
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Autorką najpowszechniej obecnie stosowanej typologii stylów 
wychowawczych, które wykorzystano w badaniu, jest D. Bumirind. 
Badaczka ta wyróżnia cztery ich rodzaje, obejmujące: styl autorytatyw-
ny, autorytarny, permisywny oraz odrzucająco-zaniedbujący14. Jak w 
przypadku każdej tego rodzaju kategoryzacji, trudno odnaleźć rodzinę, 
w której opiekunowie stosowaliby konsekwentnie tylko jeden z tych 
wariantów. Nie wdając się w niepotrzebne rozważania, najkrócej moż-
na powiedzieć, że styl autorytatywny stosowany jest przez rodziców, 
którzy są zarówno wymagający, jak i są wrażliwi. Styl autorytarny, 
nawiązujący nieco semantycznie nazwą do wcześniej wymienionego, 
dotyczy rodziców wykazujących się brakiem wrażliwości na potrzeby 
dziecka oraz wysokim stopniem stawianych mu wymagań. W ramach 
stylu permisywnego opiekunowie bardziej zasługują, aby o nich mó-
wić, że są kompanami dziecka niż jego wychowawcami. Natomiast 
ostatni ze stylów (odrzucająco-zaniedbujący) znamionuje rodziców 
pozostawiających swoje pociechy samym sobie, bez żadnej kontroli i 
wsparcia. 

W prowadzonej analizie zamieszczonej fragmentacji stylów, 
respondenci wskazują, że u ich ojca dominuje styl odrzucająco-
zaniedbujący (48,8% przypadków). W rodzinach tych ojciec nie za-
spokaja podstawowych potrzeb dziecka związanych z bezpieczeń-
stwem, zdrowiem, miłością, samorealizacją. Spotkać można w nich 
natomiast jego surowość, agresję, przejawy patologii społecznych, 
biedę, chłód i separowanie się. Dość często nieletni wzrastają w 
rodzinach, gdzie ojciec prezentuje styl autorytarny (27,9%). Ich 
domowe relacje z rodzicem przesiąknięte są ze strony opiekuna: 
wygórowanymi wymaganiami, konfliktowością, bezwzględnym 
oczekiwaniem posłuszeństwa i tłamszeniem inicjatywy własnej i 
wolności wyboru ze strony dziecka. Z tych właśnie rodzin rekrutu-
ją się przede wszystkim nieletni, którzy mają problemy z samokon-
trolą, skłonni do podejmowania ryzyka i stosowania siły, nastawie-
ni na doraźne cele. Pozostała część zatrzymanych w PID deklaro-
wała, że stosowane metody wychowawcze przez ich ojca dotyczą 

                                                 
14 T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 234. 
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stylu autorytatywnego (10,5%) i permisywnego (12,8%). Szczegó-
łowy rozkład zmiennej patrz tabela 12 i 13.  

Tabela 12. Opinia nieletnich na temat prezentowanego stylu wycho-
wawczego przez ojca  

Dziewczęta Chłopcy  Razem Styl wychowawczy 
ojca  N % N % N % 

Autorytatywny 4 20,0 5 7,6 9 10,5 
Autorytarny 6 30,0 18 27,3 24 27,9 
Permisywny 3 15,0 8 12,1 11 12,8 
Odrzucająco-
zaniedbujący 

7 35,0 35 53,0 42 48,8 

Razem 20 100 66 100 86 100 
Źródło: Badania własne 

 
Tabela 13. Prezentowany styl wychowawczy przez ojca a stopień niedo-

stosowania społecznego  
Stopień przejawianego niedostosowania społecz-
nego przez nieletnich 

Niski Znaczny  Wysoki Razem 

 
 

Ocena 
N % N % N % N % 

Autorytatywny 3 18,7 3 10,7 3 7,1 9 10,5 
Autorytarny 5 31,3 8 28,6 11 26,2 24 27,9 
Permisywny 5 31,3 4 14,3 2 4,8 11 12,8 
Odrzucająco-
zaniedbujący 

3 18,7 13 46,4 26 61,9 42 48,8 

Razem 16 100 28 100 42 100 86 100 
Źródło: Badania własne 
 
Jak zauważa T. Sołtysiak15, istotnym składnikiem w procesie 

oddziaływań wychowawczych jest stosowanie systemu wzmocnień 
awersyjnych, to jest karania.  

Karanie trudno jest wykluczyć z metod wychowawczych, należy 
jednak pamiętać, że jej złe stosowanie może prowadzić do zaburzeń w 
kształtowaniu osobowości dorastającej jednostki. W efekcie osoba taka 
staje się: agresywna, nieufna, zimna, buntownicza, a to sprzyja podej-

                                                 
15 T. Sołtysiak, Uwarunkowania środowiskowe i determinanty subiektywne uczestnictwa 

nieletnich w podkulturach, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995, s. 123. 
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mowaniu przez nią nienormatywnych zachowań. Nieletni odnosząc się 
do powyższej kwestii wskazali, że w ich domu ojciec stosuje głownie 
wyzwiska (44,2%) oraz kary fizyczne, których systematycznie do-
świadcza 16,3% respondentów. Co dziesiąty badany twierdził, że ze 
strony ojca doznaje zwykle kar związanych z odmową przyjemności 
bądź mających charakter upomnienia, nagany lub łajania. Niektórzy 
respondenci mówią również o stosowaniu wobec nich takich kar jak 
reprymenda (9,3%), czy też zakaz wychodzenia i spotykania się ze zna-
jomymi – rozkład zmiennej patrz tabela 14.  

Tabela 14. Rodzaje stosowanych przez ojca kar 
Dziewczęta Chłopcy  Razem  Rodzaje stosowanych kar 

N % N % N % 
Kary fizyczne 4 20,0 10 15,1 14 16,3 
Wyzwiska (wyszydzanie) 8 40,0 30 45,5 38 44,2 
Upomnienie, nagana, łajanie  2 10,0 8 12,1 10 11,6 
Reprymenda 1 5,0 7 10,6 8 9,3 
Odmawianie przyjemności  3 15,0 7 10,6 10 11,6 
Zakaz wyjścia (izolacja) 2 10,0 4 6,1 6 7,0 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
Ojcowie nie tylko wychowują swoje dzieci, ale sprawują rów-

nież nad nimi kontrolę związaną z egzekwowaniem stawianych im 
wymagań oraz obejmującą opiekuńczy nadzór nad ich czynnościami i 
czasem. Jest to o tyle ważne, że określony typ kontroli rodzicielskiej 
bądź brak należytej kontroli, zdaniem niektórych badaczy istotnie 
koreluje z przejawianymi przez nieletnich zaburzonymi zachowa-
niami. Inaczej mówiąc, należyta opieka oraz konsekwentna kontrola 
dziecka zwiększa jego konformizm, natomiast jej brak doprowadza 
do kształtowania i umacniania zachowań dewiacyjnych. 

Weryfikując tę kwestię, przy ocenie stanu opieki i kontroli 
brano pod uwagę, jakość sprawowanej władzy rodzicielskiej oraz 
w jakim stopniu ojciec dostrzegał trudności życiowe własnego 
dziecka i im przeciwdziałał. Analiza uzyskanych danych dowodzi, 
że ojcowie zupełnie nie przejmowali się tym, co ich pociechy robią 
poza miejscem zamieszkania, z kim się spotykają, jak spędzają czas 
wolny. Prowadzone badania wykazały również, że nieliczni ojcowie 
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(19, 8%) interesują się tym, co robią ich pociechy w dążeniu do zało-
żonego przez siebie celu i udzielają im w tym aspekcie wsparcia 
(patrz tabela 15). Jeśli takie zainteresowanie ma miejsce, to częściej 
jego obiektem są dziewczęta niż chłopcy i zwykle dotyczy ona adole-
scentów wykazujących niski stopień niedostosowania społecznego 
(patrz tabela16).  

Tabela 15. Poczucie udzielanego wsparcia i wykazywanego zainteresowa-
nia przez ojca tym, co robi nieletni 

Dziewczęta Chłopcy  Razem Kategoria odpo-
wiedzi  N % N % N % 

Tak 5 25,0 12 18,2 17 19,8 
Raczej tak 3 15,0 10 15,2 13 15,1 
Nie 7 35,0 29 43,9 36 41,8 
Raczej nie 5 25,0 15 22,7 20 23,3 
Razem 20 100 66 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
Tabela 16. Stopień niedostosowania społecznego a poczucie udzielanego 

wsparcia i wykazywanego zainteresowania przez ojca tym, co robi nieletni 
Stopień przejawianego niedostosowania społecznego 

przez nieletnich 
Niski Znaczny  Wysoki Razem 

 
 

Ocena 
N % N % N % N % 

Tak 5 31,2 5 17,9 7 16,7 17 19,8 
Raczej tak 4 25,0 5 17,9 3 7,1 13 15,1 
Nie 1 6,3 11 39,2 25 59,5 36 41,8 
Raczej nie 6 37,5 7 25,0 7 16,7 20 23,3 
Razem 16 100 28 100 42 100 86 100 

Źródło: Badania własne 
 
Zakończenie 
W podsumowaniu badań powiedzieć należy, że obraz ojca w 

odbiorze nieletnich jest dość pesymistyczny. Nie cieszy się on 
zbytnim autorytetem wśród swoich dzieci. Nie jest w stanie za-
pewnić im poczucia bezpieczeństwa, a także okazać przez pryzmat 
swojego funkcjonowania prawego i moralnego sensu życia. W 
efekcie takie postrzeganie ojca sprzyja podejmowaniu przez nielet-
nich zachowań prawnie relewantnych i pogłębiania się u nich nega-
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tywnych nastawień do norm i wartości społecznych. W tym ba-
dawczo ustalonym kontekście nie może, zatem dziwić występowa-
nie wykolejenia społecznego wśród nieletnich, jeśli brak jest silnych 
więzi jednostki z ojcem, co skłaniałoby ją do przestrzegania obo-
wiązujących norm. Siły te wynikają, bowiem ze świadomości 
związków genetycznych, przeżyć emocjonalnych, stosunków za-
leżności, współistnienia, postaw wobec uwarunkowań społecz-
nych, kulturowych, obyczajowych16 i trwają dzięki zachowaniom 
podtrzymującym lub wzmacniającym17. Osłabienie lub zerwanie 
więzi, uwalnia poniekąd potomstwo od obowiązującego zachowa-
nia konformistycznego i prowadzi do występowania zaburzeń o 
charakterze dewiacyjno-patologicznym. W tym obszarze badania 
ukazały korelację w zakresie wykazywanego niedostosowania spo-
łecznego respondentów, a ich odbiorem ojca w kontekście spełnia-
nia przez niego funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Im mniej zaan-
gażowany ojciec w opiekę i wychowanie tym bardziej wykolejone 
społecznie dziecko. Na podstawie uzyskanych danych można 
skonstruować wręcz wskaźnik „negatywnego ojca”, który swoją 
postawą i specyficznie realizowaną rolą opiekuna przyczynia się 
do wysokiego stopnia niedostosowania społecznego u nieletnich. 
Na wskaźnik ten rzutują takie czynniki po stronie ojca jak: posia-
dane wykształcenie zawodowe lub niższe, zatrudnienie o charakte-
rze dorywczym, alkoholizm, prezentowana wobec dziecka postawa 
braku pomocy przy stylu wychowawczym odrzucająco-
zaniedbującym opartym na stosowaniu wzmocnień awersyjnych, 
mających postać kar fizycznych i wyszydzania. Dla nieletnich z 
syndromem niedostosowania społecznego o stopniu wysokim od-
powiednikiem ojca negatywnego jest „ojciec gniewny”. Charakte-
ryzują go takie indykatory jak: niskie wykształcenie lub jego brak, 
karalność sądowa, wrogość w domowych kontaktach interperso-
nalnych i autorytarny styl wychowania. Ostatni z wyodrębnionych 
typów – „ojciec nieodpowiedni”, to opiekun, który posiada stałe 

                                                 
16 L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe 

KUL, Lublin 1994, s. 20. 
17 E. Greszta, Więź emocjonalna i sposoby jej badania, „Psychologia Wychowaw-

cza” 1 (2000), s. 60. 
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zatrudnienie i zwykle legitymuje się średnim wykształceniem. W 
stosunkach z dziećmi dominuje u niego postawa braku wymagań. 
Jeśli sięga po kary, to jest to odmowa przyjemności lub reprymen-
da. Z racji różnych obowiązków nie interesuje się on życiem dziec-
ka, nie ma dla niego czasu a w relacjach z potomstwem cechuje go 
chłód emocjonalny. Ojciec tego rodzaju przyczynia się do różno-
rodnych form zaburzonego zachowania swoich dzieci, które lokuje 
ich niedostosowanie w obszarze o nasileniu niskim.  

 
Abstrakt 
W artykule pt. Opiekuńczo-wychowawcze oddziaływanie oj-

ca w rodzinie a niedostosowanie społeczne nieletnich zatrzyma-
nych w Policyjnej Izbie Dziecka poszukiwano odpowiedzi na pyta-
nie - Które z czynników przejawianej przez ojca aktywności opie-
kuńczo-wychowawczej lub jej braku wzmacniają skłonność nielet-
nich do antyspołecznego zachowania i jak wpływają one na stopień 
niedostosowania społecznego przez adolescentów?  

Do zgromadzenia danych wykorzystano autorską ankietą 
wypełnianą przez 86 nieletnich (20 dziewcząt i 66 chłopców w wie-
ku od 13 do 17 lat). Badania ukazały istniejącą korelację w zakresie 
wykazywanego stopnia niedostosowania społecznego u respon-
dentów, a sposobem realizacji przez ich ojca funkcji opiekuńczo-
wychowawczej. Na ich podstawie wyodrębniono trzy typy ojców, 
którzy swoją postawą i specyficznie realizowaną rolą opiekuna 
przyczyniali się do wysokiego, znacznego lub niskiego stopnia nie-
dostosowania społecznego u swoich dzieci. 

Sowa kluczowe: (nieletni, ojciec, niedostosowanie społeczne) 
 
Summary 
Protectively-pedagogical father's influence in a family and malad-

justment the juveniles detaineed in Police Child Detention Centre 
The article title: Protectively-pedagogical father's influence in a 

family and maladjustment the juveniles detaineed in Police Child De-
tention Centre was searching an answer for a question - Which of the 
factors displayed by father's protectively-pedagogical activity or lack 
of it enhance the juveniles' strain to anti-social behavior and how they 
influence on the level of maladjustment by adolescents. 
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To gather the data extracted authorial survey completed by 86 
juveniles (20 girls and 66 boys in the age 13-17). The work showed 
existed correlation in a field of the level of maladjustment among 
respondents and the way of realization by their father the protec-
tively-pedagogical function. On the grounds of it, excracted three 
types of father, which their attitude and specifically realized role of 
the attendant contributed to high, significant or low level of malad-
justment their children. 

Keywords: (juvenile, father, maladjustment) 
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Paweł Łubiński (UWM) 
 

Roman Dmowski jako ojciec niepodległej Polski 
 

Wprowadzenie 
Problematyka ojcostwa jest niewątpliwie istotnym zagadnieniem 

z punktu widzenia szczególnie nauk pedagogicznych oraz nauki o 
rodzinie. Zadania, funkcje, rola oraz znaczenie ojca dla prawidłowego 
funkcjonowania współczesnej rodziny to elementy, których nie może 
zabraknąć podczas naukowej analizy relacji zachodzących na linii 
ojciec – dzieci oraz w procesie sprzężenia zwrotnego. Z zadowole-
niem należy przyjąć fakt, iż analizy i badania różnorodnych aspektów 
ojcostwa zyskują obecnie na sile, a ojciec jest w nich przedstawiany 
jako równorzędny w stosunku do matki podmiot kształtowania pra-
widłowych relacji w rodzinie oraz wspierający ją i aktywnie uczestni-
czący w procesie wychowania potomstwa. Motyw ojca jest także 
obecny w naukach teologicznych. Bóg jest nie tylko ojcem Syna Boże-
go i wzorem dla wszystkich katolików (dzieci Bożych) oraz nośni-
kiem i uzasadnieniem wszelkich wartości chrześcijańskich, ale stano-
wi także o nierozerwalnym związku wspólnoty chrześcijan wyznają-
cych wiarę w jedynego Boga na całym świecie. Jednakże ojcostwo nie 
musi być kategorią przypisaną wyłącznie badaniom familiologicznym 
czy teologicznym. Autor niniejszego opracowania, z uwagi na histo-
ryczno-politologiczną specyfikę podejmowanych badań, pokusił się o 
próbę przedstawienia ojcostwa w swoistym, metaforycznym oraz 
analogicznym do procesu wychowawczego, kontekście. Chodzi tu 
mianowicie o kontekst odzyskania przez Polskę niepodległości w ro-
ku 1918 oraz o rolę jaką w procesie wychodzenia spod zaborczej oku-
pacji i kształtowania się solidaryzmu narodowego (jedności narodo-
wej) odegrał Roman Dmowski – polityk, pisarz polityczny, narodowy 
demokrata, mąż stanu, ojciec niepodległej Polski. Użyte przez autora 
określenie „ojciec niepodległej Polski” wymaga komentarza. Najczę-
ściej (z różnych przyczyn – głównie historycznych i politycznych) 
określenie to przypisuje się Józefowi Piłsudskiemu, Wincentemu Wi-
tosowi i Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Osoba Romana Dmow-
skiego nierzadko jest pomijana. Jest to jeden z powodów, dla którego 
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autor postanowił podjąć niniejszą analizę. Romanowi Dmowskiemu 
w literaturze przedmiotu przypisuje się szczególnie jego zasługi pod-
czas konferencji pokojowej w Wersalu z roku 1919, w której uczestni-
czył jako delegat strony polskiej wraz ze wspomnianym Ignacym Ja-
nem Paderewskim. Powstaje tu pytanie o sens nazywania Dmow-
skiego „ojcem niepodległości” skoro główne jego zasługi przypadają 
na okres już po jej odzyskaniu. Używając metafory i analogii do pro-
cesu wychowania można stwierdzić: podobnie jak ojciec przygotowu-
je warunki do przyjścia na świat potomstwa, płodzi je i uczestniczy w 
jego wychowaniu, tak Roman Dmowski przygotowywał mentalnie i 
politycznie naród polski do odzyskania niepodległości Polski, uczest-
niczył w jej tworzeniu oraz walnie przyczynił się do rozwoju naro-
dowego i politycznego powstałej w 1918 roku II Rzeczypospolitej. Jest 
to drugi powód podjęcia przez autora niniejszego tematu. Z racji na 
charakter oraz ograniczenia objętościowe niniejszego artykułu poru-
szone w nim wątki będą miały głównie charakter polityczny i dyplo-
matyczny. 

 
1.  Sylwetka polityczna Romana Dmowskiego 
Roman Dmowski, co zostało już zasygnalizowane powyżej, 

wpisuje się w poczet najwybitniejszych polityków polskich prze-
łomu XIX i XX wieku. Sam Krzysztof Kawalec, jeden z biografów 
„ojca niepodległości”, ocenia rolę Romana Dmowskiego w odbu-
dowie niepodległego państwa polskiego jako wybitną nie szczę-
dząc mu przy tym tak pochlebnych i godnych najwyższego uzna-
nia sformułowań, jak wywierający olbrzymi wpływ na stosunki w 
państwie przywódca polityczny, sugestywny publicysta czy mąż 
stanu. Wspomniany autor pisze wręcz: „Ślad, pozostawiony przez 
niego w świadomości społecznej, jest zjawiskiem o wiele głębszym 
i bardziej złożonym, niż się na ogół sądzi. Nie stworzył legendy 
porównywalnej z legendą jego wielkiego rywala [Józefa Piłsud-
skiego – przyp. P. Ł.], niemniej emocje, jakie budziła jego działal-
ność, do dziś są żywe”1. Słowa te pisał Krzysztof Kawalec blisko 20 
lat temu, jednakże warstwa emocjonalna związana z osobą Romana 

                                                 
1 K. Kawalec, Wstęp, [w:] Roman Dmowski o ustroju politycznym państwa, wyb. i 

oprac. K. Kawalec, Wydaw. Sejmowe, Warszawa 1996, s. 5. 
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Dmowskiego jest nadal aktualna i żywa szczególnie w przekazach 
współczesnych środowisk narodowych, odwołujących się do jego 
spuścizny intelektualnej, moralnej i politycznej. 

Roman Dmowski w literaturze przedstawiany jest przede 
wszystkim jako pisarz polityczny, delegat polski na konferencję 
pokojową w Paryżu z 1919 roku oraz sygnatariusz Traktatu Wer-
salskiego2. Wynika to w głównej mierze z zasług Dmowskiego 
przypisywanych mu za sprawą jego działalności politycznej na 
rzecz walki o podmiotowość, suwerenność i zachodnie granice Pol-
ski podczas wspomnianej konferencji odbywającej się po I wojnie 
światowej. W ocenie wielu historyków i politologów jest to zbyt 
wąskie ujęcie. Zdaniem Andrzeja Micewskiego należy o Romanie 
Dmowskim mówić i pisać jako o człowieku pełniącym role wiel-
kiego teoretyka, twórcy i przywódcy polskiego obozu nacjonali-
stycznego, zaciekłego przeciwnika ideologii socjalistycznej oraz 
zagorzałego zwolennika walki o „polską sprawę” w imię realizacji 
interesu narodowego3. Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 
roku w miejscowości Kamionek – wsi położonej pod Pragą (obecnie 
prawobrzeżna część Warszawy)4. Roman był synem Walentego 
Dmowskiego i Józefy z Lenarskich. Ojciec Romana wywodził się z 
drobnej szlachty podlaskiej i zajmował się brukarstwem prowadząc 
także z czasem drobne przedsiębiorstwo oraz dzierżawiąc jeziora 
skaryszewske i gocławskie. Dochód z odłowu ryb z tychże jezior 
pozwolił ojcu Dmowskiego na dorobienie się własnego domu na 
Pradze. Matka Romana – Józefa Lenarska wywodziła się z kolei z 
drobnej szlachty mazowieckiej. Rodzina Józefy w XVIII wieku 
utraciła jednak szlachectwo po fakcie osiedlenia się w Warszawie i 
zajęcia garbarstwem5. Gdy Walenty żenił się z Józefą była ona już 
córką właściciela zrujnowanego zakładu garbarskiego w Warsza-
wie. Jej dzieciństwo nie było zatem lekkim doświadczeniem. Po 
śmierci swego ojca spoczął na niej, jako na najstarszej z córek Le-

                                                 
2 I. Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego, Dom Wy-

daw. Ostoja, Krzeszowice 2004, s. 3. 
3 A. Micewski, Roman Dmowski, Wydaw. Verum, Warszawa 1971, s. 7-8. 
4 R. Wapiński, Roman Dmowski, Wydaw. Lubelskie, Lublin 1988, s. 15. 
5 I. Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego…, s. 3. 
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narskich, obowiązek utrzymania domu. Do dwudziestego trzeciego 
roku życia, czyli do momentu wyjścia za mąż za Walentego 
Dmowskiego zarabiała na życie szyciem rękawiczek6. Materialne 
podstawy bytu Dmowskich były jednak nadwątlone. 

Dmowski miał pięcioro rodzeństwa z tym, że dwójka z nich 
bardzo wcześnie zmarła. Młody Roman już w wieku pięciu lat sa-
modzielnie nauczył się czytać, jednak w zrusyfikowanych szkołach, 
którym później podlegał nie był już tak pilnym uczniem7. Ogromny 
wpływ na jego postawę odnośnie edukacji wywarła rozmowa z 
ojcem, który uświadomił Romanowi rolę edukacji w kształtowaniu 
odpowiedzialności za jego dalsze życie. Wpływ czynnika wycho-
wawczego w domu Dmowskich, sytuacja materialna rodziców 
Romana i podkreślana przez przyjaciół Dmowskich surowość w 
podejściu jego rodziców do swoich dzieci odcisnęły niebagatelny 
ślad w psychice i postepowaniu Romana Dmowskiego w jego dal-
szym życiu. Pracowitość, dokładność, pokora, upór oraz nieustę-
pliwość w dążeniu do osiągania wyznaczanych celów to cechy, 
które niewątpliwie opisują charakter Romana Dmowskiego 
ukształtowany poprzez splot czynników, o których mowa powy-
żej8. Wracając jednak do początków działalności Dmowskiego i 
jego swoistej młodzieńczej przemiany należy zaznaczyć, że popra-
wa wyników w nauce Dmowskiego zbiegała się z momentem roz-
poczęcia jego działalności narodowej, kiedy to będąc w piątej klasie 
Roman założył razem z kolegą tajne koło samokształcenia o nazwie 
„Strażnica”9. 

Roman Dmowski – współtwórca, ideolog i przywódca pol-
skiego ruchu narodowego przełomu XIX i XX wieku był absolwen-
tem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 1891 obronił dok-
torat. Zanim to nastąpiło działalność Dmowskiego skupiała się na 
aktywnym zaangażowaniu w pracach Związku Młodzieży Polskiej, 
nazywanej „Zetem” (został członkiem związku w roku 1888) oraz 
Ligi Polskiej (od 1889 roku), która uległa w niedługim czasie reor-

                                                 
6 R. Wapiński, Roman Dmowski…, s. 15. 
7 K. Kawalec, Wstęp…, s. 5. 
8 Zob. A. Micewski, Roman Dmowski…, s. 14-17. 
9 K. Kawalec, Wstęp…, s. 5. 
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ganizacji10. Dmowski czekając na ogłoszenie wyroku w jego spra-
wie (po pięciomiesięcznym pobycie w więzieniu za zaangażowanie 
w manifestacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 
Roman Dmowski próbował uniknąć aresztowania i w celach na-
ukowych wyjechał do Paryża, jednak w drodze powrotnej został on 
aresztowany) reorganizując konspiracyjną strukturę na terytorium 
Królestwa Polskiego wraz z Janem Ludwikiem Popławskim i Zyg-
muntem Balickim powołał do życia Ligę Narodową11. Dmowski w 
1893 roku opublikował program ruchu narodowego „Nasz patrio-
tyzm”, którego treść obejmowała ziemie zaboru rosyjskiego, gdyż 
jak pisał w nim: „pod panowaniem rosyjskim znajduje się część 
Polski największa i najważniejsza, obejmująca ognisko życia pol-
skiego, duchową stolicę kraju – Warszawę, a więc część, której los 
decyduje o losie całej ojczyzny”12. Na końcu owego programu 
Dmowski zaznaczył: „(…) wśród narodu naszego jest wiele jedno-
stek szlachetnych i silnych, które na rozmaitych stanowiskach pra-
cują w odosobnieniu dla tej samej, co nasza, sprawy i w ten sam, co 
my, sposób (…). Rozszerzając zakres swej działalności, spotkamy 
się kiedyś, by iść razem po tej drodze, z której się nikomu nie wol-
no cofać i na której czeka pewne zwycięstwo”13.  

Roman Dmowski był też założycielem i wydawcą miesięczni-
ka „Przegląd Wszechpolski”, którego pierwszy numer ukazał się 14 
lipca 1895 roku. Prowadził też krakowski miesięcznik „Polak” dla 
ludności wiejskiej oraz miejskich robotników i opolski biuletyn 
„Pochodnia” będący tajnym wydawnictwem Ligi Narodowej14. 
Dmowski w wydanej w 1903 roku książce „Myśli nowoczesnego 
Polaka” przedstawił program, wedle zasad którego miał postępo-
wać obóz narodowy. Koncentrował się w swym dziele m.in. na za-
łożeniach polskiej myśli narodowej, narodowym charakterze, bier-
ności narodu polskiego, dążności do ogrodzenia politycznego i za-

                                                 
10 J. Żaryn, Roman Dmowski, [w:] Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 

1, red. J. Dzięgielewski i in., Wydaw. Morex-Egross, Warszawa 1994, s. 141. 
11 K. Kawalec, Wstęp…, s. 6. 
12 R. Dmowski, Nasz patriotyzm, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2005, s. 3. 
13 Tamże, s. 25. 
14 I. Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego…, s. 7. 
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gadnieniach narodowego bytu15. Dmowski walczył o uświadomie-
nie mas społecznych i branie odpowiedzialności za losy całego na-
rodu, co miało iść w parze z promowaniem solidaryzmu narodo-
wego i ideologii polskiego nacjonalizmu. Dmowski był zwolenni-
kiem połączenia wszystkich ziem będących pod zaborami pod 
zwierzchnictwem Rosji (Królestwo Polskie miało być w jego ocenie 
objęte autonomią), sprzeciwiał się ruchom rewolucyjnym i ingeren-
cji mniejszości żydowskiej zwłaszcza w kwestie gospodarcze, był 
twórcą orientacji antyniemieckiej i późniejszym zwolennikiem 
rozwiązania sprawy przyszłości państwa polskiego w oparciu o 
sojusz z państwami zachodnimi16. Swoje refleksje na temat sytuacji 
polskiego narodu w obliczu pozycjonowania się różnych opcji poli-
tycznych na kurs prorosyjski lub proniemiecki zawarł Dmowski w 
dziele „Niemcy, Rosja i kwestia polska” z roku 190817. Po wybuchu 
I wojny światowej wyjechał na zachód Europy, gdzie rozpoczął 
agitację na rzecz niepodległości i przyszłości państwa polskiego. W 
roku 1917 powołał do życia Komitet Narodowy Polski w Paryżu, 
którego prezesem był do roku 1919. Wraz z Ignacym Janem Pade-
rewskim był delegatem strony polskiej na konferencję pokojową w 
Paryżu od stycznia do czerwca 1919 roku. Dmowski wnioskował o 
to, aby w odrodzonym państwie znalazły się terytoria całego Gór-
nego Śląska, Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i część Prus 
Wschodnich18.  

W roku 1923 był przez krótki czas ministrem spraw zagra-
nicznych w rządzie Wincentego Witosa. Trzy lata później, po za-
machu majowym Józefa Piłsudskiego, Dmowski założył Obóz 
Wielkiej Polski, a w 1928 roku po likwidacji Ligi Narodowej – 
Stronnictwo Narodowe. Od momentu tych wydarzeń tory myśle-
nia Romana Dmowskiego przybrały narodowo-katolicki charak-
ter19. Do najwybitniejszych dzieł Dmowskiego zalicza się (poza już 

                                                 
15 Zob. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Wydaw. Nortom, Wrocław 2002. 
16 Hasło: Dmowski Roman, [w:] Encyklopedia PWN: Polska Niepodległa, red. B. 

Kaczorowski, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 45. 
17 K. Kawalec, Wstęp…, s. 8; zob. R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, 

Instytut Wydaw. Pax, Warszawa 1991. 
18 J. Żaryn, Roman Dmowski…, s. 142. 
19 Tamże. 
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wymienionymi) m.in.: „Polityka polska i odbudowanie państwa” 
(1925), „Kościół, naród i państwo” (1927), „Świat powojenny i Pol-
ska” (1931) oraz powieści: „W połowie drogi” i „Dziedzictwo” 
opublikowane w 1931 roku pod pseudonimem Kazimierz Wybra-
nowski20. Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku i spoczął w 
rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 

 
2.  Walka o niepodległą Polskę 
Norbert Tomczyk we wprowadzeniu do dwunastego wydania 

„Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego podkreśla, na 
co zwracają uwagę również inni autorzy, że podpisanie w imieniu 
Polski Traktatu Wersalskiego w dniu 28 czerwca 1919 roku przy-
czyniło się do uznania niepodległego państwa polskiego na arenie 
międzynarodowej, uczyniło z niego kraj, który znalazł się u boku 
państw zwycięskich oraz wyniosło Romana Dmowskiego do rangi 
męża stanu godnie i wytrwale zabiegającego o niepodległą Polskę i 
jej interesy. Podkreślenia wymaga również fakt, iż w granicach 
powstałego państwa znalazły się terytoria, które pierwotnie w 
okresie przed I rozbiorem nie były częścią Rzeczypospolitej, czyli 
część Górnego Śląska oraz Śląsk Cieszyński. „Było to nie tylko re-
zultatem wielu wysiłków dyplomatycznych z lat wojny ale i okresu 
powojennego, gdy ustalane były warunki traktatu pokojowego z 
Niemcami. Było to owocem trzydziestoletniej, przemyślanej i wy-
trwałej pracy politycznej całego ruchu narodowego, usilnie zabie-
gającego o odzyskanie, a następnie obronę zachodnich kresów Pol-
ski”21. Na odrodzenie się polskiej państwowości, suwerenności, 
niezależności i spoistości wewnętrznej (pomimo wieloletnich róż-
nic spowodowanych okresem zaborów) złożyły się zatem zarówno 
zabiegi polityczne, jak i dyplomatyczne. Poprzedzała je praca nad 
tworzeniem wewnętrznej jednolitości polskiego narodu w obliczu 
walki o niepodległość terytorialną w czym przodował obóz ukon-
stytuowany przez i wokół samego Romana Dmowskiego. 

                                                 
20 Hasło: Dmowski Roman…, s. 46. 
21 Wprowadzenie do dwunastego wydania „Myśli nowoczesnego Polaka” 

Romana Dmowskiego autorstwa Norberta Tomczyka. Zob. R. Dmowski, Myśli 
nowoczesnego Polaka…, s. 5. 
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Dmowski w Memoriale o Terytorium Państwa Polskiego zło-
żonym na ręce Sekretarza stanu, Balfoura, w Londynie w końcu 
marca 1917 roku stwierdził, że utworzenie niepodległego państwa 
polskiego w zaistniałej sytuacji w Europie Środkowej jest koniecz-
nym elementem wprowadzenia ładu w tej części kontynentu, 
zwłaszcza w obliczu niezdolności radzenia sobie ze sprawą polską i 
braku konsekwencji strony rosyjskiej oraz sytuacji stworzenia prze-
ciwwagi środkowoeuropejskiej dla niemieckiego planu Mittel-
Europy. Wyrażało się to w następujących słowach wyartykułowa-
nych przez Dmowskiego: „Dziś w Polsce nikt nie wierzy (…) w 
urządzenie przyszłości Polski przez Rosję. Gdy niemieckie rozwią-
zanie kwestii polskiej z punktu widzenia Sprzymierzonych jest 
niedopuszczalne – oznaczałoby bowiem najważniejszy krok w 
podboju całej Europy Środkowej przez Niemcy – pozostaje jedynie 
ustanowienie niezawisłego państwa polskiego. To państwo musi 
przyczyniać się do utrzymania równowagi europejskiej, do czego 
konieczne są warunki następujące: 1.) musi ono być dostatecznie 
duże i silne; 2.) musi posiadać warunki gospodarczej niezawisłości 
od Niemiec, z których najgłówniejszymi są: dostęp do morza oraz 
posiadanie bogatych śląskich pokładów węgla położonych na ob-
szarze narodowym polskim, lecz podzielonych przed wojną grani-
cami Rosji, Austrii i Niemiec; 3.) musi to być państwo suwerenne ze 
swą własną polityką zewnętrzną, ażeby mogło działać na rzecz or-
ganizacji narodowości Europy Środkowej i ich wyzwolenia spod 
niemieckiego wpływu”22. Postulaty te sformułowane zostały za 
zasadzie żądań i były konsekwentnie stawiane oraz realizowane 
przez Dmowskiego podczas konferencji pokojowej w Paryżu. 

Pomimo ogromnych różnic dzielących Romana Dmowskiego i 
jego głównego politycznego oponenta – Józefa Piłsudskiego, w decy-
dującym o losach polskiej państwowości momencie potrafili dojść do 
porozumienia (Piłsudski z realną władzą pozostał w kraju, Dmowski 

                                                 
22 R. Dmowski, Memoriał o Terytorium Państwa Polskiego złożony Sekretarzowi 

stanu, Balfourowi, w Londynie w końcu marca 1917 r., (przekład z angielskiego), [w:] 
Roman Dmowski. Wybór pism, wyb. i oprac. R. Wapiński, Państwowy Instytut 
Wydaw., Warszawa 1990, s. 225-226. 
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zajął się kwestiami zagranicznymi i dyplomacją)23. Największy bodaj 
spór pomiędzy nimi dotyczył koncepcji terytorium przyszłego pań-
stwa. Federacyjna wizja Piłsudskiego, zakładająca utworzenie niepod-
ległej Ukrainy, Białorusi i Litwy w celu późniejszej z nimi federacji, 
była bowiem sprzeczna z promowaną przez Dmowskiego koncepcją 
inkorporacyjną (wcielenie do Rzeczypospolitej wschodnich teryto-
riów, na których będzie możliwa do realizacji asymilacja mieszkają-
cych tam mniejszości narodowych). Chodziło tu głównie o terytoria 
Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny. Różnice pomiędzy Piłsudskim i 
Dmowskim były też widoczne w kontekście sposobu prowadzenia 
przez nich swoich działań. O ile Józef Piłsudski był zwolennikiem 
prowadzenia działalności wojskowo-strategicznej i pewnych zmian 
rewolucyjnych, o tyle Roman Dmowski posiadał pewną intuicję geo-
polityczną i zmysł dyplomaty, który dyktował mu jego dalsze postę-
powanie. Jędrzej Giertych rozróżnia jednak zwycięstwo dyploma-
tyczne Dmowskiego od faktycznego przejęcia zwierzchnictwa nad 
państwem. Giertych pisze: „Należy jednak rozróżnić między stwo-
rzeniem ram dla zbudowania państwa przez zwycięstwo dyploma-
tyczne, a samym faktem zbudowania tego państwa. Każde państew-
ko afrykańskie, z chwilą, gdy wycofanie się mocarstw kolonialnych to 
umożliwiło, potrafi zorganizować sobie jakiś rząd, jakieś wojsko, jakąś 
policję, jakąś dyplomację i jakiś aparat administracyjny. Nie jest ni-
czym podziwu godnym, że potrafili to w latach 1918/19 także i Pola-
cy. Istotnym osiągnięciem po 123 latach niewoli, było zwycięstwo dy-
plomatyczne, którego poprzednie pokolenia osiągnąć nie potrafiły. 
Było ono dziełem Dmowskiego i jego politycznej strategii”24. Jędrzej 
Giertych zwraca w tym miejscu uwagę na siłę, która niekoniecznie 
musi wiązać się z przemocą i wysiłkiem fizycznym, które z kolei wy-
rażają się w utartym już i dosyć powszechnie używanym sloganie o 
częstokroć bezsensownym, nieuzasadnionym, nieperspektywicznym 
i nierzadko romantycznie pojmowanym „wojowaniu szabelką”. 

Dmowski i Piłsudski różnili się także co do koncepcji walki u 
boku Rosji bądź Niemiec. Opierali oni swe wizje o możliwość od-

                                                 
23 A. Micewski, Roman Dmowski…, s. 251-252; M. Giertych, Dmowski czy Pił-

sudski?, Wydaw. Nortom, Wrocław 1995, s. 75. 
24 J. Giertych, Polski obóz narodowy, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2006, s. 17. 
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budowy Rzeczypospolitej biorąc pod uwagę ewentualne scenariu-
sze konstytuowania się ładu europejskiego po konflikcie zbrojnym. 
Nie przeważały jednak opcje prorosyjska i proniemiecka, ale anty-
niemiecka (antypruska) i antyrosyjska25. Orientacja antyniemiecka 
Romana Dmowskiego podbudowana była świadomością siły pru-
skiej armii i brakiem wyzbycia się odwiecznych zapędów wyraża-
jących się w haśle „Drang nach Osten” („Parcie na Wschód”) i 
szkodliwych z punktu widzenia niepodległości państwa polskiego. 
Dmowski, co zostało już zasygnalizowane troszczył się o swój kraj 
podejmując wytrwałą pracę wychowawczą nad polskim społeczeń-
stwem, zabiegał o uznanie dla niego na arenie międzynarodowej, 
brał udział w tworzeniu oddziałów zbrojnych walczących o Polskę 
oraz (choć nie od samego początku kształtowania się jego poglą-
dów) widział nierozerwalność związku katolicyzmu z polską pań-
stwowością. Jak pisał Maciej Giertych: „Roman Dmowski, syn war-
szawskiego brukarza, wychowany i działający głównie w zaborze 
rosyjskim, był z wyboru wszechpolakiem. Mobilizował i wycho-
wywał wszystkich Polaków, we wszystkich zaborach, we wszyst-
kich warstwach społecznych. Wychowywał do „obowiązków pol-
skich”. Wybrany z Warszawy posłem do Dumy w Petersburgu i 
zostając tam prezesem Koła Polskiego traktował siebie jako Mini-
stra Spraw Zagranicznych nieistniejącej na mapie Polski. Godnie ją 
reprezentował i o jej interesy walczył”26. Jak pisał sam Dmowski, 
antyniemiecka postawa (i co za tym idzie zbliżenie się taktycznie 
do Rosji carskiej) oraz polskie przedstawicielstwo w rosyjskiej Du-
mie było wynikiem kalkulacji politycznej nakierowanej na wzrost 
znaczenia strony polskiej nie tylko w samej Rosji, ale i na arenie 
całej ówczesnej Europy27. Wynikało to również z postawy ideowej 
obozu kierowanego przez Romana Dmowskiego oraz faktu 
ogromnych nadziei wiążących się z wynikiem nadchodzącej wojny. 

                                                 
25 Zob. M. Giertych, Dmowski czy Piłsudski? …, s. 8-16. 
26 Tamże, s. 112. 
27 B. Kupis, Roman Dmowski w ocenie własnej i współczesnych w świetle relacji au-

tobiograficznych na tle polskich dążeń niepodległościowych, [w:] Narodowa Demokracja 
XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga poświęcona pamięci profesora Romana 
Wapińskiego (1931-2008), t. 1: Koncepcje-ludzie, red. T. Sikorski, A. Wątor, Wy-
daw. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 244-245. 



417 
 

Władysław Jabłonowski we wspomnieniu o Romanie Dmowskim 
zaznacza: „Z wybuchem wojny wicher nadziei, lecz i trwogi zara-
zem, przeszedł ponad głowami naszego ogółu (…). Na to, czego 
Polska, modląca się o Mickiewiczowską wojnę powszechną ludów, 
dożyła po latach długiej niewoli, Dmowski był przygotowany od 
dawna, (…) był zachwycony tą chwilą, gdyż nie tylko stwierdziła 
słuszność jego przeczuć, lecz jakimś dreszczem nowego życia prze-
jęła organizm znękanego narodu”28. Punktem kulminacyjnym i da-
jącym realną nadzieję na właściwe z polskiego punktu widzenia 
uregulowanie kwestii niepodległości państwa było zakończenie 
wojny i ustalenia zapisane w Traktacie Wersalskim. 

 
3.  Na konferencji pokojowej w Paryżu 
Roman Dmowski pełniąc rolę wychowawcy narodu (budzenie 

narodowej świadomości i budowa tożsamości w społeczeństwie po 
latach niewoli, kształtowanie wyczucia politycznego i patriotycznej 
wspólnotowości29 oraz łączenie funkcji uświadamiania narodu z 
funkcją przewodnictwa duchowego prowadzonego przez Kościół 
katolicki30) oraz osoby nadzorującej formowanie się Wojska Pol-
skiego w Rosji i Francji był kimś zdecydowanie więcej niż polity-
kiem. Częstokroć Dmowskiemu przypisuje się rolę negocjatora, 
dyplomaty, człowieka słowa, a Piłsudskiego przyrównuje się do 
człowieka czynu i aktu zbrojnego. To jednak ten pierwszy zorgani-
zował we Francji największą polską siłę zbrojną liczącą 90 tysięcy 
żołnierzy – armię Hallera31. Armia ta „powróciła wiosną 1919 roku 
pod dowództwem pierwszego wodza naczelnego niepodległej Pol-
ski, generała Józefa Hallera do kraju i odegrała potem dużą rolę w 
doprowadzeniu do zwycięstwa końca toczonych przez Polskę wo-
jen z Ukraińcami i z Rosją. Armia ta (…) tworzona była przede 
wszystkim z myślą o udziale w wielkiej, alianckiej ofensywie prze-
ciwko Niemcom (…). Tak więc polska armia, utworzona przez Pol-

                                                 
28 W. Jabłonowski, Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim, Dom Wy-

daw. Ostoja, Krzeszowice 2007, s. 21. 
29 M. Giertych, Dmowski czy Piłsudski? …, s. 111-113. 
30 Zob. R. Dmowski, Kościół, naród i państwo, Dom Wyd. Ostoja, Krzeszowice 2002. 
31 M. Giertych, Dmowski czy Piłsudski? …, s. 112. 
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ski Komitet Narodowy w Paryżu, była całkiem poważną armią 
aliancką i odgrywała swoją rolę w kalkulacjach sztabów obozu 
alianckiego”32. 

Główna rola w przedkładaniu racji polskiej na konferencji po-
kojowej w Paryżu zapoczątkowanej w styczniu 1919 roku przypa-
dła Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Romanowi Dmowskiemu. 
To jednak Dmowskiemu przypadło w udziale reprezentowanie 
interesu Polski, przedstawienie stanowiska w kwestii przyszłego 
terytorium, akcentowania stanowiska społeczeństwa polskiego i 
jego wytrwałości w niełatwych zaborczych czasach. Dzięki swemu 
uporowi i konsekwencji Dmowski zyskał sobie uznanie wśród 
uczestników konferencji33. Jednak nie wszyscy z nich odnosili się 
do sprawy polskiej z tak dużą życzliwością. Premier Wielkiej Bry-
tanii David Lloyd George, choć jak sam podkreślał cenił Dmow-
skiego za jego erudycję i polityczną nadprzeciętność, nie był przy-
chylny sprawie polskiej podnosząc choćby kwestię Górnego Śląska, 
który w założeniach delegacji polskiej powinien być wcielony do 
przyszłej Rzeczypospolitej. W memoriale o terytorium państwa 
polskiego można bowiem wyczytać: „Tak najbardziej pożądane 
terytorium przyszłego państwa polskiego obejmowałoby: 1.) Polskę 
austriacką – Galicję i połowę Śląska austriackiego (Cieszyn); 2) Pol-
skę rosyjską – Królestwo Polskie oraz gubernie: kowieńską, wileń-
ską, grodzieńską, część mińskiej i Wołynia; 3.) Polskę niemiecką – 
historyczne ziemie: Poznańskie i Prusy Zachodnie z Gdańskiem; 
następnie Górny Śląsk i południowy pas Prus Wschodnich. Naj-
trudniejszym bodaj zadaniem jest oderwanie od Niemiec ich części 
Polski”34. Pretensje Lloyd George’a co do postulowanych obszarów 
„niepolskich” były jedynie w pewnym sensie uzasadnione. Ziemie 
Górnego Śląska i południowy pas Prus Wschodnich oraz Księstwo 
Cieszyńskie nie należały do terytorium Polski w czasie rozbiorów, 
ale jego wizja nie brała pod uwagę faktu, że przecież państwa cen-
tralne wojnę tę przegrały, a tego typu żądania strony polskiej real-
nie odsuwają wzrost pozycji mocarstwowej Niemiec w przyszłości. 

                                                 
32 J. Giertych, Polski obóz narodowy…, s. 14-15. 
33 B. Kupis, Roman Dmowski w ocenie własnej…, s. 258. 
34 R. Dmowski, Memoriał o Terytorium Państwa Polskiego…, s. 227. 
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Dmowski tłumaczył posiadanie tych ziem w ramach Rzeczypospo-
litej: „1.) ze względów geograficznych – gdyż da normalniejszą 
granicę państwa; 2) ze względów gospodarczych – gdyż posiadają 
obfite pokłady węgla, których utrata przez Niemcy, a pozyskanie 
przez Polskę zmieni poważnie względna siłę ekonomiczną obu na-
rodów; 3.) ze względów politycznych – gdyż ich ludność, posiada-
jąca wysoka kulturę i świadoma swej narodowości, ogromnie 
wzmocni ciało narodowe Polski, wyzwolenie zaś jej spod Niemiec 
ocali ją od niebezpieczeństwa wynarodowienia i nie dopuści do 
wzmocnienia narodu niemieckiego przez jej pochłonięcie”35. 
Dmowski, będąc już na konferencji w Paryżu wygłosił program 
terytorialny Polski w swoim expose w języku francuskim, tłuma-
cząc samodzielnie wystąpienie również na język angielski36 z po-
wodu braku zaufania do angielskiego tłumacza37. Nie można jed-
nak upraszczać negatywnego stanowiska całej Anglii do kwestii 
przyszłości Polski. Dmowski spotykał się bowiem także z pozy-
tywnymi głosami tamtejszych wpływowych osób. Jedną z nich był 
Gilbert Keith Chesterton – poeta, pisarz i dziennikarz angielski, 
który w spotkaniach z Dmowskim nie szczędził mu słów otuchy, 
uznania dla mężnej postawy Polaków w dotychczasowych walkach 
oraz życzliwości dla odbudowy niepodległego państwa38. Od mo-
mentu wystąpienia Dmowskiego w Wersalu zaczęła się otwierać 
realna droga do niepodległości państwa polskiego w granicach wy-
rażonych w żądaniach delegacji polskiej. 

Nie zagłębiając się w szczegóły zawiłych relacji i ustaleń (a 
także ich zmian i kontrowersji z nimi związanych) zwycięskich 
mocarstw co do poszczególnych europejskich terytoriów, należy 

                                                 
35 Tamże. 226. 
36 A. Micewski, Roman Dmowski…, s. 255. 
37 Był oto spowodowane głównie zabiegami angielskich polityków (przede 

wszystkim Davida Lloyd George’a) o pomniejszenie planu polskich aspiracji 
terytorialnych i obawą o zafałszowanie kluczowych aspektów jego wywodu. 
Zob. I. Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego…, s. 25-26. 

38 Zob. K. Kaczmarski, Chesterton, Dmowski a sprawa polska, [w:] Narodowa 
Demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga poświęcona pamięci pro-
fesora Romana Wapińskiego (1931-2008), t. 1: Koncepcje-ludzie, red. T. Sikorski, A. 
Wątor, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 220-223. 
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zaznaczyć, iż pomimo niechęci premiera Lloyd George’a, odmien-
nych wizji (socjalistów i narodowców) powojennego ładu w na 
nowo ukonstytuowanej Rzeczypospolitej oraz nienajlepszych na-
strojów delegacji polskiej w dniu 28 czerwca 1919 roku, z polskiego 
planu obejmującego Polskę z Wielkopolską, Śląskiem, Warmią i 
Mazurami z zaboru pruskiego, Śląskiem Cieszyńskim i Galicją z 
zaboru austriackiego oraz pasem ziem znajdujących się wcześniej 
pod zaborem rosyjskim (Królestwo Polskie, pas ziemi od Wilna, 
przez Mińsk po Wołyń), większość tych ziem została przy Polsce. 
W ostatecznym rozrachunku do Polski wróciły ziemie, które zosta-
ły zagarnięte przez Prusy w wieku XVIII – co zresztą Dmowski 
uważał za swój ogromny sukces39. Pomimo zarządzenia plebiscy-
tów na Warmii, Mazurach i Śląsku oraz nadaniu Gdańskowi statu-
su wolnego miasta Paderewski nawoływał po powrocie do kraju 
(nie kryjąc swoistego rozgoryczenia sytuacją ziem zachodnich) o 
pozytywny odbiór takiego stanu rzeczy w przestrzeni publicznej40. 

Kusząc się o ocenę walki Romana Dmowskiego podczas kon-
ferencji w Wersalu, można użyć stwierdzenia, iż była ona wyrazem 
walki zarówno indywidualistycznej, jak i zbiorowej. Zbiorowej, 
ponieważ Dmowski przepełniony był wiarą w sens podejmowa-
nych przez niego działań na rzecz dobra Polaków rozsianych po 
ziemiach zagarniętych przez zaborców w celu zjednoczenia społe-
czeństwa i państwa, natomiast indywidualistycznej – ze względu 
na pewność poglądów, swoistą nieomylność oraz odmienność swo-
ich racji od wizji Piłsudskiego i Paderewskiego (sic!). W połowie 
marca 1919 roku Dmowski opisywał Piłsudskiego jako człowieka 
nie rozumiejącego ówczesnej sytuacji Polski, zakorzenionego psy-
chicznie w myśli politycznej pierwszej połowy XIX wieku, niejed-

                                                 
39 A. Micewski, Roman Dmowski…, s. 259. 
40 Wspomnianą sytuację dobrze obrazuje jedna ze scen filmu „Polonia Resti-

tuta” (1980 r.) w reżyserii Bohdana Poręby (scenariusz – Włodzimierz T. Kowal-
ski), który to film opowiada o losach sprawy polskiej podnoszonej w kraju przez 
Józefa Piłsudskiego oraz w Paryżu (i nie tylko) przez Ignacego Jana Paderew-
skiego i Romana Dmowskiego, a także dyskusji toczonych w powyższym tema-
cie przez reprezentantów Stanów Zjednoczonych (prezydent Woodrow Wilson), 
Francji (premier Georges Clemenceau),Wielkiej Brytanii (premier David Lloyd 
George) i Włoch (premier Vittorio Emanuele Orlando). 
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nolitego (zmiennego), nie zważającego na historię oraz stwarzają-
cego pozory siły skrywającej jego słabość41. W kolejnym liście do 
Stanisława Grabskiego z 5 maja 1919 roku o Paderewskim pisał, iż 
jest człowiekiem bojaźliwym, niezdecydowanym, „miękkim” w 
realizacji żądań strony polskiej, uległym wobec innych delegacji, 
pozbawionym samodzielności oraz szukającym poparcia tak po 
prawej, jak i lewej stronie polskiej sceny politycznej42. Cel miał 
Dmowski jeden, ale wrogów niemało. Poza wrogami politycznymi 
w kraju i innych państwach, Dmowski upatrywał ich także w Ży-
dach (zresztą dosyć jednoznaczna opinia na jego temat jako anty-
semity ciągnie się w niektórych środowiskach po dziś dzień). W 
kontekście nieprzychylności Lloyd George’a w Paryżu, Roman 
Dmowski na początku lat 30. Pisał, co następuje: „(…) w Anglii 
rządzącym ministrem został nawet członek komitetu wyko-
nawczego organizacji syjonistycznej (…)”, a w kilku wcześniej-
szych wersach: „To trzeba stwierdzić, że z chwilą, kiedy [Żydzi – 
przyp. P.Ł.] zaczęli działać na konferencji, wpływ ich był ogromny, 
większy bodaj niż któregokolwiek z przedstawianych tam naro-
dów. Mieli oni w swych rękach głównych ludzi, decydujących o 
lasach świata, a niektórych używali wprost jako swych agentów”43. 
A Dmowski, co podkreślają zarówno jego poplecznicy, jak i prze-
ciwnicy44, przeciwny był jakiemukolwiek działaniu godzącemu w 
interes i dobre imię Polski. Był otwarty na każdą propozycję ko-
rzystną dla polskiego narodu, który w jego ocenie musiał mieć wo-
lę obrony oraz wolę budowy własnego miejsca na ziemi45, o co 
usilnie przez całe swoje życie zabiegał.  

                                                 
41 A. Micewski, Roman Dmowski…, s. 262. 
42 Tamże, s. 263. 
43 R. Dmowski, Kwestia żydowska, Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2006, s. 

4. Zob. też: R. Dmowski, Separatyzm Żydów i jego źródła, Dom Wydaw. Ostoja, 
Krzeszowice 2005. 

44 I. Fryszkowski, My wszyscy z Niego. Echa prasowe śmierci Romana Dmowskie-
go. Styczeń 1939 r., Dom Wydaw. Ostoja, Krzeszowice 2006, s. 36.  

45 J. Kropiwnicki, Poglądy ekonomiczne Romana Dmowskiego, [w:] Aktualność 
myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku. Sympozjum z okazji 60. Rocznicy 
śmierci, Warszawa, 9 stycznia 1999, przed. M. Winiarski, Dom Wydaw. Ostoja, 
Krzeszowice 2006, s. 34, 36. 
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Zakończenie 
Na zakończenie autor posłuży się kilkoma cytatami, które do-

skonale opisują rolę Dmowskiego, jego usposobienie i znaczenie 
jego działalności dla niepodległej Polski. Po śmierci pisano o Ro-
manie Dmowskim w ludowym „Zielonym Sztandarze”: „Można 
się było godzić lub nie godzić z jego ideologią i polityką w rozma-
itych okresach długiego życia, ale niepodobna nie uznać, że kiero-
wał się najszczerszymi intencjami służenia narodowi i służenia bez-
interesownie. Nie zrobił na polityce majątku – umarł ubogi”46. Bar-
bara Kupis kończąc swój artykuł stwierdza: „Umierając krótko 
przed wybuchem II wojny światowej, miał poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku dla sprawy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Jednak troska o losy kraju nie opuszczała go do końca ży-
cia”47. Zwieńczeniem niniejszego opracowania staną się słowa 
umieszczone na nekrologu „ojca” niepodległej Polski i „syna” Pol-
ski narodowej – „Roman Dmowski, Duszy polskiej Budziciel, Idei 
narodowej Twórca i Bojownik nieugięty, nieustraszony, Pokoleń 
Wychowawca i Przewodnik, Polski Narodowej Syn ukochany”48, 
które w pełni uzasadniają stosowanie takich określeń. 

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł porusza tematykę związaną z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości w roku 1918 oraz udziałem Romana 
Dmowskiego w zabieganiu, kształtowaniu i realizacji polskich dą-
żeń terytorialnych artykułowanych podczas konferencji pokojowej 
w Paryżu, której ustalenia zostały spisane w powojennym Traktacie 
Wersalskim. W pierwszym podrozdziale autor przedstawił krótki 
życiorys Romana Dmowskiego. Podrozdział drugi traktuje o zało-
żeniach Romana Dmowskiego co do terytorium przyszłego pań-
stwa polskiego oraz o politycznych koncepcjach Józefa Piłsudskie-
go. Natomiast trzeci podrozdział stanowi opis działalności Dmow-
skiego na konferencji w Paryżu oraz trudności z jakimi borykała się 
strona polska. 

                                                 
46 Cyt. za: I. Fryszkowski, My wszyscy z Niego…, s. 37. 
47 B. Kupis, Roman Dmowski w ocenie własnej…, s. 261. 
48 I. Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego…, s. 37. 
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Abstract 
This article talks about Polish independence in 1918 and the 

share of Roman Dmowski in lobbying, design and implementation 
of Polish territorial aspirations articulated during the peace confer-
ence in Paris, whose findings have been recorded in the postwar 
Treaty of Versailles. In the first chapter the author presents a brief 
biography of Roman Dmowski. Second subsection is about the 
Roman Dmowski assumptions as to the territory of the Polish state 
and the future of the political concepts of Jozef Pilsudski. The third 
section is a description of the activities of Dmowski at a conference 
in Paris and difficulties of Polish side. 
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Joanna Dworakowska (KUL) 

 
Trudna droga przywracania ojcostwa w doświadczeniach 

trzeźwiejących alkoholików 
 
Wstęp 
Coraz więcej obserwacji oraz dokonywanych analiz wskazuje, 

że dominującą dolegliwością naszych czasów stają się uzależnienia. 
Wielu praktyków i badaczy podkreśla fakt, iż niepokojące rozmiary 
wzrostu nadużywania alkoholu zagrażają powszechnie 
wychowawczej roli rodziny. W literaturze przedmiotu odnaleźć 
można wiele odwołań do funkcjonowania rodziny z problemem 
alkoholowym, stosunkowo mało miejsca natomiast poświęca się 
problemom, które występują po zaprzestaniu picia przez 
alkoholika. 

Poruszenie tych zagadnień wydaje się szczególnie istotne z 
punktu widzenia profilaktyki. Często zdarza się tak, że w 
rodzinach tych nie ustaje przemoc, chociaż nie ma już alkoholu. Jak 
stwierdza J. Mellibruda: „Szczególną rolę odgrywają tu fantazje i 
wyobrażenia dotyczące mocy i kontroli oraz wizje lepszej 
przyszłości”1. Drugą ważną kwestią jest fakt, iż dzieci z rodzin 
alkoholowych stanowią grupę potencjalnego ryzyka uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych. Jak podkreśla D. Pstrąg2 
nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny stanowi istotny czynnik 
etiologii uzależnień. Może prowadzić do uformowania się 
osobowości podatnej na uzależnienie, poprzez proces identyfikacji 
z uzależnionymi rodzicami i przyjęciem wyznawanych przez nich 
norm i zasad postępowania. Negatywne zjawiska w środowisku 
rodzinnym mają również charakter stresogenny, co może stanowić 
bezpośrednią przyczynę sięgania po środek odurzający. W tym 

                                                 
1 J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia 

uzależnień. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 120. 
2 D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rzeszów 2000, s. 32. 
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kontekście słuszne wydaje się twierdzenie H. Marczak3, iż sprawą 
nadrzędną w kompensowaniu niekorzystnej sytuacji dzieci z 
rodzin alkoholowych jest pedagogizacja rodziców. 

Uzasadniając zasadność podejmowanego tematu należałoby 
również podkreślić, że trudności w pełnieniu roli ojca w okresie 
picia postrzegane są, jako związane z chorobą. Teoretycznie środek 
zaradczy stanowi w tym wypadku abstynencja. Zaprzestanie picia, 
walka z uzależnieniem powinny stanowić swoistego rodzaju 
lekarstwo na zaburzoną relację ojciec-dziecko. Szereg 
uwarunkowań powoduje jednak, że nie jest to jednak tak 
oczywiste, wynika tak zarówno ze świadectw dzieci jak i ojców 
alkoholików.  

Z koncepcji leczenia i zdrowienia (autorstwa S. Brown czy T. 
Górskiego) przytaczanych przez A. Margasińskiego4 jasno wynika, 
że powrót do zdrowia alkoholika i jego rodziny przebiega etapami 
i stanowi proces uczenia się i rozwijania umiejętności ważnych w 
życiu bez używania alkoholu. Oczekiwania obu stron, iż wszystko 
będzie normalnie, na początku tej drogi stanowią niewątpliwie 
pobożne życzenie. Terapeuci uzależnień często mówią o okresie 
ochronnym, sugerując odkładanie na później głębszej pracy 
psychologicznej, w tym dotyczącej rodziny, małżeństwa, dzieci. 
Okres intensywnej pracy nad utrzymaniem abstynencji, kiedy na 
pierwszy plan wysuwają się sprawy własnego uzależnienia, rzadko 
przynosi większe postępy w budowaniu więzi z dziećmi5.  

A. Dodziuk6 porównuje sytuację zmagania się na nowo ze 
swoim ojcostwem przez trzeźwiejących alkoholików do prób 
ruszenia wagonu w pojedynkę. Mimo najlepszych chęci, 
najsilniejszej motywacji opór jest zbyt silny. Podobnie wygląda 
sytuacja z przywróceniem do harmonii ojcostwa alkoholika, musi 
on zaakceptować swą niemoc, przynajmniej na początku swojej 

                                                 
3 H. Marczak, Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Ich sytuacja psychiczna i 

formy pomocy [w:] Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, pod red. S. 
Kawuli, H. Machela, Toruń 2000, s. 138. 

4 Zob. A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 
2010, s. 41-47. 

5 Zob. A. Dodziuk, L. Kapler, Nałogowy człowiek, Warszawa 2007, s. 10-13. 
6 A. Dodziuk, Ojcostwo, które boli, Warszawa 2002, s. 18. 
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drogi. Jest to o tyle trudne, iż przyjmuje wymiar pewnego rodzaju 
paradoksu. Wracając do zdrowia ojcowie ci odnoszą sukcesy na 
coraz większym polu, radzą sobie z zabezpieczeniem bytu 
rodzinie, ułożeniem życia zawodowego, relacjami małżeńskimi. 
Sytuacja relacji z dzieckiem natomiast ciągle pozostaje w punkcie 
wyjścia. 

Podejmowana problematyka bazuje przede wszystkim na 
doświadczeniu praktyków. Odwołując się do nich w pierwszej 
części prezentowanych rozważań, za cel postawiono nakreślenie 
portretu trzeźwiejącego ojca, który podejmuje trud uzdrowienia 
swojej relacji z dzieckiem. W założeniu, więc niesie za sobą element 
diagnozy. Jak twierdzi H. Cudak7 do zadań pedagogiki, 
szczególnie zaś pedagogiki społecznej należy nie tylko analiza 
elementów życia społecznego, które uległy dysfunkcji, ale też 
przedmiotem jej badań jest określanie i opisywanie paradygmatów 
optymalizowania uwarunkowań wychowawczych. Idąc za tą 
myślą w części drugiej podjęto próbę wskazania pewnych 
rozwiązań przydatnych na drodze uzdrowienia relacji: 
trzeźwiejący ojciec a dziecko będące świadkiem i uczestnikiem 
procesu jego zdrowienia. 

 
1. Rys sylwetki psychologicznej trzeźwiejącego ojca 
Zdaniem J. Mellibrudy8 alkohol umożliwia pijącemu: 

uśmierzanie przykrych uczuć, samoobronę przed niepożądanymi 
informacjami, rozluźnianie wewnętrznych zahamowań i obaw, 
przeżywanie odmiennych stanów psychicznych, ułatwianie i 
umacnianie kontaktów z innymi ludźmi. Dysfunkcyjny charakter 
rodziny alkoholowej odzwierciedla się w zaburzeniu pełnionych 
ról, przede wszystkim małżeńskich i rodzicielskich oraz 
dezorganizacji środowiska rodzinnego. Dezorganizacja ta 
odzwierciedla się rozkładzie stosunków w rodzinie. Częstym 
zjawiskiem w rodzinach alkoholowych jest stosowanie przemocy. 

                                                 
7 H. Cudak, Optymalne warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych we 

współczesnej rodzinie [w:] Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, pod 
red. F. W. Wawro, Lublin 2008, s. 134. 

8 J. Mellibruda, Tajemnice ETOH, PARPA, Warszawa 1995, s. 12. 
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Jak zauważa I. Pospiszyl9 badania kryminologiczne i 
psychologiczne wskazują jednoznacznie na istnienie związku 
pomiędzy przemocą w rodzinie, a nadużywaniem alkoholu. 
Alkohol, jako czynnik towarzyszący agresji wymieniło 25 proc. 
kobiet i 20 proc. mężczyzn. 

W chwili podjęcia abstynencji uczucia zaczynają dochodzić do 
głosu i stanowią przyczynę dyskomfortu. Trzeźwiejący ojcowie 
czynią sobie wyrzuty, mają poczucie winy i odmawiają sobie 
jakichkolwiek zasług i wartości, jako rodzice. Jak wspomina A. 
Dodziuk: „Wszyscy w jakimś stopniu zniekształcamy obraz 
rzeczywistości stosownie do swoich potrzeb i potem płacimy za to, 
bo przestajemy widzieć, jaka ona jest naprawdę. Wszyscy 
uciekamy od cierpienia, odcinając się-za cenę ulgi-od własnych 
uczuć i tracąc odporność psychiczną. Wszyscy w jakiejś części 
rezygnujemy z autorstwa tego, co robimy zrzucając winę na 
okoliczności i innych ludzi, a potem mamy pretensje, że nie 
wszystko toczy się po naszej myśli. Taka jest po prostu natura 
człowieka”10. Podobnie w przypadku trzeżwiejących alkoholików, 
często przeszkodą w poprawie relacji z dzieckiem jest fakt, że mają 
oni duże problemy z dotarciem do uczuć związanych z pełnieniem 
roli ojca. Przeszkodę stanowi duża ilość innych uczuć, między 
innymi wstyd, lęk, świadomość zła, jakie wyrządziło się dziecku w 
czasach picia a także cierpienie związane z myślą o możliwości 
naprawienia krzywd. 

Poczucie winy jest niewątpliwie najważniejszym rysem w 
portrecie psychologicznym alkoholika, który wracając do zdrowia 
próbuje naprawić swoje relacje z dzieckiem. A. Dodziuk11 
wspomina o czterech zasadniczych źródłach poczucia winy. 
Pierwsze z nich związane jest z pełnieniem ojcowskiej roli i dotyczy 
krzywd, jakie zostały dziecku w związku z nią wyrządzone. 
Niezależnie od tego czy w świadomości ojców alkoholików istnieje 
związek między krzywdzeniem dzieci a nadużywaniem alkoholu, 
najczęstszą przyczyną wyrzutów sumienia jest sam fakt bycia złym 

                                                 
9 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 128. 
10 A. Dodziuk, W. Karnecki, Wyjść z matni, Warszawa 1994, s. 255. 
11 A. Dodziuk, dz. cyt., Warszawa 2002, s. 24-27. 
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ojcem. Czasem stawiane sobie zarzuty obejmują okres także przed 
rozpoczęciem intensywnego picia jak i po podjęciu abstynencji. 
Sytuacja trzeźwiejącego rodzica w znacznym stopniu jest określana 
przez model ojcowskiej roli, który w naszej kulturze utrudnia jej 
pełnienie wszystkim mężczyznom (nie tylko uzależnionym). 
Wspomina o tym Ks. J. Śledzianowski12 podkreślając, że ojciec 
surowy, nieokazujący uczuć, nieujawniający słabości, karzący i 
daleki to wciąż rozpowszechniona wersja. W takim modelu nie ma 
miejsca na kontaktowanie się, kontakt nie jest ważny tak jak 
nieważne są uczucia i potrzeby dziecka.  

Kolejnym źródłem poczucia winy, o którym wspomina A. 
Dodziuk13 są krzywdy wyrządzone dziecku w okresie picia. 
Zdarza się, że poczucia winy doświadczają także ci ojcowie, którzy 
prawie nie pili w domu i nie byli agresywni. Pretensje, które mają 
do siebie dotyczą nieobecności i braku udziału w życiu dzieci. 
Niektórzy obwiniają się o to, że odeszli lub odsunęli się. Są t o 
krzywdy związane z rozwodem, odejściem od rodziny lub 
nieobecnością. Ojcowie ci uważają, że ich picie oraz inne problemy 
doprowadziły do rozpadu małżeństwa, obwiniają się o to równie 
mocno jak za samo picie. W ich mniemaniu swoim odejściem 
skrzywdzili rodzinę najbardziej. 

Wskutek leczenia i przebywania w trzeźwym towarzystwie 
spojrzenie na rolę ojcowską zmienia się radykalnie. Równocześnie 
wzrasta poczucie winy wynikające z trudności sprostania 
standardom przyjętym podczas trzeźwienia oraz poznanym w 
trakcie edukacji psychologicznej. Jak zauważa A. Dodziuk14 tak 
dużą koncentrację na roli rodzica i duże wymagania względem 
siebie rzadko spotyka się w innych środowiskach. Mężczyźni ci 
irracjonalnie wysoko stawiają sobie poprzeczkę, przeszkadza to w 
odzyskaniu dobrego samopoczucia w roli rodzica. Potrzebne jest 
im niewątpliwie realistyczne podejście do swojego rodzicielstwa, 
sprawdzenie, co rzeczywiście robią oni i ich dzieci oraz jak 
naprawdę wygląda ta relacja w innych rodzinach. Żeby 

                                                 
12 J. Śledzianowski, Zranione ojcostwo, Kielce 1999, s. 143-145. 
13 A. Dodziuk, tamże, s. 24-27. 
14 Tamże. 
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uświadomić sobie potrzeby swoich dzieci i zacząć je zaspokajać 
tacy ojcowie muszą zmagać się z własnymi doświadczeniami 
wyniesionymi z domu rodzinnego. Czują się zdezorientowani i 
zagubieni nie potrafią odróżnić, jakie trudności w kontakcie z 
dziećmi są skutkiem ich uzależnienia, a jakie normalnymi 
kłopotami charakterystycznymi dla poszczególnych faz rozwoju 
dziecka. Brakuje im wiedzy, doświadczenia oraz osobistych 
wyniesionych z domu wzorców. 

Zdobycie tych umiejętności zajmuje dużą ilość czasu 
tymczasem zaś lektura, kontakty w trzeźwym środowisku a przede 
wszystkim terapia rozbudzają pragnienie bycia naprawdę dobrym 
ojcem. Wobec spiętrzonych trudności psychologicznych wielu 
ojców nie radzi sobie ze spełnieniem stawianych sobie wymagań w 
związku z tym coraz bardziej poczuwają się do winy. 

Bardzo różne, podyktowane indywidualnymi przesłankami są 
wśród trzeźwiejących ojców sposoby pełnienia roli rodzicielskiej. 
W polskiej literaturze przedmiotu, problematyka postaw 
rodzicielskich została szeroko opisana przez M. Ziemską, która 
wyróżniła i opisała postawy rodziców wobec dzieci, zarówno 
pozytywne jak i negatywne. Do pozytywnych autorka zaliczyła 
postawy: akceptacji, partnerstwa, rozumnej swobody, uznania 
praw dziecka. Ich przeciwieństwem są postawy negatywne, 
powodujące zaburzenia procesu socjalizacji: odtrącenie, unikanie, 
nadmierna ochrona oraz postawa zawyżonych wymagań15.  

A. Dodziuk16 przedstawia typologię pełnienia ojcowskiej roli 
przez alkoholików, twierdzi, iż wzbogacają one obraz ojca 
winnego. Niemniej jednak tak różne sposoby wypełniania zadania 
ojcostwa służą temu samemu celowi mają chronić przed 
tłamszącym i wszechobecnym poczuciem winy. Czasem cechy 
ojców, które zostaną w tym miejscu przytoczone, w pewnych 
okresach trzeźwienia stają się mniej widoczne, w innych zaś 
uwypuklają się wyraźniej. 

Do pierwszej kategorii zaliczani są, więc ojcowie 
przejawiający skłonność do tyranii, apodyktyczni, forsujący swoje 

                                                 
15 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 55. 
16 A. Dodziuk, tamże, s. 32-41. 
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zdanie i swoją wolę. Zazwyczaj ten sposób wypełniania ojcowskiej 
roli jest charakterystyczny w dość wczesnej fazie, gdy nie ma 
kontaktu z własnymi emocjami, nie zauważa się ich i nie szanuje u 
innych, zwłaszcza u dzieci. Niepewność przezwycięża się za 
pomocą górowania nad słabszymi. Na podstawie 
przeprowadzonych badań A. Margasiński zauważa, że: 
„Pogorszenie relacji z dziećmi może być manifestacją 
nierozwiązanego domowego konfliktu o dominującą rolę w 
rodzinie, a płaszczyzną, na której ten konflikt rozgrywa się są 
relacje z dziećmi. Z jednej strony pozostają oni formalnie głowami 
rodzin i w większości pozytywnie oceniają swoje stosunki z 
żonami i dziećmi. Z drugiej strony mniejsze poczucie własnej 
wartości, dewaloryzowanie siebie wskazuje, iż faktycznie w fazie 
odurzeniowej oddają dominującą rolę w rodzinie żonom, niemniej 
rezerwują dla siebie rolę surowych recenzentów relacji 
wychowawczych”17. Zdarza się, że osoby utrzymujące abstynencję 
bez przyglądania się sobie i zmiany swojego sposobu 
kontaktowania się z ludźmi trzymają się despotycznej wersji 
swojego ojcostwa. 

Kolejny typ pełnienia ojcowskiej roli przejawia się w pewnego 
rodzaju nadgorliwości. Ojciec taki za wszelko cenę stara się 
zasłużyć na pochwałę czy dobre potraktowanie. Walczy o to żeby 
nie zostać odrzuconym, usiłuje przeciwstawiać się zarzutom i 
pretensjom. Często nie zwraca w takim postępowaniu uwagi na 
koszty, w szczególności na własne potrzeby i własne granice. Za 
taką postawą, zdaniem A. Dodziuk18 kryje się najczęściej, oprócz 
poczucia winy, głęboki związek uczuciowy. Zdarza się też, że 
ojcowie chcą, aby ich dzieci korzystały ze wszystkich możliwości 
dostępnych w trzeźwiejącym środowisku (np. chodziły na 
spotkania grup Al. - Ateen, na terapię do klubu na imprezy 
abstynenckie). Narzucają im to bez rozeznania, jakie są ich 
potrzeby i chęci. Wydaje im się, że wiedzą najlepiej jak dzieci 
powinny postępować z racji swego doświadczenia, wiedzy nabytej 
w trakcie trzeźwienia. 

                                                 
17 A. Margasiński dz. cyt., s. 236. 
18 Tamże. 
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Częstokroć poczucie winy jest tak silne, że wywołuje jedynie 
cierpienie, rozpacz, zrezygnowanie. Ojcu pogrążonemu w rozpaczy 
niepowodzenia w kontaktach z dziećmi przysłaniają wszystko 
inne, co dzieje się w tej relacji. Ojciec zrezygnowany natomiast, już 
nawet nie usiłuje zmieniać nic na lepsze, jest pozbawiony nadziei. 
Optymizmem napawa fakt, co również podkreślają praktycy, iż jest 
to na ogół sytuacja przejściowa. Rozpacz może mieć ładunek 
pozytywny, motywować do wysiłków. Również w przypadku 
rezygnacji, zmiany w życiu dziecka i całej rodziny, postępy w 
rozwoju osobistym trzeźwiejących alkoholików, pomagają w jej 
przezwyciężeniu. 

Trzeźwiejący ojcowie w ucieczce przed poczuciem winy i z 
powodu innych przesłanek mogą dystansować się od relacji z 
dzieckiem. Mężczyzn zdystansowany stara się jak najmniej 
kontaktować z dzieckiem. Jeśli ojcowie tacy odeszli z domu, 
potrafią całkowicie odciąć się od rodziny. Gdy mieszkają pod 
jednym dachem ta wersja ojcowskiej roli wymaga wiele wysiłku, 
aby utrzymywać dystans, na co dzień. Wymaga to specjalnych 
zabiegów, wielu mężczyzn w takiej sytuacji korzysta z 
pośrednictwa żony. Przyjmowanie pozycji dystansu nie jest 
przeważnie wynikiem wyboru tylko poczucia winy i lęku przed 
odrzuceniem. Trzeźwiejący ojciec może także za odsunięcie na 
boczny tor obarczać kogoś innego, najczęściej matkę dzieci. Jest to 
rzutowanie na nią swego własnego poczucia winy. Może też nie 
zajmować się dziećmi ani w ogóle rodziną, ponieważ większość 
czasu spędza na przebywaniu w klubach abstynenckich i na 
mitingach. Czuje się tam bezpieczny i akceptowany, podczas gdy 
w domu dochodzą do głosu rozmaite, trudne do zniesienia emocje, 
na czele z poczuciem winy.  

Jak stwierdza L. Kapler19, z upływem czasu przed oczami 
ojców alkoholików coraz wyraźniej odsłaniają się krzywdy, 
zaniedbania i przykrości, jakie z ich strony spotkały dzieci. 
Niewątpliwie bardzo trudno jest zobaczyć to w całej dotkliwości, 
jednak trzeźwienie stopniowo przybliża ten bardzo trudny do 
zaakceptowania obraz. 

                                                 
19 L. Kapler, Nawyk regulowania uczuć, „Świat problemów”, nr 8, 1996, s. 4-7. 
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2. Wskazówki dotyczące optymalizacji relacji z dzieckiem w 
okresie trzeźwienia 

Zdaniem K. Jankowskiego20 człowiek odpowiednio do 
mechanizmów uzależnienia staje się tym zdrowszy im bardziej jego 
uczucia wywołuje albo zmienia to, co dzieje się pomiędzy nim a 
światem, w im mniejszym stopniu sztuczne środki, czy sposoby są 
źródłem ulgi bądź intensyfikacji przyjemnych odczuć czy 
gwałtownych zmian stanu emocjonalnego. Zdrowiejący człowiek w 
coraz większym stopniu dąży do uzyskania prawdziwego obrazu 
rzeczywistości, jest autorem i współuczestnikiem tego, co mu się 
przydarza i jest gotów za to odpowiadać. Jak podkreśla A. Dodziuk 
„(…) uwalnianie się od nałogów (czy jak kto woli trzeźwienie albo 
powrót do zdrowia) jest procesem odzyskiwania jasności umysłu i 
wzroku, wrażliwości serca oraz autorstwa swoich czynów. 
Możemy określić kierunek tego procesu, chociaż nie punkt 
docelowy”21.  

Proces zdrowienia zmusza rodziców-alkoholików do 
działania, ciągłego rozwoju, przywracania prawdziwości swojemu 
życiu i porządkowania spraw emocjonalnych. Zmiany, których 
muszą dokonywać w swoim życiu w założeniu obligatoryjnie 
muszą wpływać na poprawę relacji z dzieckiem. Badania 
empiryczne B. Chmielewskiej22 świadczą o znaczeniu programu 
AA. Sami alkoholicy prezentują opinie, iż dzięki klubom 
naprawiają swoje dotychczasowe błędy życiowe, odzyskują 
poczucie własnej wartości, uczą się akceptować siebie i innych, 
odbudowują utracone kontakty z rodziną, odczuwają nowe 
pozytywne potrzeby.. Jak stwierdza A. Dodziuk23 proces ten 
powoduje, iż trzeźwiejący ojcowie w swoich relacjach z dzieckiem 
w coraz mniejszym zakresie kierują się abstrakcyjnymi zasadami, 
stereotypami czy sztywnymi przekonaniami. W coraz większym 

                                                 
20 K. Jankowski, Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej, Warszawa 1975, s. 246. 
21 A. Dodziuk, dz. cyt., Warszawa 2007, s. 23. 
22 B. Chmielewska, Działalność grup Anonimowych Alkoholików w Warszawie 

jako forma nieprofesjonalnej pomocy psychologicznej, Warszawa 1985, s. 102-103. 
23 A. Dodziuk, dz. cyt., Warszawa 2002, s. 67. 
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stopni ich zachowanie jest wyznaczane potrzebami dziecka i 
swoimi własnymi, trwałością i dobrem tych relacji. 

Często jednak pomimo usilnych starań relacja trzeźwiejącego 
ojca z dzieckiem przyjmuje wymiar paradoksu. Często dzieci nie 
chcą się kontaktować, nie mają zaufania, demonstrują swą niechęć i 
złość. Zdaniem A. Dodziuk24 wiele trudnych i nieprzyjemnych 
spraw w kontaktach z dziećmi to konieczny etap w kształtowaniu 
relacji na nowych zasadach. Ujawnia się to, co dotychczas było 
zasłonięte przez alkohol, pojawiają się konsekwencje. Znika 
poczucie zagrożenia, związane z piciem ojca, nagromadzone 
emocje wydobywają się, uzewnętrzniają stwarzając wrażenie jakby 
stosunek dzieci do niego znacznie się pogorszył. Jest to częstokroć 
sposób karania za przeszłość i wyrażanie złości. Dzieci jasno 
demonstrują, że odzyskanie dobrych relacji z nimi nie jest sprawą 
łatwą ani szybką. Proces ten wymaga uporczywych starań i czasu. 
Jak pisze P. Szczukiewicz: „trudno się spodziewać, że dobry klimat 
emocjonalny kontaktów z dzieckiem odbudujemy z tygodnia na 
tydzień. Więź, o której tu mowa, buduje się od pierwszych lat życia 
i nie da się tego nadrobić w kilka tygodni”25. Niewątpliwie jednak 
może to powodować u ojców alkoholików przykry stan zwątpienia 
i zniechęcenia. A. Dodziuk26 zauważa, iż trzeźwiejący ojcowie, 
starając się przezwyciężyć poczucie winy stosują najczęściej dwie 
strategie: próbują kompensować winy wobec dziecka za pomocą 
pieniędzy albo innych świadczeń lub też uciekają od kontaktów z 
dzieckiem. Pierwsza postawa nie prowadzi do uzdrowienia 
kontaktów z dzieckiem, stanowi raczej pole do wykorzystywania i 
manipulacji. Podobnie unikanie kontaktów umacnia niekorzystną 
sytuację lub nawet ją pogarsza. 

Bezpośrednią możliwością konstruktywnego poradzenia sobie 
z poczuciem winy jest ostateczny rozrachunek z okresem picia i 
zadośćuczynienie. W 12 krokach grupy AA podkreślana jest 
między innymi potrzeba listy krzywd i spłacenia długów27. A. 

                                                 
24 Tamże, s.47. 
25 P. Szczukiewicz, Nie wystarczy intuicja, „Świat Problemów”, nr 12, 2001, s. 7. 
26 A. Dodziuk, dz. cyt., Warszawa 2002, s. 50. 
27 D. Serling, D. Riley, Nie piję, Warszawa 1988, s. 295. 
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Dodziuk28 zauważa, że pośród osób wymienianych, jako 
skrzywdzone i wymagające zadośćuczynienia rzadko są dzieci, tak 
jakby skrzywdzonemu dziecku należało się mniej niż dorosłemu. 
Częstokroć zadośćuczynienie w tym wypadku rozumiane jest, jako 
zapewnienie dzieciom odpowiedniego poziomu życia, 
zabezpieczenia materialnego czy edukacji. Tymczasem, kiedy 
dokona się rozrachunku z przeszłością, z przyznaniem się do 
wyrządzonych krzywd i przeproszeniem, kiedy ojciec alkoholik w 
pełni podejmie się ojcowskiej roli, zarówno pod względem 
poświęcanego dziecku czasu jak i kontaktów emocjonalnych 
stanowić to będzie obiecującą formę zadośćuczynienia, zmierzającą 
do autentycznej poprawy kontaktów nacechowanej miłością, 
zaufaniem i ciepłem. 

Należy pamiętać, że dzieci osób uzależnionych cierpią 
nierzadko na najcięższe postacie współuzależnienia i są z tego 
tytułu najbardziej poszkodowane. Atmosfera w rodzinie alkoholika 
charakteryzuje się trzema regułami: „nie mów”, „nie czuj”, „nie 
wierz”29. W chwili powrotu do zdrowia, przyglądając się 
realistycznie swoim kontaktom z dziećmi, ojciec-alkoholik ma 
możliwość oddzielić swoje wyobrażenia, przeświadczenia i teorie 
od rzeczywistych kontaktów. Jest to o tyle utrudnione, iż 
alkoholicy nawykowo korzystali z mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, 
aby odciąć się od rzeczywistości, ten nawyk w ich psychice 
pozostaje30. Jedną z takich iluzji jest, jak podkreśla A. Dodziuk31 
oczekiwanie wspólnego rodzinnego szczęścia i nieustającej radości 
życia w abstynencji. Jest to iluzja ustępująca z wielkim trudem, 
realia zmuszają do zmagania się z codziennością, często w 
poczuciu frustracji. Patrzenie bez zafałszowań na swoje 
rodzicielstwo stanowi konieczny element pozytywnych zmian. 
Trzeźwiejący ojcowie przejawiają skłonność do przypisywania 
wszelkich trudności w relacjach z dziećmi swojemu piciu. 
                                                 

28 Tamże, s. 55. 
29 E. Grudziak-Sobczyk, J. Morawski, Współuzależnienie co to jest?, „Problemy 

Alkoholizmu”, nr 10, 1998, s. 10-12. 
30 S. Wegscheider-Cruse, Nowa szansa, Nadzieja dla rodziny alkoholowej, 

Warszawa 2000, s. 83. 
31 Tamże, s. 67. 
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Potrzebne jest im rzetelne przedstawienie prawidłowości 
rozwojowych, z trudnościami i konfliktami charakterystycznymi 
dla poszczególnych faz rozwoju dziecka, które nie zawsze 
wynikają z alkoholizmu rodzica32. Ważne jest, aby w swojej wizji 
siebie, jako ojca nie ulegać szablonom i stereotypom, nie zamykać 
się z żadnej strony. Z drugiej strony, co już kilkakrotnie zostało 
zaznaczone, tacy ojcowie muszą mocno ugruntować siebie w 
rzeczywistości „tu i teraz”, nie idealizować swoich wyobrażeń o 
ojcostwie, uważnie obserwować swoje dzieci, zaś w swoich 
relacjach z nimi przechodzić od myślenia do działania cierpliwie 
czekając na efekty. 

 
Podsumowanie 
Alkoholicy, którym najbardziej zależy na lepszym 

wypełnianiu swojej ojcowskiej roli, wielokrotnie w okresie 
zdrowienia dostają bolesną lekcję, aby się do tego nie zbliżać. Przez 
kontrast z obecną i dawną sytuacją budzą się bolesne uczucia. 
Człowiek uzależniony powracając do zdrowia bezsprzecznie 
wymaga szacunku i akceptacji. Jak pisze K. Jankowski: 
„Najważniejszym czynnikiem jest atmosfera bezwzględnej 
akceptacji i szacunku dla człowieka decydującego się na terapię. 
Dlatego też tak niezwykle ważne jest oddzielenie człowieka, dla 
którego mamy bezwzględny szacunek, od jego zachowania, które 
prawdzie nie może być zaakceptowane, lecz może być zrozumiane, 
a poza tym jutro może być całkiem inne. Akceptacja silnie 
związana jest z tym, że zamiast oceniać zachowanie w kategoriach 
dobra i zła, staramy się zrozumieć jego powody i orientować na 
przyszłość, na to, czym człowiek może się stać, niezależnie od tego 
z jakiego punktu startuje”33. Często właśnie ta zasada nie przekłada 
się w życiu codziennym na relację trzeźwiejący ojciec-dziecko. 
Niewątpliwie, co zostało podkreślone w tych rozważaniach duże 
znaczenie ma tutaj czas a także intensywna praca nad zmianą 
przekonań, obejmująca obie strony tego trudnego kontaktu. Bycie 
ojcem jest trudnym wyzwaniem, drugorzędna rolę odgrywa tutaj 

                                                 
32 J. Dąbrowska, Zrozumieć dziecko, Warszawa 2001, s. 36-50. 
33 K. Jankowski, dz. cyt., s.246. 
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uzależnienie. Wydaje się, co powinno stanowić najbardziej istotny 
paradygmat naprawy kontaktów, iż mija się z celem szukanie 
swojego ojcostwa w obszarze gdzie uda się nie zrobić dziecku 
żadnej krzywdy. Fraza z Modlitwy o Pogodę Ducha: „Pogodzić się 
z tym, czego zmienić nie mogę” jest mocno ugruntowana w 
kontekście podejmowanego problemu. Ważne jest, aby dążyć do 
tego żeby ran i urazów było jak najmniej. Znacznie lepiej niż 
próbować zostać idealnym ojcem jest być po prostu dobrym ojcem. 

 
Streszczenie 
Prezentowane rozważania dotyczą problemów odbudowy re-

lacji z dzieckiem po zaprzestaniu picia przez alkoholika. Podjęta 
abstynencja przynosi wiele pozytywnych zmian w życiu trzeźwie-
jącego człowieka, natomiast relacja ojca z dzieckiem w przedsta-
wianym kontekście jest elementem trudnym i bolesnym. W pierw-
szej części artykułu podjęto próbę nakreślenia sylwetki psycholo-
gicznej ojca, który wracając do zdrowia pragnie naprawić swoją 
relację z dzieckiem. Przedstawiono tutaj także sposoby pełnieni 
ojcowskiej roli przez trzeźwiejących alkoholików, podkreślając 
aspekt poczucia winy. W drugiej części, na podstawie literatury 
przedmiotu, wskazano na pewne przesłanki służące optymalizacji 
relacji z dzieckiem z podkreśleniem problemów, które są udziałem 
obu stron tego kontaktu. 

Słowa klucze: alkoholik, abstynencja, dziecko, relacja, problemy 
 
Summary 
The difficult way to reinstate paternity in experimentation of 

sobering alcoholcs 
Presented considerations about alcoholic rebuilding relationship 

with a child after giving up drinking. Taken abstinence bring a lot of 
positive changes in sobering human’s life, however, father - child rela-
tionship is a hard and painful aspect in showed context. In the first part 
of the article the attempt was made to sketch the psychological profile 
of a father who is trying to rebuild his relationship with a child while 
recovering. The ways of fulfilling the parental role by sobering alcohol-
ics, emphasizing the aspect of guilt are shown here. In the second part 
based on literature on the subject premises are indicated which are 
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helpful when optimizing relationship with a child, emphasizing prob-
lems, in which both sides are involved. 

Key words: alcoholic, abstinence, child, relationship, mess 
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Ewelina Giżka (KUL) 

 
Obraz ojca w komediach Franciszka Zabłockiego 

 
Wstęp 
Życie rodzinne to jeden z najpopularniejszych tematów wy-

stępujący w twórczości wielu pisarzy, publicystów, historyków na 
przestrzeni wieków. Na obraz rodziny pojawiający się w danym 
utworze literackim mają wpływ: osobiste poglądy autora danego 
tekstu, środowisko, w którym się wychowywał, żył, tworzył, a tak-
że różne prądy, gatunki, konwencje. Wzajemne relacje między po-
szczególnymi członkami rodziny (mąż – żona, rodzeństwo), opo-
wieści dotyczące zawierania małżeństw, metody wychowywania 
dzieci, wzory matki, ojca, syna, córki, to tylko niektóre wątki poja-
wiające się w ogromnej liczbie utworów (poezja okolicznościowa, 
satyra, sielanka, powieść) poruszających problematykę życia fami-
lijnego, czyli tematu, który zajmuje ważne miejsce w literaturze 
stanisławowskiej (w świecie przedstawionym utworu, wypowie-
dziach postaci, narracji). Popularność kwestii rodzinnych w utwo-
rach Oświecenia, jak podaje Paweł Kaczyński, wynika z faktu zain-
teresowania się ówczesnych myślicieli wychowaniem i edukacją 
człowieka jako głównych sposobów przekształcania społeczeństw1. 
Pisarze postrzegali, analizowali rodzinę jako środowisko, w którym 
,,wykuwa się osobowość człowieka dzięki świadomym zabiegom 
edukacyjnym oraz za pomocą przykładu i replikacji wzorów”2. Z 
tego też powodu autorzy przedstawiali ,,nie tylko poszczególne 
etapy dorastania dziecka i podejmowane wobec niego działania 
rodziców i nauczycieli, lecz także model życia małżeńskiego, we-
wnątrzrodzinne relacje i hierarchie”3. 

W okresie Oświecenia, w którym wciąż żywa była kultura 
szlachecka i jej patriarchalny model rodziny, krytykowany w pu-
blicystyce na łamach ,,Monitora”, w utworach literackich, a także 
                                                 

1 P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – po-
glądy, Wrocław 2009, s. 28.  

2 Tamże, s. 28. 
3 Tamże, s. 28.  
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na scenie Teatru Narodowego, zaczęły pojawiać się zupełnie nowe 
zjawiska w obrębie tematyki rodzinnej. Jacques Gélis uważa, że w 
drugiej połowie XVIII wieku w Europie ,,wyobrażenie życia, wyra-
żanego linią rodu i wspólnotą, zostało zastąpione innym – obrazem 
komórki rodzinnej, w której pragnienie posiadania potomstwa nie 
wywodziło się z konieczności zapewnienia ciągłości cyklu, lecz 
wynikało ze zwykłej potrzeby kochania i bycia kochanym”4. Odtąd 
dziecko obdarzone bezinteresowną miłością, dostarczające ojcu i 
matce codziennej radości, zajmuje ważne miejsce w aktywności 
rodziców, opierających swoje relacje z potomkiem na uczuciach5. 

Na gruncie literatury oświeceniowej: ,,uczucia”, ,,czucie”, 
,,serce”, ,,czułe serce”, ,,przyjaźń”, ,,miłość”, jako podstawowe na-
rzędzia, czynniki służące do nawiązywania kontaktu ze światem i 
innymi ludźmi, to najbardziej charakterystyczne ,,słowa-klucze” 
kierujące, czytelnika danego dzieła, w stronę sentymentalizmu, 
który pod względem relacji międzyludzkich i więzi emocjonalnej 
był propozycją mającą zastąpić wzorce kultury sarmackiej6. 

Celem niniejszego szkicu, zgodnie z tytułem, jest przedsta-
wienie, scharakteryzowanie postaci ojców występujących w utwo-
rach Franciszka Zabłockiego, ze szczególnym wyeksponowaniem 
relacji bohaterów z dziećmi.  

 
1.  Komedia: budowa, funkcje, rodzaje, problematyka rodzinna 
W średniowieczu termin ,,komedia” przeniesiony na gatunki 

epickie sygnalizował brak użycia stylu podniosłego i używany był 
najczęściej jako synonim ,,opowieści”, ,,historii” o miłosnych przy-
godach bohaterów z niższych sfer. Pojęcie przywrócone teatrowi w 
okresie renesansu, nie oznaczało tylko konkretnego, przejętego z 
literatury rzymskiej typu komedii, ale również stało się określe-
niem różnego rodzaju nowo powstających utworów dramatycz-

                                                 
4 J. Gélis, Indywidualność dziecka, [w:] Historia życia prywatnego, t. 3: Od rene-

sansu do oświecenia, pod red. R. Chartiera, przekład z języka francuskiego: M. 
Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok, Wrocław 1999, s. 338.  

5 Tamże, s. 327.  
6 Zob. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach 

literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975, s. 216.  



441 
 

nych, w tym także librett operowych7. Wraz z procesem formowa-
nia się klasycystycznych założeń dramatu, jako charakterystyczne 
cechy komedii wymieniano: bohaterów niskiej kondycji, zdarzenia 
z życia codziennego, szczęśliwe zakończenie. To wówczas upo-
wszechniło się stosowanie terminu ,,komedia” w znaczeniu nad-
rzędnego określenia dla wszelkich sztuk teatralnych, także dla 
rozwijającej się tragedii8. 

W Polsce pójść ,,na komedię” znaczyło, po prostu, odwiedzić 
teatr, ,,komedialnią” była nazwa budynku teatru, komedią nato-
miast różne sztuki. Z punktu widzenia pierwszych teoretyków kla-
sycystycznego dramatu w Polsce tradycja rozumienia tragedii i 
komedii budziła słuszne zastrzeżenia. Oświeceniowi teoretycy 
zwrócili uwagę na ruchome pogranicze gatunków, terminologiczną 
niejasność obu form dramatu9. 

Staropolski teatr konwiktowy, mimo odwołań do poetyki 
Arystotelesa, dowolnie wykorzystywał terminy i pojęcia, czego 
przykładem jest tytuł jednego z druków: Komedia Męki Jezusowej10. 
Tendencja do ominięcia trudności, powstających w związku z ga-
tunkową klasyfikacją sztuk szkolnych przymierzanych do klasycz-
nego podziału dramatu, wyrażała się w przyjęciu, w przepisach 
władz zakonnych, następnie w określaniu pozycji repertuarowych, 
nazwy ,,dramat”. Podział sztuk, oparty na klasycystycznych zasa-
dach, popularyzował Stanisław Konarski w Collegium Nobilium, 
gdzie odrębność komedii od tragedii podkreślał różny język przed-
stawień. Tragedie grywane były po polsku, komedie po francusku 
lub niemiecku. Po 1765 roku rygorystyczne rozgraniczenie komedii 
i tragedii stało się obowiązującą zasadą programową ówczesnych 
myślicieli11.  

Ignacy Krasicki w artykule zatytułowanym: Niektóre ustawy al-
bo reguły do doskonałej komedii służące, opublikowanym w 
,,Monitorze” w 1766 roku, przedstawił najważniejsze wyznaczniki 
                                                 

7 Z. Wołoszyńska, Komedia, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, pod 
red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1977, s. 265.  

8 Tamże, s. 265.  
9 Tamże, s. 265.  
10 Tamże, s. 265.  
11 Tamże, s. 266.  
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gatunkowe komedii poprzez porównanie, wskazanie najistotniej-
szych różnic w stosunku do tragedii. Autor w następujący sposób 
określił cel swojej pracy: 

 
Teatrum polskie, w Polszcze dotąd nie widziane, dla uczciwej i po-

żytecznej rozrywki niedawno się otworzyło i już niektóre komedie na 
publicznej scenie dały się słyszeć. 

 
Gdy były dobrze przyjęte, wielu się zachęciło do pisania po-

dobnych. Że zaś sposób takowego pisania i reguły komedii nie są 
wszystkim równie wiadome, w krótkich słowach treść jej, to jest 
niektóre ustawy albo reguły do doskonałej komedii służące, prze-
łożyć umyśliłem. Wiadomość ich nie tylko dla piszących komedie, 
ale dla słuchających lub czytających jest potrzebna, aby się zapatru-
jąc na to prawidło mogli doskonale i jak się należy sądzić o dobroci 
lub defektach sztuk teatralnych, na które patrzą12. 

Krasicki formułując, z myślą o autorach, odbiorcach i widzach 
sceny narodowej, najważniejsze ,,reguły” służące stworzeniu 
,,doskonałej komedii”, proponuje zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

1. wybór bohaterów: ,,Komedia i tragedia na jednych prawie 
ustawach fundamentalnych zasadzają się, ta tylko jest między nimi 
różnica, iż w tragedią wchodzą osoby znaczne, jako to: monarcho-
wie, książęta, rycerze; do komedii zaś niższego stanu ludzie”13. 

2. przedmiot akcji: ,,Tragedia za cel bierze dzieło jakie wielkie i 
poważne, komedia zwyczajne i niższemu ludzi stanowi przyzwoite”14. 

3. styl: ,,Tragedia powinna mieć i styl, i myśli wysokie i wy-
tworne; komedia zaś zażywa stylu zwyczajnego i do tej rzeczy, któ-
rą traktuje, przyzwoitego”15. 

4. przeżycia estetyczno-emocjonalne: ,,Tragedia układa intry-
gi smutne, komedia wesołe.  

                                                 
12 Cyt. za: I. Krasicki, Niektóre ustawy albo reguły do doskonałej komedii służące, 

[w:] ,,Monitor” 1765 – 1785. Wybór, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław – War-
szawa – Kraków 1976, s. 111.  

13 Tamże, s. 111.  
14 Tamże, s. 112.  
15 Tamże, s. 112.  
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Tragedia na koniec wzbudza w słuchaczach litość nad cnotą 
nieszczęśliwą, komedia śmiech wznieca i prowadzi do obrzydzenia 
przywar cnotom towarzyskim przeciwnych”16. 

Zarówno tragedia jak i komedia, w myśli Krasickiego, winny 
zachowywać: 

1.  jedność czasu: ,,to się ma rozumieć, iż ta rzecz, którą komedia 
opisuje, powinna się  dziać i kończyć najdalej we trzech dniach”17. 

2.  jedność miejsca: ,,ta rzecz albo akcja powinna ze wszystkimi 
swoimi intrygami tak być rozłożona, żeby się w jednym miejscu i 
działa, i kończyła”18. 

3.  jedność rzeczy albo akcji: ,,celem komedii, to się rozumieć 
ma, iż wszystkie scen akcje i intrygi do tej pierwszej powinny się 
ściągać i z nią być tak ściśle złączone, iżby jedne z drugich wypły-
wać zdały się i zawżdy do tej pierwszej, która jest celem, wykona-
nia pomagać. Ta jedność w komedii jest najtrudniejsza, bez niej na-
zwiska swego nosić nie może”19. 

W pismach oświeceniowych twórców, oprócz rozważań doty-
czących budowy komedii, odnaleźć można również refleksje doty-
czące szczególnej, doniosłej funkcji, powierzanej temu właśnie ga-
tunkowi. Krasicki, w przywołanym powyżej artykule, pisał: 

Powinność komedii jest pokazać piękność cnoty, a występku 
lub przywary jakiejś szpetność godną śmiechu i obrzydzenia, to zaś 
nie tak naukami i zdaniami moralnymi (lubo i te powinny się znaj-
dować), jako żywym wyobrażeniem osoby tak cnotliwej, jako i 
przywarom podległej. Kto na przykład łakomego w komedią 
wprowadza, powinien tak jego przyrodzenie opisać, żeby wszyst-
kie mowy i postępki jego tchnęły łakomstwem. Przeciwnie, łaska-
wego lub miłosiernego człowieka wszystkie postępki powinny być 
pełne miłosierdzia i łaskawości. Toż samo rozumieć się ma o in-
nych cnotach lub przywarach wchodzących do komedii20. 

                                                 
16 Tamże, s. 112.  
17 Tamże, s. 113.  
18 Tamże, s. 113.  
19 Tamże, s. 113 – 114.  
20 Tamże, s. 112.  
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Wychowawcze funkcje, wystawianych na scenie, komedii ak-
centował również Adam Czartoryski, twierdząc, że: 

 
[…] teatrum niezliczone wydać może korzyści; obyczaje w nas po-

lepszyć, zwabić do cnoty, od niecnoty odrazić, poprawić w defektach, 
uczynić kogo lepszym obywatelem, człekiem lepszym, w cywilnych i 
prywatnych względach. Czego napomnienia przyjacielskie, duchowne 
nauki, czytanie ksiąg moralnych dokazać nie mogły, często dokazały wi-
dowiska21. 

 
Jak słusznie zauważa, Zofia Wołoszyńska, komedia stała się w 

Oświeceniu ,,narzędziem kształtowania charakterów, przeobraża-
nia rzeczywistości, instrumentem edukacji społecznej”22.  

Teoretycy oświeceniowi najczęściej wyodrębniali, najwyżej ce-
nioną, komedię charakteru, zwaną ,,przymiotową”, ,,charakterową”, 
jak również komedię intrygi – ,,przypadkową”, ,,zawikłaną”. Czasem 
dodawano, do tej ogólnej klasyfikacji, trzeci typ komedii, będących 
,,bardziej dialogiem niż rozmową”, czyli komedie dyskusyjne. Wy-
różniano także stosujące ,,wysoką komikę” komedie ,,dla oświeco-
nych” i komedie ,,dla pospólstwa”, posługujące się, wówczas nega-
tywnie ocenianymi, elementami farsy23.  

Wyjściowy model komedii w Polsce nawiązywał do pomolie-
rowskiej komedii moralizującej, której głównym celem było, przede 
wszystkim, przekazywanie treści dydaktycznych (utwory Boho-
molca, Krasickiego, Czartoryskiego). Około 1780 roku, wraz z po-
stępującym usamodzielnianiem się instytucji teatru, dojściem do 
głosu opinii publicznej, coraz bardziej liczącej się w doborze reper-
tuaru dla sceny narodowej, rozwojem Warszawy, pojawiło się no-
we zjawisko, którym była tak zwana warszawska komedia obycza-
jowa (Drozdowski, Bogusławski, Broniszewski), uwzględniająca 

                                                 
21 Cyt za: A. K. Czartoryski, Przedmowa do Panny na wydaniu, [w:] Oświeceni o 

literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740 – 1800, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. 
Goliński, Warszawa 1993, s. 107 – 108.  

22 Zob. Z. Wołoszyńska, Komedia, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, s. 267.  
23 Tamże, s. 266.  
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przemiany obyczajowości zachodzące w stolicy, przedstawiająca 
jako głównych bohaterów fircyka i damę modną24.  

 Problematyka życia rodzinnego, jak podkreśla Paweł Kaczyń-
ski, jest tematem, który pojawia się w różnych odmianach komedii 
istniejących w epoce stanisławowskiej25. Komedia dydaktyczna, 
według autora, ,,w stosunkach rodzinnych szuka najczęściej przy-
kładów wykroczeń i powrotów na drogę cnoty, akcentując związek 
wartości familijnych z postawami społecznymi”26. W komedii oby-
czajowej warszawskiej ,,wizja stosunków rodzinnych staje się dia-
gnozą kryzysu, na który – w przeciwieństwie do komedii dydak-
tycznych – nie ma prostych recept, a szczęśliwe i moralne zakoń-
czenia są możliwe tylko dzięki wyłączeniu części bohaterów z tak 
opisywanego świata”27. 

 
2. Franciszek Zabłocki – najwybitniejszy komediopisarz 

epoki Oświecenia 
Franciszek Zabłocki (1752 – 1821) to poeta, satyryk, tłumacz, 

protokolant Komisji Edukacji Narodowej, członek Towarzystwa 
Ksiąg Elementarnych, uczestnik ,,obiadów czwartkowych”, rówie-
śnik Staszica, Kołłątaja, Bogusławskiego, Dmochowskiego, przyja-
ciel Franciszka Dionizego Kniaźnina, twórca drukujący swoje 
utwory, jak większość ówczesnych pisarzy, w ,,Zabawach Przy-
jemnych i Pożytecznych”28. Zabłocki był głównym dostawcą pol-
skiego repertuaru dla Teatru Narodowego w Warszawie, na scenie 
którego zadebiutował już w 1780 roku, od razu kilkoma sztukami, 
między innymi Zabobonnikiem, za którego otrzymał od króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego medal ,,Merentibus”, oraz Fircykiem 
w zalotach, uznanym za arcydzieło komedii polskiej przed Aleksan-
drem Fredrą29.  

                                                 
24 Tamże, s. 272 – 273.  
25 P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – 

poglądy, s. 24.  
26 Tamże, s. 25.  
27 Tamże, s. 25.  
28 M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 2008, s. 236 –237.  
29 Tamże, s. 237 – 239.  
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Komediopisarz, jak wyliczyli badacze jego twórczości, przy-
gotowywał dla Teatru Narodowego przeciętnie po pięć sztuk rocz-
nie. Ogółem dostarczył warszawskiej scenie 54 utwory, z których 
zachowało się w drukach lub rękopisach 43. Należy, już na wstępie, 
podkreślić fakt, że żaden z tych tekstów nie jest twórczym, orygi-
nalnym pomysłem pisarza30. Zabłocki dokonywał tłumaczeń, 
przede wszystkim dzieł francuskich. Autor przerobił tylko dwie 
sztuki niemieckie i dwie angielskie, wybierając najczęściej komedie 
i stroniąc jednocześnie od dzieł wielkich, wybitnych twórców. Się-
gał do Moliera, Destouches’a, Lesage’a, Diderota, Merciera, Seda-
ine’a, Corneille’a (brata wielkiego Piotra)31.  

Stopień wierności tłumaczonych przez komediopisarza tek-
stów względem oryginału był bardzo różny, ale pozostawał w 
związku z przedmową Adama Czartoryskiego do komedii zatytu-
łowanej Panna na wydaniu (1771), w której to książę dawał prak-
tyczne wskazówki dotyczące adaptacji obcych tekstów na grunt 
polski, pisząc: 

 
Nie radziłbym tym, którzy pisania dla teatrum będą w sobie czuli 

skłonność i talent, żeby cudzoziemskie dzieła dramatyczne całkowicie 
tłumaczyli, bo obce charaktery wielości nie będą znajome, dla niej smacz-
ne być nie mogą; wolałbym, żeby planetę zatrzymawszy, może i intrygę, 
wyprowadzali jak jedną, tak drugą przez osoby zachowujące krajowe 
obyczaje32. 

 
Przykładem takiej wybitniej przeróbki, według Czartoryskie-

go, był dramat Woltera Syn marnotrawny w przekładzie Stanisława 
Trembeckiego, opublikowany w 1780 roku, o którym w pełnych 
zachwytu słowach, autor Kawy, pisał: 

 
Syn marnotrawny Woltera z szczególną także tłumacza pochwałą jest na 

wiersz polski przełożony. Stosowanie imion samych, zwyczajów, urzędów, 

                                                 
30 W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978, s. 268. 
31 Tamże, s. 268 – 269.  
32 Cyt za: A. K. Czartoryski, Przedmowa do Panny na wydaniu, op. cit., s. 114. 

Intrygę i ,,plantę” należy rozumieć jako kompozycję i sposób prowadzenia akcji.  
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wyrazów do gustu i tonu narodowego, w komedii tej przedziwnie jest za-
chowane; właśnie wzorem i modelem tłumaczenia być może33.  

 
Podążając zaleceniami Czartoryskiego, mając na uwadze tekst 

Trembeckiego, Zabłocki akcję tłumaczonych komedii umieszczał w 
Polsce (Warszawa, okolice Krakowa, Lublin), przywoływał polskie 
obyczaje, znakomicie przedstawił mentalność ówczesnych Pola-
ków, przede wszystkim kpiąc ze szlachty: jej przesądów, awantur-
nictwa, sąsiedzkich sporów o ,,ławkę w kościele”. Autor wzbogacił 
język postaci o wspaniałe wyrażenia, przysłowia, złote myśli na 
przykład: ,,Darliście dotąd koty, a diaboł wie czego” (Zabobonnik, 
akt I, scena 3.), ,,Pokażę ja mu wkrótce dudka na kościele” (Zabo-
bonnik, akt I, scena 6.), ,,I tłucze się, i tłucze, jak po piekle Marek” 
(Fircyk w zalotach, akt I, scena 6.), ,,U nas są róże, ale jest i cierń, co 
kole” (Fircyk w zalotach, akt I, scena 2.), ,,Od czegóż są trunki, Jeżeli 
nie na ludzkie troski i frasunki?” (Fircyk w zalotach, akt III, scena 
1.)34. Komediopisarz nadawał bohaterom polskie, wielce znaczące 
nazwiska, stanowiące aluzję do charakteru, usposobienia danej po-
staci (Doglądalski, Cholerski, Chwaliburski).  

W komediach Zabłocki stworzył całą, barwną galerię bohate-
rów, pośród których istotne miejsce zajmują postaci ojców, co wy-
nika z faktu, że dość pokaźna część tych utworów, w mniej lub 
bardziej wyeksponowany sposób, porusza problematykę rodzinną. 
Autor tworzy wizerunki ojców poprzez zobrazowanie, niejedno-
krotnie krótkie a konkretne przedstawianie wzajemnych relacji 
między ojcem a dzieckiem. Tu wymowne stają się słowa i czyny 
bohaterów, jak również skontrastowanie przez komediopisarza w 
jednym utworze dwóch postaci ojców mających całkowicie od-
mienne poglądy dotyczące stosunku rodziców względem dzieci, 
sposobów ich wychowania, a nawet rozmawiania z nimi. Autor z 
wielkim upodobaniem prezentuje czytelnikowi relacje między cór-
ką, synem a ojcem w kwestii poszukiwania dla nich odpowiednie-
go kandydata na męża, kandydatki na żonę. To w tej sytuacji, wy-
                                                 

33 A. K. Czartoryski, Kalendarz teatrowy, dla powszechnej narodu polskiego przy-
sługi, dany na rok przestępny 1780, [w:] Oświeceni o literaturze…, s. 135.  

34 Więcej na ten temat pisze: J. Łukaszewicz, Dramaty Franciszka Zabłockiego 
jako przekłady i adaptacje, Wrocław 2006, s. 313 – 323.  
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boru małżeńskiego potomstwa, w utworach komediopisarza, naj-
dobitniej ujawniają się prawdziwe intencje rodziców i ich rzeczy-
wisty stosunek do dziecka.  

W komediach Zabłockiego występują dwa modele rodziny, 
oraz odpowiadające im typy ojców. Model pierwszy, prezentuje 
konserwatywną wizję ojcostwa, bliską tradycji kultury szlacheckiej, 
z dominującą, bezwzględną władzą ojca. Drugi model, to rodzina 
w ujęciu sentymentalnym, z postacią ojca odwołującego się, w swo-
im postępowaniu względem dzieci, do uczuć rodzinnych – miłości 
jako najistotniejszego elementu łączącego ludzi, a przede wszyst-
kim członków danej familii.  

 
A. Konserwatywna wizja ojcostwa 
Rodzina w dawnej Polsce była podstawową organizacją spo-

łeczną, tworzyła całość, na tle której dopiero mogła występować 
jednostka, odgrywała rolę polityczną, prowadziła gospodarstwo, 
aż w końcu była grupą osób najbliżej ze sobą żyjących, podkreślają-
cych więź pokrewieństwa35. W szlacheckiej rodzinie najważniejsza 
była władza ojcowska patria potestas. Ojciec był panem całej rodzi-
ny, dowolnie rozporządzał dziećmi, a także żoną, która miała być: 
,,trzeźwa, ochędożna i cnotliwa”, co raczej przypomina cechy do-
brej służącej, ale w tamtych czasach niczego innego nie szukano. 
Jeszcze uroda kobiety mogła mieć jakąś wartość, natomiast rozsą-
dek, inteligencja, wykształcenie były dla mężów kwestami całko-
wicie obojętnymi36. Cześć dla ojca była bardzo wielka. Dzieci na-
zywały go ,,panem ojcem”, wiedząc, że jest nie tylko ojcem, ale i 
władcą, mogących do woli dysponować ich życiem, przyszłością. 
Młodzież, choćby najbardziej niesforna, milkła na widok ojca, nie 
mówiono głośnio w jego obecności, nie odważano się siadać. Ojca 
należało witać pocałowaniem w rękę, objęciem kolan, w szczegól-
nych wypadkach upadnięciem do nóg37. Zakaz ojcowski, dotyczący 
spraw życia codziennego, kwestii majątkowych, miłosnych, wybo-

                                                 
35 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI – XVIII, t. 2, War-

szawa 1976, s. 121.  
36 Tamże, s. 125.  
37 Tamże, s. 124. 
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ru zawodu, zamykał wszystko. Dzieci nie mogły sprzeciwić się wo-
li ojca nawet gdy były dorosłe. Synowie aby wyzwolić się spod, 
nieraz wręcz niewolniczej, władzy rodzicielskiej udawali się na 
dwór, do wojska, często podróżowali. Dopiero przez niezależność 
majątkową, czyli dzięki bogatemu ożenkowi, lub też poprzez 
uwłaszczenie przez ojca, młody szlachcic dochodził do samodziel-
ności38. Córkom, które co najwyżej na pewien czas były oddawane 
do klasztoru na naukę, pozostawało tylko słuchać rodziców i być 
posłusznymi ich woli, co sprowadzało się do wyjścia za mąż za 
kandydata wybranego przez ojca, myślącego przede wszystkim o 
pozyskaniu, przez ślub dziecka, wpływowych koligacji39. Ten nie-
zwykle interesujący temat obrazu rodziny szlacheckiej, relacji mię-
dzy jej członkami, przedstawiony, w niniejszych rozważaniach, w 
wielkim uproszczeniu tej jakże obszernej, bogatej w różne zagad-
nienia problematyki, staje się punktem wyjścia dla zrozumienia 
pojawiającego się w komediach Zabłockiego wizerunku ojca kon-
serwatywnego i przyczyn jego krytyki w znakomitym oświecenio-
wym stylu, korespondującym w artykułami pojawiającymi się w 
ówczesnej publicystyce, a przede wszystkim w ,,Monitorze”.  

 Ojcowie komedii Zabłockiego, reprezentujący konserwatyw-
ną wizję ojcostwa, to postaci surowe, wymagające od dzieci bez-
względnego posłuszeństwa, szacunku, wypełniania ich woli bez 
najmniejszego sprzeciwu, co w znakomity sposób obrazują słowa 
Gdyńskiego z Gdyracza argumentującym swoje decyzje, dotyczące 
przyszłości potomstwa, słowami: ,,Jestem panem siebie i moich 
dzieci”. (Gdyracz, t. 1, s.181.)40. Ojcowie konserwatywni, nie liczą się 

                                                 
38 Tamże, s. 125.  
39 Tamże, s. 134.  
40 F. Zabłocki, Gdyracz. Komedia we trzech aktach na Teatrze Warszawskim repre-

zentowana, [w:] Teatr Franciszka Zabłockiego, t. 1 Pogranicze farsy i komedii obyczajo-
wej, oprac. J. Pawłowiczowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, s. 181. 

Kolejne cytaty z utworów Zabłockiego będą oznaczone jak wyżej tj. poprzez 
podanie: tytułu komedii, tomu, w którym się znajduje: t. 1 Pogranicze farsy i kome-
dii obyczajowej (1994): Dwojakie głupstwo, Doktor lubelski, Gdyracz, Doktor z musu; t. 
2 W stronę dramatu mieszczańskiego (1995): Ociec dobry, Filozof żonaty, Szkoła ojców; 
t. 3 W kontuszu i we fraku (1995): Zabobonnik, Sarmatyzm w opracowaniu J. Pawło-
wiczowej, oraz numeru stron.  
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ze zdaniem potomstwa, uważają, że sami wiedzą lepiej co jest dla 
nich dobre, dlatego też w myśl własnych upodobań, nie biorąc w 
ogóle pod uwagę uczuć córki, o które nawet nie pyta, Orgon z 
Dwojakiego głupstwa planuje wydać Elizę za mąż za swojego daw-
nego znajomego, mężczyznę w wieku około sześćdziesięciu lat, 
mówiąc: 

 
Tak, tak, moja córko, w starości prawdziwa i rozsądna znajduje się lubość! 

Mąż, za którego chcę cię wydać, pełen jest przymiotów do zasłużenia twego serca. 
Znałem go dawniej, musi teraz być tych lat co ja, a zatem człowiek rozsądny i 
stateczny. Nie pamiętam już dobrze jego fizognomii, ale wierz mi, że był nie-
szpetny, i na tym powinnaś przestać. Rozum to, rozum, Elizo, stanowi szczęśli-
wość w małżeństwach, a ten rozum nie jest działem młodego wieku. Wcześnie 
powinnaś mi być wdzięczną za tego męża, bo byś sama nigdy lepszego obrać nie 
mogła. (Dwojakie głupstwo, t. 1, s. 51.) 

 
Eliza, mimo iż początkowo próbuje w subtelny sposób zasy-

gnalizować ojcu, że nie jest zachwycona wyborem kandydata na 
męża, co rodzić krótko kończy słowami: ,,Milcz waść!” (Dwojakie 
głupstwo, t. 1, s. 51.), ostatecznie, jako posłuszna córka, decyduje się 
na aranżowane małżeństwo, mimo iż jest zakochana w Luboszu, o 
czym nie ma odwagi poinformować Orgona: 

 
Posłuszeństwo najmocniejszą i jedyną jest dla mnie pobudką. […] 

Ociec moim zupełnie rządzi sercem, skinienia jego zawsze były dla mnie 
wyrokiem i w tym razie będą prawidłem.  

(Dwojakie głupstwo, t. 1, s. 78, 79.) 
 
W podobnej sytuacji jest również Lucylla z Doktora z musu, 

którą ojciec – Geront planuje wydać za mąż za pana Jarmuża. W tej 
komedii dziewczyna, z wzajemnością zakochana w Leandrze, bun-
tując się wobec postanowień ojca, ale też grając na zwłokę, udaje 
niemą. Ojcowie konserwatywni posługują się wyłącznie nakazami i 
zakazami, traktują swoje potomstwo w sposób przedmiotowy. Nie 
rozmawiają z dziećmi, nie znają ich problemów, a w sytuacji prób 
nawiązywania kontaktu przez dziecko relacji z ojcem, bohaterowie 
reagują gniewem i krzykiem, jak Gdyrski, gdy Jaś przyszedł po-
chwalić się tacie, że odrobił lekcje bez błędów. Ta scena z Gdyracza, 
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w której z ust ojca padają słowa: ,,bęben”, ,,uprzykrzone dziecko”, 
,,złośnik przeklęty”, ,,niecnota”, ,,bestyja” (Gdyracz, t. 1, s. 183 – 
185.), zakończona spoliczkowaniem chłopca i jego ucieczką z do-
mu, jest sytuacją, którą swobodnie można przenieść również do 
czasów współczesnych. Panów Gdyrskich mówiących do dzieci: 
,,Nie mam teraz czasu, daj mi pokój!” (Gdyracz, t. 1, s. 183.) niestety 
wciąż jest zbyt wielu. 

Ojcowie, w komediach Zabłockiego, którzy nigdy nie mówią o 
miłości do potomstwa, chętnie rywalizują z synami o względy tej 
samej dziewczyny. W Dwojakim głupstwie Lubosz – ojciec przebrany 
za młodzieńca i Lubosz – syn, strojem dodający sobie lat, rywalizu-
ją o względy Elizy. W Doktorze lubelskim Staruszkiewicz chce się 
ożenić z córką swojego przyjaciela pana Recepty, która z kolei pra-
gnie zostać żoną Erasta – syna ,,zakochanego starca”, powracające-
go po kryjomu do Lublina, by przeszkodzić ojcu w poślubieniu 
Elizy. Gdy młodzieńcy są przerażeni wizją rywalizacji z ojcami i jak 
Lubosz wolą ustąpić rodzicom, to ci drudzy z kolei usilnie pragną 
zrobić swoim potomkom na złość. Z jakim entuzjazmem Lubosz – 
ojciec wypowiada znamienne słowa: ,,ożenię się z Elizą, a mój pan 
synal kochany będzie rozpaczał, złorzeczył, przeklinał i wrzesz-
czał”. (Dwojakie głupstwo, t. 1, s. 96.)  

Staruszkiewicz wysyła Erasta do Krakowa ,,wrzekomo dla 
uczenia się jurysprudencji”, a w rzeczywistości ,,żeby go się po-
zbyć”. Bohater poprzez ożenek, z młodą dziewczyną, chce, tak na-
prawdę, pokazać synowi, gdzie jest jego miejsce, co znakomicie 
wyrażają słowa: ,,Bo to ci panowie synale, byle się im tylko wąs 
zasiał pod nosem, rozumieją zaraz, że ojcowie dla nich żyć tylko 
powinni. Nic z tego, ja jeszcze myślę żyć dla siebie”. (Doktor lubel-
ski, t. 1, s. 109.) Nawet sługa Wojciech, który próbuje odwieść swo-
jego pana od zamiaru poślubienia młodej dziewczyny, przypomi-
nając Staruszkiewiczowi jego wiek: ,,Wszak to pan siwiuchny jak 
gołąbek” (Doktor lubelski, t. 1, s. 110.), ,,znać to po zębach, bardzo 
ich niewiele” (Doktor lubelski, t. 1, s. 111.), nie jest w stanie przeko-
nać zarozumiałego starca do zmiany decyzji. 

Między członkami rodziny, w ujęciu konserwatywnym, nie 
ma więzi uczuciowej. Dzieci najczęściej zwracają się do ojców uży-
wając, typowo szlacheckich, sformułowań grzecznościowych typu: 
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,,mości dobrodzieju”, ,,waćpanie dobrodzieju”, które pozbawione 
są emocjonalnego, uczuciowego nacechowania i podkreślają, po-
dobnie jak zwroty ojców do dzieci na przykład ,,panno Elizo”, dy-
stans dzielący potomka od rodzica, obyczajową poprawność. 

Ojcowie często wymierzają kary cielesne dzieciom. Prym, po-
śród bohaterów w tej kwestii, wiedzie Marek Guronos – dumny 
szlachcic z Sarmatyzmu, który ,,…gdy bije, nie pieści, A da córce i 
panu, co się na grzbiet zmieści”. (Sarmatyzm, t. 3, s. 239.) Utwór ten, 
który przedstawia dwie skłócone o pole i ławkę w kościele rodziny 
Guronosów i Żegotów, badacze uważają za najbardziej ,,polską” 
sztukę41. Ojcowie, zajęci kłótniami i sporami, nie zauważają nawet, 
że ich dzieci – Aniela Guronos i Radomir Żegota potajemnie się 
spotykają. Zabłocki obrazując, w tej komedii, szlachecką skłonność 
do zarozumiałości, pieniactwa, porywczości, burd, warcholstwa, 
ciemnoty, znakomicie przedstawiając ,,panów braci”, będących po-
staciami ,,z krwi i kości”, stworzył dzieło całkowicie odpowiadające 
programowi króla42. Sarmatyzm był aktualną sztuką obyczajową, 
wystawioną na deskach Teatru Narodowego – instytucji, która mia-
ła propagować nowe idee, pomagać w walce z sarmatyzmem43. Na 
kulturę szlachecką i bezpośrednio związany z nią obraza ojca kon-
serwatywnego autor spogląda oczami typowego człowieka Oświe-
cenia, związanego ze środowiskiem króla Stanisława Augusta Po-
niatowskiego, pragnącego reform godzących w kulturę szlachecką.  

Rzeczypospolita w czasach saskich przestała być państwem 
czynnym, nie prowadziła polityki zagranicznej, nie posiadała wła-
snej dyplomacji, nie toczyła wojen, armia pod względem ilościo-
wym, jakościowym była na bardzo niskim poziomie, ponadto pań-
stwo nie prowadziło polityki ekonomicznej, nie istniała państwowa 
administracja. Działalność polityczna sprowadzała się wówczas 
przede wszystkim do rywalizacji sejmikowej i trybunalskiej, bo 
sejmy przestały niemal funkcjonować, a rady senatu zajmowały się 

                                                 
41 M. Klimowicz, Oświecenie, s. 246.  
42 Tamże, s. 239.  
43 Zob. T. Witczak, Paradoksy Sarmatyzmu, [w:] Dramaty Franciszka Zabłockiego: in-

terpretacje, pod red. M. Cieńskiego, T. Kostkiewiczowej, Wrocław 2000, s. 116 – 117.  
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trzeciorzędnymi sprawami44. Ten okres z ,,gnuśnością”, 
,,swobodą”, ,,bezrządem” był dla ,,panów braci”, kierujących się 
prywatą, epoką doskonałą. Czasy saskie przyniosły upadek kultury 
politycznej, wówczas rosło znaczenie magnaterii, pogłębiały się 
cechy religijności płytkiej, opartej na zabobonach45. Okres stanisła-
wowski przyniósł z kolei szereg reform, godzących w sarmatyzm i 
szerzący się zabobon. Król dążył do ucywilizowania Polski w dzie-
dzinie gospodarczej i kulturalnej, co oczywiście nie podobało się 
magnaterii i jej klienteli46.  

Rozpoczynająca Zabobonnika oda, dedykowana Adamowi 
Czartoryskiemu, głosząca pochwałę ,,wieku Stanisława”, przed-
stawiająca upadek kultury w ,,opłakanych czasach” saskich, w któ-
rych: ,,opuszczono nauki”, ,,szlachcic myślił, jak spichrze ładować 
u lądu”, ,,człek […] potworzył cuda, strachy, gusła, czarodzieje […] 
drżał na prognostyki” (Zabobonnik, t. 3, s. 8.), kieruje odbiorcę dzie-
ła, podobnie jak Sarmatyzm, ku oświeceniowej krytyce szlacheckiej 
mentalności.  

Główny bohater Zabobonnika Anzelm, typowy konserwatyw-
ny ojciec, nie akceptuje ślubu syna Damona z Melisą, zawartego 
bez jego wiedzy i zgody. Bohater urażony w swej ojcowskiej du-
mie, nie licząc się z uczuciami syna, nie myśląc jak może swoim 
postępowaniem skrzywdzić dziewczynę, postanawia rozwieść albo 
wydziedziczyć potomka. Potajemny ślub syna, to dla ojca grzech 
niewybaczalny i jak się okazuje nie jedyny wybryk Damona, który: 
,,się świszczypałkostwem bawił i pustotą, wiatry upędzał, kaduk 
wie, gdzie chodził, panienki oszukiwał, mężatki rozwodził, ojca z 
majątku okradał i tracił, gotowymi pożyczał, wykrętami płacił, był 
trzpiotem, oszustem”. (Zabobonnik, t. 3, s. 19 – 20.) 

Nie tylko zatem sprzeciwienie się woli ojca, ale także zadaw-
nione pretensje sprawiają, że Anzelm jest głuchy na apele do cnoty, 

                                                 
44 J. Michalski, Mentalność polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki, [w:] 

Przemiany tradycji barskiej. Studia, pod red. Z. Stefanowskiej, Kraków 1972, s. 11.  
45 H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1990, s. 241 – 242.  
46 A. Zahorski, Stanisław August Poniatowski, [w:] Życiorysy historyczne, literac-

kie i legendarne, pod red. Z. Stefanowskiej, J. Tazbira, Warszawa 1989, s. 182 – 183.  
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miłości, wprowadzające do utworu subtelną sentymentalną nutę, 
tak obficie serwowane mu przez otoczenie47. 

Z pomocą młodym małżonkom przychodzi służba, a przede 
wszystkim Filutowicz, który wykorzystując wiarę Anzelma we 
wszelkie złe wróżby, postanawia go trochę ,,postraszyć”, tak aby 
przesądny ojciec ostatecznie zrezygnował z planów ukarania syna. 
Sprytny sługa, początkowo próbując przekonać Anzelma, że swo-
im postępowaniem: ,,Na krew swoją nastajesz, własną kazisz sła-
wę, Krzywdzisz zacną kobietę, związki zrywasz prawe” (Zabobon-
nik, t. 3, s. 36.), opowiada następnie panu o zaobserwowanych w 
nocy złowrogich znakach (puszczyk, psy, ,,piekielne odgłosy”). 
Zaniepokojony lekko Anzelm, który miał się spotkać z adwokatem, 
postanawia zostać w domu, prosząc służbę o sprowadzenie jurysty. 
Zamiast sławnego mecenasa pojawia się, udający go, Frantowicz – 
sługa Damona, który relacjonując swojemu ,,klientowi”, jakie go 
nieszczęśliwe wypadki spotkały po drodze (staranowanie przez 
czarnego byka, pobicie, upadek na progu), oraz opowiadając boha-
terowi historię o rozwiedzionej kobiecie ze Śląska, stara się przeko-
nać Anzelma do zrezygnowania z jego usług. Także na zmianę za-
chowania ,,Zabobonnika” ma wpłynąć, przebrana za wróżkę, Meli-
sa, która uważa, że ojciec Damona zaakceptuje ich małżeństwo, 
gdy obudzą się w nim rodzicielskie uczucia, że zaś nic tak nie 
wzrusza rodzica, jak upadnięcie dziecka, błagającego o litość do 
jego nóg, bohaterka sugeruje mężowi następujące rozwiązanie 
sprawy: 

 
Kiedy ociec z krzywdą mojej sławy!… 
Nie zna mnie za synowę, związek zrywa prawy!… 
A zatem zdaj to na mnie, dozwól mi, proszę cię, 
Niech mu do nóg upadnę… On ociec, ja dziecię, 
Uczuje może jakie litości wzruszenie… 
(Zabobonnik, t. 3, s. 50.) 
Rozważania Damona dotyczące władzy surowych rodziców: 
 
Gdy nas w moc zwierzchnią daje prawo i natura, 

                                                 
47 Por. P. Matuszewska, Zabobonnik – próba lektury, [w:] Dramaty Franciszka 

Zabłockiego: interpretacje, s. 38.  
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Czem nie sprawi, by byli wspanialsi rodzice? 
Czemu tę rękę, która ramię znaczy pańskie, 
 
Srodzy, przez jarzmo tylko dają czuć tyrańskie? 
(Zabobonnik, t. 3, s. 17.) 
zakończone, w dalszych scenach, upadnięciem syna do nóg ojca:  
 
Ojcze, racz spojrzeć na mnie, pokaż mi oblicze 
Mniej groźne, o to proszę, tego sobie życzę.  
(Zabobonnik, t. 3, s. 105.) 
 
i ostateczną gotowością podporządkowania się woli rodzica, 

któremu cały czas podsuwano różne przepowiednie, niosą osta-
tecznie triumf miłości.  

Anzelm, to bez wątpienia najbarwniejsza postać ojca, repre-
zentującego konserwatywny model rodziny. Ta wyśmiana, na kar-
tach utworu, zabobonność tytułowego bohatera znakomicie kore-
sponduje z artykułem, opublikowanym w ,,Monitorze” w 1766 ro-
ku, noszącym tytuł: Podróż pana Staruszkiewicza z Warszawy do Lu-
blina48. Ten krótki, zabawny tekst, podobnie jak powyżej omawiana 
komedia Zabłockiego, dobitnie obrazuje szlachecką mentalność. 
Tytułowy bohater wierząc w różne wróżby nie chciał wyruszyć w 
podróż w poniedziałek, za zły znak uznał przebiegającego przez 
drogę zająca, pohukującą w głębi lasu sowę i gdyby nie jego 
,,oświeceniowy” towarzysz, wytrwale obalający złe prognostyki, 
Staruszkiewicz nie dotarłby do Lublina na czas. 

 
B. Sentymentalna wizja ojcostwa  
Na przeciwnym biegunie odnajdujemy, w utworach Zabłockie-

go, bohaterów reprezentujących sentymentalną wizję ojcostwa, która 
ma związek z pojawieniem się sentymentalizmu – prądu, będącego 
jednym z głównych, obok klasycyzmu zjawisk literackich Oświecenia 
w Polsce49. Sentymentalizm, którego różne przejawy (motywy, tema-

                                                 
48 Zob. Podróż pana Staruszkiewicza z Warszawy do Lublina, [w:] ,,Monitor” 1765 

– 1785. Wybór, s. 99 – 103. 
49 T. Kostkiewiczowa, Sentymentalizm, [w:] Słownik literatury polskiego oświece-

nia, s. 660.  
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ty) występowały w twórczości pisarzy już w pierwszym dwudziesto-
leciu XIX wieku i trwały aż po czasy przełomu romantycznego, naj-
wcześniej pojawił się w obrębie dramatu, w działalności literackiej 
tłumaczy i adaptatorów dramy mieszczańskiej50.  

Tematem tych utworów, jak podkreśla Janina Pawłowiczowa, 
była problematyka rodzinna:  

 
[…] oto konflikt między ojcem i dziećmi wynikły z nazbyt surowo 

pojmowanej miłości rodzicielskiej i młodzieńczej lekkomyślności syna lub 
córki (Ojciec rodziny, Człowiek dobrze myślący, Zoe Merciera), oto rozterki 
ojca, który wskutek klęsk życiowych nie może dopełnić obowiązku za-
bezpieczenia rodziny (Obraz nędzy ludzkiej), upadek moralny ojca, który 
ulegając nałogowi niszczy szczęście żony i dziecka, a sam ginie samobój-
czą śmiercią (Bewerlej), łatwowierne córki, które padły ofiarą uwodzicieli 
(Eugenia), ubogie, ale cnotliwe panny, które nie poddają się pokusom i w 
nagrodę zdobywają małżonka z wyższej niż one sfery (Nanine), synowie, 
którzy dla ratowania rodziców zapominają o obowiązkach wobec króla 
(Zbieg z miłości ku rodzicom) itp.51. 

 
Zabłocki, tłumacząc i dostosowując do polskich realiów 

przede wszystkim trzy sztuki zatytułowane: Ociec dobry (1780), w 
oryginale autorstwa, znakomitego filozofa Diderota, Filozof żonaty 
(1781) cenionego w XVIII wieku komediopisarza Destouches’a oraz 
Szkoła ojców (1788), której pierwowzorem jest mieszczańska kome-
dia Pieyre’a, ukazał sentymentalną wizję stosunków rodzinnych, 
wykorzystując charakterystyczne dla tego prądu pojęcia takie jak: 
,,dobroć”, ,,uczucia”, ,,serce”, ,,przyjaźń”. Występujące w tych 
utworach postaci ojców, szczególnie interesujące dla niniejszego 
szkicu, to charakterystyczni dla sentymentalizmu ,,bohaterowie 
czuli”. Ich dobroć względem dzieci, ale i drugiego człowieka jest, 
według Dobrochny Ratajczakowej, najczęściej stosowanym w sen-
tymentalizmie, wręcz programowym ,,balsamem na wszelkie pro-
blemy”52. 

                                                 
50 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko…, s. 199.  
51 J. Pawłowiczowa, Drama, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, s. 81.  
52 D. Ratajczakowa, Komedia oświeconych 1752 – 1795, Warszawa 1993, s. 146.  
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Filozof żonaty to komedia pięcioaktowa, której tytułowy boha-
ter o imieniu Aryst, w tajemnicy przed rodziną, poślubia Melisę. 
Bojąc się utraty zaufania ojca, wydziedziczenia przez stryja, Aryst 
dzielnie stara się, jak najdłużej, utrzymać w tajemnicy ten pilnie 
skrywany sekret. W tym celu, sowicie opłaca służbę, zobowiązuje 
żonę i jej siostrę – Elizę do milczenia. Sprawy znacznie się kompli-
kują, gdy stryj bohatera, zamożny Furyburski, postanawia ożenić 
go, w trybie natychmiastowym, ze swoją pasierbicą. Przerażony 
zaistniałą sytuacją bohater decyduje się w końcu na szczerą roz-
mowę z ojcem – Potulnickim, człowiekiem honorowym, dobrym, 
ale i biednym, będącym na utrzymaniu syna, który mówi o sobie: 
,,kochałem honor, znałem się zawsze na sobie, nie szedłem nigdy 
podłością, w powszechnym nieszczęściu partykularnych nie upa-
trywałem zysków, służyłem nieraz za własnym wydatkiem w 
funkcjach publicznych”. (Filozof żonaty, t. 2, s. 274.) Zachęcony 
przez ojca słowami: ,,Za cóż się taisz? Czyż nie jestem twój ociec, a 
do tego i przyjaciel? Nie inaczej, jestem twój przyjaciel, boś się stał 
godnym przyjaźni przez osobliwszą dobroć serca swojego” (Filozof 
żonaty, t. 2, s. 277.) młody filozof wyznaje prawdę o swoim pota-
jemnym ślubie. Ku jego zdumieniu Potulnicki nie tylko się w ogóle 
nie gniewa, ale także oferuje pomoc w wyperswadowaniu stryjowi 
pomysłu małżeństwa Arysta z wybraną przez niego dziewczyną. 

Ojciec akceptując decyzję syna, pytając wyłącznie: ,,Maż ona 
przecie edukacją, rozum, cnotę, statek?” (Filozof żonaty, t. 2, s. 279.) 
upewnia się czy młodzieniec dokonał właściwego wyboru żony. 
Dla Potulnickiego nie ma znaczenia, że Melisa nie jest bogata, liczą 
się wyłącznie jej osobiste zalety i szczęście ukochanego dziecka. 
Ojciec błogosławiący sekretne małżeństwo Arysta stanowi przeci-
wieństwo Anzelma z Zabobonnika, który, dowiedziawszy się o mał-
żeńskim incydencie syna stara się za wszelką cenę doprowadzić do 
rozwodu Damona.  

Potulnicki, jak na ojca sentymentalnego przystało, pragnie 
opierać swoje relacje z potomkiem na uczuciach, szczerości i wza-
jemnym zaufaniu. To ojciec, który martwi się dostrzegając, że syn 
ma przed nim sekrety, nazywa się przyjacielem swojego dziecka, 
którego życiowe wybory popiera i akceptuje. 
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Za przyjaciela syna uważa się także Dorwal ze Szkoły ojców, 
który wygłasza prawdziwą pochwałę przyjaźni między rodzicem a 
potomkiem stwierdzając, że: 

 
Jeżeli indziej znajdują się przyjaźnie trwałe, mocne, bywa też i to, że 

natrafiamy na serca zdradliwe i niewierne, które naszym dla siebie sa-
mych pochlebiają skłonnościom, ale mąż… ale ociec prawdziwymi – 
mówię z doświadczenia – zawsze są przyjaciółmi! 

(Szkoła ojców, t. 2, s. 510.) 
 
Temat przyjaźni, jak podkreśla Teresa Kostkiewiczowa, był 

stałym motywem twórczości poetów piszących w duchu sentymen-
talizmu, których szczególnie interesowały ,,nieustanne sposoby, 
drogi kontaktu i porozumienia międzyludzkiego”53. 

 Obraz rodziny sentymentalnej najdobitniej odzwierciedlają 
słowa Reginki, która mówi do Arysta: 

 
O jak bym ja rada widzieć, żeby to sobie pan siedział na dużym 

krześle, a tu koło niego Jasio, Józio, Kasia, Rózia, śliczniuchne dziateczki! 
Te na niego woła ,,tata”, te mu się drze na kolana, te mu daje reszty cu-
kierków, aż tu rozrzewniony tatulo dalejże je ściskać, dalej całować, dalej 
w ślepą babkę, dalej w mruczka…  

(Filozof żonaty, t. 2, s. 217.) 
 
Wypowiedź służącej obfitująca w zdrobnienia, tworzy piękny 

obraz rodzinnej idylli opartej na wzajemnych uczuciach taty i dzie-
ci, w której ,,śliczniuchne dziateczki” mające imiona: Jasio, Józio, 
Kasia, Rózia są ściskane i całowane przez ojca, bawiącego się ze 
swoimi małymi potomkami54. 

Sentymentalną wizję ojcostwa wzbogaca kolejny utwór Za-
błockiego zatytułowany Ociec dobry, w którym tytułowy bohater – 
Dobrucki zamartwia się o syna spędzającego coraz więcej czasu 
poza domem. Dla ,,ojca dobrego” prawdziwym dramatem jest sy-
tuacja, w której dorosłe dziecko nie odnosi się do niego z takim za-
ufaniem jak niegdyś, co on rozumie jako utratę uczuć potomka, to 

                                                 
53 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko…, s. 250.  
54 Por. J. Łukaszewicz, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje, s. 211.  
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że przestał go kochać55. A tymczasem przyczyną zmiany zachowa-
nia Albina i jego nieobecności w domu jest miłość do Zofii.  

Dobrucki jest ojcem emocjonalnie reagującym na problemy z 
potomstwem. Bohater niejednokrotnie płacze, a te wylewane w 
trosce o syna łzy, będące charakterystycznym motywem utworów 
sentymentalnych, pokazują bardzo ludzkie oblicze tej postaci: 

 
Żaden… przyjacielu, niejeden ociec potajemnie zalewa się łzami. 

(płacze i wzdycha) Patrz na moje… chcę cię mieć widzem i świadkiem 
onych. Domyśl się mego utrapienia. 

(Ociec dobry, t. 2, s. 14.) 
 
Ojciec sentymentalny jest zaangażowany w wychowanie dzie-

ci już od ich najmłodszych lat. Dobrucki, wielokrotnie podkreślając 
miłość do Albina, wspomina jego dzieciństwo, wielce szczęśliwy i 
wzruszający, dla rodziców, dzień narodzin potomka: 

 
Synu mój, niezabawem będzie temu lat dwadzieścia, jakem cię mo-

imi skropił łzami; były to pierwsze, któreś wzbudził we mnie. Serce moje 
rozrzewniło się na widok ciebie, przyjaciela danego mi od natury. Przyją-
łem cię na moje ręce z łona twojej matki, a wzniosłszy ku niebu i łącząc 
głos mój z twoim niemowlęcym kwileniem, modliłem się do Boga: ,,Boże, 
któryś mnie obdarzył tym dziecięciem, jeżeli nie dopełnię obowiązków, 
które dziś na mnie wkładasz, albo jeżeli one nie ma się w nich uiścić, nie 
patrz na radość matki, odbierz go nazad”. Te uczyniłem szluby za mną i 
za tobą. Pomniałem zawsze na nie. Nie byłeś ode mnie zostawiony do-
glądaniu najemnika, sam ciebie nauczyłem mówić, myśleć i czuć. Gdyś 
dalej szedł w lata, badałem twoje skłonności; podług nich układałem 
osnowę twego wychowku, trzymałem się onej bez przerwy.  

(Ociec dobry, t. 2, s. 42.) 
 
Ojcostwo to dar od Boga, to obowiązek właściwego wycho-

wania dziecka w duchu ważnych wartości, jak również respekto-
wanie jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

W kreacji ojców reprezentujących sentymentalną wizję ojco-
stwa istotną rolę odgrywa, wielokrotnie podkreślana w utworach, 
                                                 

55 Por. P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje 
– poglądy, s. 148.  
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dobroć bohaterów, co do której potomkowie nie mają żadnych 
wątpliwości, jak choćby Cecylia powtarzająca ,,Mój ociec jest do-
bry”. (Ociec dobry, t. 2, s. 92.) Dorwal ze Szkoły ojców zachęcając syna 
do zwierzeń na temat obiektu jego westchnień, dręczących mło-
dzieńca problemów, przypomina mu: ,,Jestem twoim i dobrym oj-
cem, synu”. (Szkoła ojców, t. 2, s. 494.) Walery związawszy się z 
podstępną Julią, czyhającą na majątki naiwnych mężczyzn, pragnąc 
pomóc ukochanej w spłaceniu długu, postanawia okraść ojca. Do-
rwal, uprzedzony o planach syna przez wiernego sługę Wacława, 
zostawia potomkowi na biurku list o treści: 

 
Obłąkanemu synowi mojemu! Ponieważ związek okropny tyle ci z 

siebie wystawia powabów, że się dla niego na własny zapamiętałeś honor 
i zrzekasz osobistego, który sam sobie winieneś, szacunku, ja ci przy-
najmniej zastępuję od zbrodni i oddalam ją od ciebie. Zastajesz otwarte 
bioro, bierz ile ci potrzeba pieniędzy… bierz, ale nie w sposób kradzieży! 

(Szkoła ojców, t. 2, s. 498.) 
 
Obudzone w Walerym wyrzuty sumienia i wstyd, ale także 

uczucia do ojca powstrzymują go od popełnienia tego haniebnego 
czynu. Bohater ,,nawraca się” nie pod wpływem napomnień rodzi-
ca, kar, rozkazów, ale przytłoczony ,,ojcowską dobrocią”56: 

 
…choćbym go wreszcie uniknął, mogęż się z sercem rozstać moim, 

mogęż nie być własną jego dręczony zgryzotą? […] Jak srogi raz okrutny 
zadała sercu mojemu ojcowska dobroć jego. Miałżebym mu ją tak niego-
dziwym odpłacić postępkiem? […] Co za obraz ucisku! Co za pogrom dla 
serca czułego na widok boleści ojca, ileż nie poczuwam się winnym!  

(Szkoła ojców, t. 2, s. 498, 494, 501.) 
 
Dobrucki, człowiek dobry i wrażliwy, nie tylko przygarnia 

pod swój dach syna przyjaciela – Damona, którego traktuje jak wła-
sne dziecko, ale także niesie pomoc ubogim i potrzebującym: 

 
Potrzeby ich są pilniejsze od moich; lepiej że ja przycierpię. (do córki) 

Cecylio, nie zapomnij o moich sierotach, jeżeliby co było zdatnego dla 

                                                 
56 Tamże, s. 148.  
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nich… (dopiero postrzega wstydliwego żebraka, porywa się spieszno z krzesła i 
zbliżywszy się doń mówi cicho) Wybacz mi, mój panie, nie postrzegłem cię. 
Zaprztniony domowymi interesami zapomniałem o nim. 

(Ociec dobry, t. 2, s. 28.) 
 
Dzieci ojców sentymentalnych są przekonane nie tylko o do-

broci, ale i ,,czułym sercu” swoich rodziców. Obarczony smutkiem, 
dręczony złymi przeczuciami Dobrucki, niespokojnie oczekując 
powrotu Albina mówi: ,,Co za przeczucia w mojej duszy rodzą się, 
mnożą i ją martwią. O serce ojca nadto czułe! nie możeszże odpo-
cząć na chwilę?…”. (Ociec dobry, t. 2, s. 16 – 17.) Serce w sentymen-
talizmie urosło do wielkiej rangi. Z jednej strony, traktowane sym-
bolicznie, było umowną nazwą siedliska, w którym znajdują się 
dane przez naturę nakazy moralne. Z drugiej strony, utożsamione z 
czuciem i połączone z nim związkiem frazeologicznym – ,,czułe 
serce”, stało się podstawowym, najważniejszym narzędziem służą-
cym do zrozumienia innych ludzi, utrzymywania kontaktu z dru-
gim człowiekiem57. 

Sentymentalna czułość, gwarantująca nawiązanie emocjonal-
nej więzi z bliskimi osobami, wyraża się, w omawianych kome-
diach, w sposobie zwracania się rodzica do dziecka i na odwrót – 
dziecka do rodzica. Tu już nie ma szlacheckiego ,,waćpana ojca” 
jest: ,,ojciec kochany”, ,,mój ojciec”, ,,moja córka”, ,,mój syn”, 
,,kochany syn”. Trzecim utworem, w którym występuje postać ojca 
w ujęciu sentymentalnym, jest, powyżej wspomniana, Szkoła ojców. 
Jak już wskazuje sam tytuł, w tej sztuce, występują ojcowie repre-
zentujący odmienne modele stosunków rodzinnych. Zabłocki kon-
trastuje, w omawianej komedii, wizję ojcostwa preferowaną przez: 
Dorwala – ojca czułego oraz Dormonta – ojca konserwatywnego, 
który uważa, że dobrze wychowane dziecko, to takie, które bezwa-
runkowo przyjmuje decyzje rodziców: 

 
Nie, nie mój przyjacielu! Dobrowolnie czy poniewolnie, bez naj-

mniejszej zwłoki, natychmiast chcę, żeby się namyślił, żeby się do mojej 
stosował woli, a zupełnie zrzekł swojej. 

(Szkoła ojców, t. 2, s. 464.) 
                                                 

57 T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko…, s. 208 – 209.  
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Posłuszny ojcu potomek to wynik surowego, opartego na dys-
cyplinie wychowania: 

 
Groźnie, surowo raczej! Ten jeden jest tylko sposób utrzymania 

młodych w statku. Patrzamy, widziemy, że przy tych, co ustawicznie 
zrzędzą, łają, udzielna i niezwątlona zostaje się powaga, że to jedno każ-
dego w swoim utrzymuje obowiązku. 

(Szkoła ojców, t. 2, s. 464.) 
 
Dorwal, w przeciwieństwie do Dormonta, proponuje apelo-

wanie do uczuć dzieci, rozmawianie z potomkiem ,,w sposób prze-
łożenia, nie rozkazując”. (Szkoła ojców, t. 2, s. 451.) Bohater jest prze-
ciwnikiem surowego wychowania, które opierając się na karach, 
rozkazach oddala bojące się dziecko od ojca, któremu, z powodu 
strachu syn czy córka, przestaje zwierzać się ze swoich problemów: 

 
Możnasz się czego spodziewać po władzy wymuszającej bojaźnią? 

Zbytnia surowość względem dzieci wprowadza je w potrzebę układania 
się, zmyślania, zraża ufność, serce ich zamyka. 

(Szkoła ojców, t. 2, s. 465.) 
 
 Ojcowie sentymentalni ściskają swoje dzieci, nie chcą żeby te 

padały im do nóg. Jakże wymowna, względem tradycji szlacheckiej 
staje się scena, w której Dorwal upadającemu przed nim synowi 
każe wstać, nie chce również, aby młodzieniec całował go w rękę, 
tylko tuli Walerego do swoich piersi: 

 
WALERY 
upadając do nóg ojcu 
Ojcze mój! u tych nóg, których jeszcze bliższy jestem sercem jak ca-

łym tym powierzchownym upokorzeniem, przychodzę kończyć nie-
szczęścia. 

DORWAL  
Mój synu! 
WALERY 
Przychodzę śmierć lub przebaczenie znaleźć. 
DORWAL 
Walery, wstań! 
(Szkoła ojców, t. 2, s. 502.) 
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Zakończenie 
Podsumowując, zauważamy, że utwory Zabłockiego należą 

go pokaźnego grona oświeceniowych tekstów, poruszających pro-
blematykę życia rodzinnego. Omówione, w niniejszym szkicu, wy-
brane komedie autora obrazują, przeciwstawione sobie, dwa mode-
le rodziny, których nie można odczytywać bez uwzględnienia na-
stępujących kontekstów: historycznego – związanego z okresem 
panowania Zygmunta Augusta Poniatowskiego, kulturowego – 
wiążącego się z docieraniem do szlacheckiej Polski nowych trady-
cji, wzorów w obrębie zagadnień tematyki rodzinnej, oraz literac-
kiego – obrazującego wpływ sentymentalizmu na kreację bohate-
rów, oraz wizję stosunków familijnych.  

Zabłocki nie tworzy pogłębionych psychologicznie portretów 
postaci. O cechach danego bohatera świadczą przede wszystkim 
znaczące nazwisko, oraz analiza jego zachowania, której musi do-
konać czytelnik danego dzieła. W końcu, jak podkreślają badacze, 
postać w tekście dana jest tylko częściowo. To odbiorca w procesie 
wyszukiwania, streszczania poszczególnych informacji zawartych 
w danym utworze, a dalej wnioskowania, nazywania dokonuje jej 
konkretyzacji58. Analizując komedie Zabłockiego dostrzegamy, że 
posiadają analogiczną akcję. Wszystko w tych dziełach skupia się 
wokół małżeńskich dylematów dzieci i aprobujących, bądź też 
sprzeciwiających się wyborom potomstwa rodziców. Pomimo iż 
ojcowie konserwatywni, starają się dzieciom, w kwestiach miło-
snych, nieco pokrzyżować plany, to i tak w tych utworach, będą-
cych, w końcu komediami, od których programowo wymaga się 
szczęśliwego zakończenia, zawsze triumfuje młodość i uczucie.  

Autor niezwykle starannie zarysowuje wzajemne relacje mię-
dzy dziećmi, najczęściej już dorosłymi, z odbiegającą od reguły po-
stacią Jasia – bohatera w wieku szkolnym, a rodzicami. Godnym 
odnotowania, w podsumowaniu niniejszych rozważań, jest rów-
nież swoisty brak postaci matek w dziełach Zabłockiego. W przy-

                                                 
58 Zob. H. Markiewicz, Postać literacka i jej badanie, [w:] Autor – Podmiot literac-

ki – Bohater, pod red. A. Martuszewskiej, J. Sławińskiego, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1983, s. 100.  
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wołanych komediach odnajdujemy wyłącznie Ryksę – żonę Guro-
nosa, z Sarmatyzmu, matkę Anieli, kobietę, którą można nazwać hic 
mulier – ,,dragonem w spódnicy”, a także panią Dorwal ze Szkoły 
ojców – swoistą ,,damę modną” lubiącą przyjęcia i towarzystwo, 
,,nawracającą się” pod wpływem dobroci i czułości męża.  

Ojcowie konserwatywni to bohaterowie przedstawieni w spo-
sób stereotypowy, utrwalony na kartach wielu utworów dotyczą-
cych kultury szlacheckiej. W efekcie tego teksty Zabłockiego nie 
wnoszą, do patriarchalnego modelu rodziny, niczego nowego. Oj-
cowie sentymentalni, być może bliżsi współczesnemu czytelnikowi, 
to bohaterowie wykreowani zgodnie z założeniami prądu. Są oni 
niejednokrotnie zbyt wyrozumiali dla dzieci, za łagodni i przesad-
nie wrażliwi. Odbiorca komedii Zabłockiego musi sam zdecydo-
wać, który obraz rodziny i towarzysząca mu wizja ojcostwa, są 
bliższe jego prywatnym wyobrażeniom stosunków rodzinnych. 
Możemy jedynie ubolewać nad tym, że autor nie stworzył trzeciego 
obrazu ojca, łączącego w sobie odpowiednie cechy sentymentalne i 
konserwatywne. Taki rodzic z jednej strony czuły, dobry, mówiący 
o miłości do dziecka, a z drugiej surowy, wymagający, w odpo-
wiedniej sytuacji podnoszący głos, silny, sprawiedliwy, w słusznej 
sprawie zdolny i ukarać potomka byłby, być może tylko w subiek-
tywnej opinii autorki, najwspanialszą kreacją ojca.  

  
Streszczenie 
Pośród różnych składników dzieła literackiego elementem, 

który zawsze wzbudza największe zainteresowanie czytelników 
jest postać literacka, będąca przedmiotem głębszej refleksji, niniej-
szego szkicu, którego celem jest przedstawienie obrazu ojca wystę-
pującego w twórczości Franciszka Zabłockiego (1752 – 1821) – po-
ety, tłumacza, uczestnika ,,obiadów czwartkowych”, najwybitniej-
szego komediopisarza epoki Oświecenia, tworzącego dla Teatru 
Narodowego w Warszawie. Analizie i interpretacji, w pracy, pod-
legają różne komedie Zabłockiego, które wzajemnie łącząc się i 
uzupełniając obrazują dwa modele rodziny i odpowiadające im 
kreacje ojców. Konserwatywna wizja ojcostwa, odwołująca się do 
tradycji szlacheckiej, prezentuje postać ojca surowego, bezwzględ-
nego pana całej rodziny, wymagającego od dzieci wyłącznie sza-
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cunku, posłuszeństwa, spełniania woli rodziców bez najmniejszego 
sprzeciwu, w szczególności zaś, gdy chodzi o kwestie małżeńskie. 
Ojciec konserwatywny, w komediach Zabłockiego, to postać nega-
tywna, stereotypowa, przedstawiona przez autora, związanego ze 
środowiskiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z humo-
rem i ironią. Przeciwieństwem konserwatywnej wizji ojcostwa jest, 
w utworach Zabłockiego, model rodziny sentymentalnej z kreacją 
ojca opierającego swoje relacje z dziećmi przede wszystkim na 
uczuciach. Ojciec sentymentalny to postać pozytywna, przyjaciel 
dziecka, apelujący do uczuć potomka, jego ,,czułego serca”. Na ob-
raz stosunków rodzinnych, w których między członkami danej fa-
milii panuje wzajemne zaufanie, szczerość, miłość, dobroć wpływ 
ma sentymentalizm, który pod względem relacji międzyludzkich, a 
przede wszystkich tych na linii rodzice – dziecko stanowił przeci-
wieństwo wzorców kultury szlacheckiej. Utwory Zabłockiego ob-
razują nie tylko literackie, ale i kulturowe, stopniowe przejście, od 
modelu rodziny szlacheckiej ku sentymentalnej, odejście ojca kon-
serwatywnego na rzecz ojca sentymentalnego. 

 
Summary 
A picture of father in comedies of Franciszek Zablocki 
Among many various components of a literary work, an ele-

ment which always brings a lot of interests among readers is a lit-
erary character. He is the subject of a deeper reflection and the pre-
sent work, the aim of which is to provide an image of a father pre-
sented in works of Franciszek Zablocki (1752 - 1821) – who was the 
poet, translator, participant of the „Thursday’s dinners”, the great-
est comic writer of the Enlightenment, who wrote for the National 
Theatre in Warsaw. A variety of Zablocki’s comedies, which are 
mutually combining and complementing, illustrate two models of 
family corresponding to creations of fathers. The comedies are anal-
ised and interpreted. A conservative vision of fatherhood, referring 
to an artisocratic tradition, presents a figure of a strict father, a 
ruthless master of a whole family, requiring children only to meet 
parents without the slightest opposition, especially when it comes 
to issues of a marriage. The conservative father, in comedies of 
Zablocki, is the negative character, stereotyped, presented by the 
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author, connected with the environment of the King Stanislaus Au-
gustus Poniatowski, with humor and irony. The opposite of the 
conservative vision of fatherhood is, in Zablocki’s works, a model 
of a sentimental family with the creation of the father, based his 
relationships with children on feelings. The sentimental father is 
the positive figure, the friend of a child, appealing to feelings of the 
child, his „tender heart”. On the image of family relationships, in 
which among members of given families, there is a mutual trust, 
sincerity, love, kindness, affected by sentimentality, which in terms 
of human relationships, and, first of all, those on the line: parents – 
a child, was the opposite of aristocratic culture patterns. Not only 
Zablocki’s works depict a literary, but also a cultural gradual 
movement from a aristocratic family toward a sentimental, and, 
also the conservative father’s departure for the sentimental father. 
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Martyna Friedla (UO) 
 

Prospero – figura ojca w polskim teatrze współczesnym 
 
W związku z przemianami kulturowymi i światopoglądowy-

mi zachodzącymi w ostatnich latach w Polsce i na świecie, znacz-
nemu przewartościowaniu uległy klasyczne wzorce wychowania, 
rodziny i związków międzyludzkich. Ojciec nie jest już autoryte-
tem i jedynym żywicielem, a matka nie spędza całości swego wol-
nego czasu pilnując ciepła domowego ogniska i również utrzymuje 
rodzinę finansowo. Wszelkie skutki takiego układu relacji i obo-
wiązków, oraz idące dalej konsekwencje znajdują swoje odbicie w 
realizacjach scenicznych.  

Twórcy teatralni sięgając po klasyczne dla europejskiej kultu-
ry teksty dramaturgiczne, takie jak Burza Szekspira, czy Hamlet, 
ukazują obraz zachodzących w społeczeństwie zmian. „Przygląda-
jąc się szekspirowskim spektaklom, zrealizowanym w Polsce mi-
nionej dekady, nie sposób nie zauważyć, jaki wpływ miał na nie 
Hamlet Warlikowskiego: uświadomił, że dramaty Szekspira mogą 
być nie tylko odważnie i twórczo adaptowane, ale przede wszyst-
kim w niezwykle dotkliwy sposób nazywają to, co w naszym świe-
cie bolesne, wstydliwe, niechciane, ale też co wymaga ujawnienia i 
- jeśli to możliwe -rozliczenia (…)”1. Dzieła literackie stają się pre-
tekstami do mówienia o tym, co boli człowieka obecnie, z jakimi 
siłami się zmaga. Natomiast twórca teatralny nie wykłada prawd 
objawionych, lecz nastawiony jest na komunikację. Teatr musi się 
zmagać z warunkami rynku, z kryzysem finansowym. I jeśli ma 
trafić ze swoim przekazem do ludzi codziennie atakowanych in-
formacją poprzez media i rozczarowanych rzeczywistością, musi 
być prawdziwy. „Zmieniła się rola reżysera/poety. W pewnym 
sensie komunikacja z tradycją została zastąpiona komunikacją z 

                                                 
1 O. Katafiasz, On nas wymyślił, http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/183271.html, (07.01.2015 r.) 
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odbiorcą”2. W procesie tym bierze udział cała machina teatralna. 
Widz ma się stać współodpowiedzialny. Postaci sceniczne nie maja 
tworzyć iluzji innej obecności, czy ograniczać się do estetyzacji. W 
celu wytworzenia atmosfery współodpowiedzialności wykorzystu-
je się całą gamę środków budujących siłę przedstawienia. Sceno-
grafka współpracująca z Krzysztofem Warlikowskim, Małgorzata 
Szczęśniak, wykorzystuje niejednokrotnie w tym celu lustra i inne 
powierzchnie, które poprzez wizualne odbicie obrazu widowni, 
nawet zniekształcone, włączają ją w obręb spektaklu. W Burzy ma-
my też do czynienia z charakterystyczną budową widowni, która 
okala widownię z trzech stron. Intensyfikuje się oddziaływanie 
emocji, ale też komplikuje we wzajemnej grze spojrzeń. Akcja spek-
taklu ma miejsce pomiędzy tymi krzyżującymi się stronami, czy-
niąc z widzów tło wydarzeń i w pewnym sensie również aktorów. 
W Bachantkach i Burzy – jak pisze Grzegorz Niziołek – „Granica 
między widownią a sceną, widzami a aktorami, mikroświatem spo-
łecznym a mikroświatem scenicznym zostaje odsłonięta i równo-
cześnie podważona – ujawniona jako temat spektaklu”. Każda oso-
ba spoza dramatu, która pojawia się na scenie, staje się częścią tego 
niejednorodnego świata, jednocześnie odsłaniając teatralny mecha-
nizm, o czym mówiła Szczęśniak, redukując poziom inscenizacyjnej 
fikcji do minimum. „W Bachantkach oglądamy proces zerwania spo-
łecznej więzi, utraty dotychczasowej tożsamości, w Burzy z kolei – 
próbę odnowy i rekonstrukcji. Dlatego też w obu spektaklach wi-
dzowie zostają włączeni w ramy teatralnego obrazu, należą do jego 
wnętrza”3.  

*** 
Zarówno Mai Kleczewskiej, jak i Krzysztofowi Warlikow-

skiemu nie można odmówić talentu do wzbudzania u widzów 
oburzenia i wstrętu. Tworzą swoje monstruaria na przekór widzo-
wi, każde z nich kierowane innym celem. Kleczewska ukazuje lo-
kalne zwyrodnienia, zło trawiące niewielkie, pozornie zwyczajne 

                                                 
2 K. Fazan, Tandeta w złym czy dobrym gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 

20-lecia, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Ni-
ziołek, Korporacja Ha!Art, UJ, PWST, Kraków 2010, s. 349. 

3 G. Niziołek, Warlikowski. Extra ecclesiam, Wyd. Homini S.C., 2008, s. 68. 
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społeczności. Natomiast wykorzeniony Warlikowski stara się spoj-
rzeć z większego dystansu i nakreślić prawidłowości, powtarzające 
się w historii schematy ludzkich działań, powracające błędy. Jakby 
ludzkość z uporem zawsze musiała dążyć do upadku. O ile u War-
likowskiego widać ideę przyświecającą dramaturgii Szekspira, o 
tyle Maja Kleczewska traktuje kanwę dramatu jako pretekst do 
prowadzenia całkiem prywatnej opowieści. Obydwoje podjęli się 
wyreżyserowania Burzy Szekspira, w całkowicie odmienny sposób, 
co widać bardzo wyraźnie w kreacji samego Prospera i jego relacji z 
Mirandą. 

W bydgoskiej "Burzy" [w reżyserii Kleczewskiej] wyspa Pro-
spera jest azylem opasłego mieszczucha, który trzyma pod batem 
najbliższą rodzinę. Sam rozwiązuje krzyżówki, podczas gdy córka 
Miranda bawi się lalką Barbie, a syn Kaliban gra w PlayStation. 
Oboje są więźniami miejsca i sytuacji, marząc o unicestwieniu ojca4. 

Dla reżyserki bowiem Burza, jak i większość dramatów, które 
realizuje, przede wszystkim jest historią o moralnym zepsuciu, któ-
re najłatwiej wyrazić poprzez ukazanie rozpadu więzi rodzinnych, 
hiperbolizacji struktur wewnątrz familii, które stają się przez to nie 
tyle ośmieszone, co sprowadzone do groteski, której bliżej jest do 
gorzko-mdłego gnijącego owocu. Podobną przecież sytuację za Lu-
chino Viscontim, Kleczewska ukazuje w Zmierzchu bogów. Zna-
mienne są jednak jej słowa: „<<Szekspir jest dużo bardziej radykal-
ny niż współczesna dramaturgia. Opisuje wyjątkowo okrutną rze-
czywistość>> - mówiła Maja Kleczewska w 2004 r. przy okazji swo-
jej pierwszej szekspirowskiej premiery, Makbeta w opolskim Te-
atrze im. Jana Kochanowskiego”5. Realizując Burzę i poszukując 
dodatkowych głębi, zgodnych z własną wrażliwością, Kleczewska 
decyduje się na zastosowanie ustawień Hellingerowskich. Reżyser-
ka, jako że z wykształcenia jest psychologiem, poszukuje w teatrze 
nowych zastosowań, nowych środków dla ukształtowania poro-
zumienia na poziomie emocjonalnym między aktorami oraz mię-

                                                 
4 Ł. Badula, Boska Komedia: Burza, www.kulturaonline.pl 10-12-2012, źródło 

online: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/152341.html (01.12.2014 r.). 
5 O. Katafiasz, On nas wymyślił, http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/183271.html, dostęp online 07.01.2015 r. 
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dzy aktorami a widzami. Wykorzystanie treści, na co dzień nie-
uświadamianych, przez aktorów prowadzić ma do „komunikacji z 
drugim człowiekiem, na najprostszym poziomie” oraz „dotarcie do 
uniwersalnych archetypicznych pragnień”. Psychologowie odnoszą 
się z dużą dozą ostrożności do takiej formy terapii (bo tym właśnie 
są „ustawienia”, terapią), a jej zastosowanie w grupie aktorów jest 
niezwykle ryzykowne. Prowadzi do ujawnienia intymnych pokła-
dów informacji o sobie i relacjach z innymi ludźmi. W przypadku 
Burzy miały one zastąpić proces interpretacyjny dla motywów 
działań postaci6. W pracy nad spektaklem jest to forma zmieszania 
osobistych odczuć i emocji aktorów z postępowaniem fikcyjnych 
postaci. Finalny efekt działań okazał się trudny w odbiorze i nie-
spójny. Olg Katafiasz porównuje działalność Mai Kleczewskiej i 
Krzysztofa Warlikowskiego w następujący sposób: 

Najdotkliwszym doświadczeniem widza spektakli Mai Kle-
czewskiej wydaje się nieprzystawalność Szekspirowskiego hory-
zontu do współczesnej świadomości, a jednocześnie uporczywość 
prób powrotu do świata, jaki bezpowrotnie tracimy. Inaczej w te-
atrze Krzysztofa Warlikowskiego. Dwa zrealizowane po Hamlecie 
przedstawienia: Burza (Teatr Rozmaitości w Warszawie, 2003) i 
Opowieści afrykańskie według Szekspira (Teatr Nowy w Warszawie, 
2011) czyniły z Szekspirowskiego tekstu przekaz niezwykle inten-
sywny. Jak pisała Joanna Wichowska, <<z tekstu Burzy Warlikow-
ski usuwa wymyślne metafory, wielopiętrowe porównania, popisy 
retoryczne, zręczne językowe koncepty, sztafaż mitologiczny (...). 
Destyluje z rozrośniętych zdań esencję. Kondensuje znaczenia, 
kondensuje emocje. (...) Zostaje czysty dramatyzm i czysty liryzm. 
To, co dzieje się między ludźmi, i uczucia, dla których szuka się - 
teraz i tutaj, na scenie - najwłaściwszych słów>>. 

Dlatego też o Burzy Mai Kleczewskiej w następujący sposób 
pisze Łukasz Badula: 

Efekt finalny budzi zakłopotanie. Dziwi przede wszystkim sama 
konwersja szekspirowskiego źródła. Dyskusyjna, bo jeśli w spektaklu 

                                                 
6 Joanna Derkaczew, Wywołując „Burzę” w aktorach, dostęp online: 

http://wyborcza.pl/1,75475,11073256,Wywolujac__Burze__w_aktorach.html, 
19.03.2014 r. 
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coś ciąży, to właśnie świadomość pierwowzoru. Burza należy do 
"spóźnionych" arcydzieł Szekspira, które de facto dopiero w ubiegłym 
stuleciu pozbyło się metki komediowego kuriozum. Dla jednych re-
żyserów to doskonałe medium fantasmagorycznych wizji, dla dru-
gich - pretekst do wiwisekcji ludzkich małości, rozpiętych między 
żądzą władzy a zemstą. Kleczewska poszła jeszcze w innym kierun-
ku. Traktując dramat jako punkt wybicia się do rodzinnej autoterapii, 
która dotyczy jak najbardziej polskiej codzienności. Ze słomą wystają-
cą z butów i bluzganiem na siebie. Kłopot w tym, że po wstrzyknięciu 
autorskich anabolików, Szekspir zaliczył wstrząs anafilaktyczny. I 
odpłynął. A z topielca marny pożytek.  

Co ciekawe, Kleczewska decyduje się na wprowadzenie po-
staci matki, aby wyolbrzymić autorytaryzm Prospera. Jednocześnie 
jednak ukazuje go jako kompletnego nieudacznika. Jacek Cieślak 
podsumował go w trzech zdaniach: „Reżyserka zerwała z bajko-
wym mitem o idealnym Prosperze, którego skrzywdził brat Anto-
nio. Stworzyła spektakl o winie ojca wobec córki, dając portret za-
kompleksionego nieudacznika i domowego satrapy. Prospero zara-
ził Mirandę syndromem życia w oblężonej twierdzy, a Kalibana 
wychował na skretyniałego pasierba”7. Nie wszyscy jednak krytycy 
odnoszą się do spektaklu Kleczewskiej z pogardą. Paweł Schreiber 
w swojej recenzji dla „Teatru” przedstawia zgoła odmienne podej-
ście. „Przez cały czas trwania bydgoskiej Burzy w reżyserii Mai 
Kleczewskiej przyglądamy się rodzinie, w której nie daje się już żyć 
i oddychać, ale wciąż się to robi” – pisze. Jego zdaniem Szekspi-
rowski Prospero to zaledwie postać maga, który „czarował za po-
mocą magicznej laski, ksiąg i płaszcza”. Nie dziwi więc, że odejście 
od tego wzorca staje się dla krytyka odkrywcze. 

U Kleczewskiej jego czary to wybuchy furii podstarzałego 
choleryka, ojca-satrapy, który atakuje każdego, kto ośmieli się 
wkroczyć w jego zamknięty świat, rozciągający się między kanapą, 
telewizorem i talerzem spaghetti. To bardzo dobry pomysł - w tej 
przestrzeni zbyt ciasnego domu świetnie się mieszczą wszystkie 
elementy Szekspirowskiego oryginału. Kaliban (Michał Czachor) to 

                                                 
7 J. Cieślak, Szekspir nasz codzienny, Rzeczpospolita Online, 08-08-2012, 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/144143.html (01.12.2014 r.).  
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nieakceptowany przez ojca absztyfikant córki, który pociesza się, 
grając na konsoli Playstation 3, a Ariel (Karolina Adamczyk) - po-
moc domowa i popychadło, na którym można wyładować i swoją 
świętą męską agresję, i napięcie seksualne. Antonio (Artur Krajew-
ski) natomiast to ten niedobry wujek, który jest częścią rodziny, ale 
się o nim nie mówi.  

Opisywane przez recenzenta wizerunki postaci mają być jak 
najbardziej sugestywne, wręcz bolesne dla odbioru widza. Można 
im zarzucić, że są skrajne, przerysowane. Widz jest męczony. Dla-
tego też reakcje widzów i recenzentów są skrajnie różne. 

W tej rodzinie wszyscy się wzajemnie ranią, a agresja prze-
chodzi z osoby na osobę. Miranda przyjmuje zaloty Kalibana do 
czasu, kiedy Prospero wpada na jego widok w szał. Wtedy w pięk-
nie zagranej, przerażającej scenie zaczyna histerycznie kopiować 
ryki swojego ojca. Nienawidzi go i naśladuje jednocześnie, a pod 
koniec spektaklu wyładuje na nim całą zebraną przez lata agresję, 
przybierając wulgarną pozę stadionowego chuligana. Z kolei Kali-
ban, jak sam zaznacza, przeklinać nauczył się od Prospera. Frustra-
cję płynącą ze swojego upokorzenia będzie wyładowywał po tro-
chu na wszystkich, znęcając się nad manekinem Ariela, atakując 
Mirandę, dążąc do zabicia Prospera8.  

Spektakl Kleczewskiej ma boleć, ma sprawiać widzowi przy-
krość, utrudniać, atakować, przeszkadzać, jako że ma to być wła-
śnie jej zdaniem sposób na emocjonalne „wejście” w temat. Podej-
ście, zgodnie z którym, zrobienie widzowi percepcyjnej krzywdy 
jest usprawiedliwione pragnieniem przekroczenia granicy wszech-
obecnej znieczulicy zawsze będzie znajdowało wielu przeciwni-
ków, ale i zwolenników.  

Katarzyna Fazan odnosi ten rodzaj artystycznych działań do 
zerwania z pewnymi tradycjami scenicznymi. Pisze, że „młodzi 
artyści w swoich poszukiwaniach myślowych, a także poprzez lan-
sowanie wyrazistych, jednoznacznych koncepcji obrazowych, w 
zasadzie nie chcą komunikować się z konwencjami scenograficz-
nymi z przeszłości, nie podejmują figur stylizacyjnych, wyszuka-

                                                 
8 P. Schreiber, O własnych tylko siłach stoję, „Teatr” nr 5, http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuły/139162.html, (1.12.2014 r.) 



475 
 

nych form świadczących o głębokiej znajomości dawnej materii 
teatru”9. Źródeł tego fenomenu Fazan poszukuje w pragnieniu ar-
tystów do traktowania pamięci i historii jednostkowo, a nie pod-
ręcznikowo. Joanna Woźnicka w artykule poświęconym twórczości 
Krzysztofa Warlikowskiego zauważa ponadto pragnienie współ-
czesnych artystów do sięgnięcia po reprezentacje usunięte „z ofi-
cjalnej sfery wizualnej”10. Ukazują „to, co było wykluczone w mo-
dernistycznych sztukach reprezentacji (…). Dzięki temu artyści 
tworzący sztukę krytyczną ujawniają logikę wykluczenia, przeła-
mują tradycyjne relacje między widzem a dziełem, artystą a jego 
działaniem”11. Dlatego też twórczość tego rodzaju niejednokrotnie 
jest poddawana bezlitosnej krytyce. „Czytając teksty krytyków nie-
chętnych Warlikowskiemu, odnosi się wrażenie, że reżyser ten 
wcale nie pracuje nad spektaklami. Nazywanymi zresztą (by spro-
wadzić je do właściwego poziomu) wzgardliwie produktami czy 
wytworami, a nawet tfurczością (Zembrzuski) czy żałosnym procede-
rem (Młynarski). Czasami przyznaje mu się niechętnie talent, ale 
nie ten właściwego rodzaju”12. 

Wróćmy jednakże do Burzy. Mimo podobieństw w podejściu 
do własnej roli artysty i przekazu dzieła artystycznego, Krzysztof 
Warlikowski widzi Prospera całkiem inaczej niż Maja Kleczewska. 
Jego zdaniem:  

Z jednej strony [Prospero] ma swoje argumenty przeciwko 
światu, który postąpił z nim podle. Ma prawo moralne. Z drugiej 
strony jest kimś, kto chował się przed światem. Nie chciał być księ-
ciem, nie interesowały go księgi, nie był politykiem. Kiedy doszło 
do zamachu, został wyrzucony, zwyczajnie, jak ktoś, kto się nie 

                                                 
9 K. Fazan, Tandeta w złym czy dobrym gatunku? Antyestetyka w polskim teatrze 

20-lecia, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Ni-
ziołek, Korporacja Ha!Art, UJ, PWST, Kraków 2010, s. 349. 

10 J. Woźnicka, Między przyswojeniem a odrzuceniem. Teatr Krzysztofa Warlikow-
skiego na tle polskiej sztuki krytycznej, [w:] 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Ja-
rząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Korporacja Ha!Art, UJ, PWST, Kraków 2010, 
s. 381. 

11 Tamże, s. 381-382. 
12 J. Targoń, Film o kurze, „Didaskalia”, 

http://www.didaskalia.pl/61_targon.htm, (07.01.2015 r). 
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nadaje do sprawowania władzy. Otwarta była kwestia, czy pozo-
stawić go przy życiu, czy nie, żeby cała akcja była groźniejsza. (…) 
Dodatkowo bycie rozbitkiem na wyspie rozpaliło w nim nienawiść, 
chęć zemsty, poczucie niezasłużonej kary. To podwójne outsider-
stwo uruchomiło w nim niespotykane siły. (…)Bo przecież można 
powiedzieć, że wszystkie postacie w Burzy są wymysłem Prospera, 
niezbędnym do stworzenia refleksji filozoficznej nad kondycją 
ludzką. Poprzez metaforę wyspy udało się Szekspirowi spojrzeć na 
człowieka w archaiczny sposób, tak jak w tragedii greckiej.(…)  

Prospero u Warlikowskiego posiada wyjątkową mądrość. Jest 
zdolny do przebaczenia, mimo, że jest to proces „bolesny, okupio-
ny cierpieniem; [Warlikowski] pozwala uświadomić sobie, że prze-
baczenie jest niebywałym darem, ale i drastycznym naruszeniem 
potocznego porządku życia. Drastyczność, jak się okazuje, ma w 
tym teatrze niejedno oblicze”13. Jako ojciec wykazuje się wrażliwo-
ścią, do której nie był zdolny bohater spektaklu Mai Kleczewskiej. 
Warlikowski nie odbiera mu despotycznej natury, jednakże bar-
dziej niuansuje emocjonalną sferę swojej postaci. Prospero w jego 
Burzy wykonuje jeden z najwspanialszych gestów, jakie może wy-
konać rodzic. W prezencie ślubnym „daje młodym – rodzaj spuści-
zny, niczym nieskażonego dziedzictwa”. Po raz pierwszy u Warli-
kowskiego scena ślubu nie jest okupiona wewnętrznym rozdar-
ciem. Na scenę, zamiast Ceres, Iris i Junony jak u Szekspira, wcho-
dzą Łowiczanki w ludowych strojach. Recytują tradycyjne błogo-
sławieństwo, surowe i piękne. Mimo, że scena ta jest najbardziej 
magiczna w spektaklu, to jednocześnie „była najbardziej realna. 
Magia Prospera osiągała największą potęgę, gdy z największą mocą 
oddziaływała na widzów. Najsilniejsze jest to, co Prospero może 
powiedzieć o świecie, dlatego przekazanie młodym całej tradycji 
rodzinnej było najbardziej czarownym momentem, filozoficzną 
refleksją o życiu – to jest największy czar”. Jak mówi reżyser: „Moja 
Burza zaczynała się tym, że ojciec opowiadał córce, kim jest. W Pol-
sce w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

                                                 
13 G. Niziołek, Krzysztof Warlikowski: bitwa z cieniem, [w:] Strategie publiczne, 

strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005, red. T. Plata, Instytut Adama Mickiewi-
cza, 2006, s. 99. 
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siątych wielu rodziców przyznawało się przed dziećmi do swojego 
żydowskiego pochodzenia. Taka jest rozmowa Prospera z Mirandą. 
Dlatego już pierwsza scena umieszczała odległą Burzę Szekspira w 
polskich realiach ostatnich lat i dlatego już potem nie mogła pofru-
nąć w zaświaty”14. U Kleczewskiej mieliśmy do czynienia ze staty-
styczną w jej mniemaniu polską rodziną, umieszczoną poza cza-
sem, w której tragedia polega na nieumiejętności budowania zdro-
wych relacji. W takiej rodzinie żaden z jej członków nie ma szans 
na odnalezienie własnego miejsca, swojej roli, tylko powiela wyna-
turzone schematy, nie potrafiąc uciec od krzywdzących wzorców. 
Warlikowski umieszcza swoją Burzę w konkretnym kontekście, 
odwołując się do wydarzeń związanych z Jedwabnem. To ciężar 
głębiej położonej społecznej winy, w historycznym wymiarze, ciąży 
na relacji ojca i córki. W tym też kontekście wybaczenie oprawcom 
staje się niemal nadludzkim wyczynem.  

U Warlikowskiego pozostałe postaci spektaklu nie tworzą 
wraz z Mirandą i Prosperem rodziny. Są bytami, uzależnionymi od 
Prospera, jako że znajdują się na wyspie, którą rządzi. Z każdą z 
postaci wchodzi jednak w inną relację. Ariel podległy jest Prospe-
rowi, lecz czerpie z tego pewien rodzaj trudnej do zniesienia przy-
jemności. Domaga się większej uwagi, próbuje prowokować, ale 
ulega dyktatorskiej sile. Natomiast relacja Stefano i Kalibana jest 
krzywym zwierciadłem władzy Prospera. Krzywym dlatego, że 
więźniowie wyspy pragną zdobyć na niej władzę. W ten sposób 
powieliliby schemat zarówno oprawców w stosunku do Prospera, 
jak i Prospera do Ariela, a w jakimś stopniu i do Mirandy. W świe-
cie pełnym krzywych zwierciadeł, w którym na chwilę Prospero 
staje się panem, nie ma gotowych receptur. To, co pozornie wydaje 
się rzeczywiste ulega nagłej zmianie. Nawet widzowie na chwilę 
stają się uczestnikami przedstawienia. Nie ma jednoznacznego po-
działu na dobro i zło, każda ofiara może zmienić się w kata. Naj-
ważniejsze jednak, że każdy może uczynić dobry gest, zmienić per-
spektywę, a przez to i samego siebie.  

 

                                                 
14 Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Grusz-

czyński, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 2007, s. 156-168. 
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Streszczenie 
Krzysztof Warlikowski i Maja Kleczewska realizując na scenie 

Burzę Williama Szekspira mieli na uwadze zmiany społeczne i kul-
turowe, które zaszły w Polsce i na świecie w ostatnich latach. Oba 
spektakle bazują na różnych technikach komunikacji z widzem po-
przez zastosowanie szeregu środków artystycznych. Interakcja z 
widzem (dla omawianych reżyserów) jest bardzo ważnym, jeśli nie 
jednym z najważniejszych czynników, na których opiera się współ-
czesne przedstawienie. Dlatego też kreacja bohaterów ma charakte-
rystyczny wymiar. Prospero, którego ukazują, nie ma magicznych 
mocy. U Mai Kleczewskiej jest rozgoryczonym ojcem, nieszczęśni-
kiem, a jednocześnie otyłym sarmatą. U Krzysztofa Warlikowskie-
go to ojciec, który dbając o dobro dziecka popełnia błędy, lecz pra-
gnie prawdy. I od wyznania zaczyna się spektakl. Kleczewska nie 
daje nadziei swoim bohaterom. Jej świat jest ciasny, brudny, pełen 
zmor i urazy. Drugi z reżyserów natomiast pokazuje, że każdy ma 
swoją wolę i zdolny jest do największego i najtrudniejszego daru: 
wybaczenia.  

 
Summary 
Prospero – the figure of a father in polish modern theatre 
Krzysztof Warlikowski and Maja Kleczewska by creating their 

own visions of William’s Shakespeare The Tempest, always have in 
mind social and cultural changes that were made in Poland and 
world in past years. Both of the spectacles are based on different 
techniques of communication with the spectator. Interaction with 
the spectator (for both of the directors) is very important, or maybe 
even one of the most important issue, on which the show is based. 
That’s why the creation of characters have it’s own characteristic 
way. Prospero, who they shown, doesn’t have any magical powers. 
In Maja Kleczewska spectacle he is embittered father, unhappy and 
at the same time obese Sarmatian. In Krzysztof Warlikowski’s 
show, Prospero is a father who by caring for his daughter, makes 
some mistakes, but he wants only truth. And with the confession 
starts this spectacle. Kleczewska doesn’t give any hope for her 
characters. Her world is tight, dirty, full of nightmares and resent-
ment. Warlikowski in his own way shows that everybody has his 
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own will and everybody is capable of doing the biggest and the 
most difficult gift of forgiveness. 
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Anna Piliszewska (AI) 
 

Makary Egipski Wielki 
Eremityzm jako szczególna forma ojcostwa 

 
„Na początku drogi na pustynię stoi postać Ojca…” 

 Michael Schneider 
 

Pustelniczy tryb życia jest wyborem i drogą. Bardzo ważnym 
wyborem, gdyż wybierający podejmując decyzję o odrzuceniu dóbr 
doczesnych, odsuwa się od innych ludzi, by się zbliżyć do Boga. I 
bardzo ważną drogą – jedną z najcenniejszych, albowiem prowa-
dzącą śladami Chrystusa. Dom Pierre Miquel o pustelnictwie pisze 
następująco: „We wszelkich wielkich religiach obserwuje się to, co 
można nazwać fenomenem monastycyzmu; oto grupy mężczyzn 
bądź kobiet odłączają się od społeczności ( wspólnoty etnicznej, 
plemienia) i pod kierunkiem kogoś starszego prowadzą surowe 
życie ( czuwania, posty, umartwiania cielesne. W odróżnieniu od 
instytucji kapłaństwa , które należy do samej struktury społeczeń-
stwa jako (…) odrębny stan, monastycyzm < wytwarza> reguły 
dopiero później i jest ruchem raczej < charyzmatycznym>”1. 

Celem takiego dobrowolnego odcięcia się od świata było peł-
niejsze oddanie się Bogu, poprzez modlitwę oraz stosowanie asce-
tycznych praktyk. W samotni bowiem wyraźniej można usłyszeć 
głos Pana i mocniej odczuć Jego obecność. Oddanie oraz głęboka 
wiara w zbawczy sens cierpienia, sprawiały, że ludzie bez żalu po-
rzucali dostatnie życie – oddalali się od niego, wierząc, iż właśnie 
odrzucenie dóbr ziemskich, które są nietrwałe i marne, pozwala 
człowiekowi osiągnąć stokroć cenniejsze dobra czyli dobra ducho-
we oraz doskonałość moralną.  

Ewa Wipszycka podaje: „Ascetów spotykamy w gminach 
chrześcijańskich właściwie od początku ich istnienia. Wyrzeczenie 
się poprzednio prowadzonego trybu życia, rezygnacja z małżeń-
stwa, czy z perspektyw jego zawarcia, usunięcie się z miejsca zaj-
                                                 

1 D. P. Miquel, Fenomen monastycyzmu, [w:] O. Vincent Desprez, Początki mo-
nastycyzmu, t1, Tyniec – Kraków, 1999, s.11. 
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mowanego w społeczeństwie, uprawianie ćwiczeń ascetycznych 
mających poddać surowej dyscyplinie cielesne popędy, były zjawi-
skiem pospolitym w rozmaitych środowiskach chrześcijańskich. 
Wcześnie też zrodziła się wysoka ocena dziewictwa i wstrzemięź-
liwości (…) Kiedy jednak św. Antoni udaje się na pustynię i tam 
rozpoczyna życie ascetyczne, rodzi się nowe zjawisko. Jego orygi-
nalność polega na radykalnym zerwaniu ze światem, gdyż o ile 
poprzednicy pozostawali najczęściej w swoich domach, czy przy-
najmniej w osadach, lub przynajmniej w ich pobliżu ograniczając 
jedynie swe kontakty z ludźmi, o tyle naśladowcy św. Antoniego 
będą uciekać na pustynię, a wkrótce także do klasztorów odcinają-
cych się murami i surowymi regułami od reszty społeczeństwa. 
Ruch przybiera ogromne rozmiary (…)”2. 

O zachęcie porzucenia świata, jak i samej ascezie, opatrzonej 
wskazówkami o charakterze praktycznym sam święty Antoni wiele 
wyjaśnia w swych „Listach”. Zachowane listy świętego Antoniego, 
adresowane do mnichów, zawierają głównie nauki moralne – jed-
nakże Autor szczególny nacisk kładzie w nich na poszukiwanie 
indywidualnej drogi do doskonałości, które to poszukiwanie winne 
być wsparte lekturą Pisma Świętego. Ksiądz Wincenty Myszor ko-
mentuje listy świętego tak oto: „W <Listach> znajdujemy najpierw 
zachętę do porzucenia świata: <Jeśli ktoś z was nie znienawidzi i 
nie wyrzeknie się z całego serca wszelkich dóbr ziemskich jak i 
wszelkich działań zależnych od nich i jeśli następnie nie wzniesie 
rąk swego serca ku niebu, do Ojca nas wszystkich, nie będzie dla 
niego zbawienia (…). Jak długo będziemy żyć w pokoju ze spra-
wami tego świata, pozostaniemy wrogami Boga, jego aniołów i 
świętych>3.Wypowiedź niewątpliwie nawiązuje do tak zwanej< 
apotaksis>, poświadczonej w wielu pismach ascetycznych z kręgu 
monastycznego, czyli wyrzekania się świata jako znaku powołania 
mnicha. Antoni zapewnia również braci o swojej miłości, która nie 
jest z tego świata, ale jest miłością duchową według <ousia noera>. 
Antoni mówi o nawróceniu jako odpowiedzi na wezwanie Boga. 

                                                 
2 E. Wipszycka, Egipt – ojczyzna mnichów, [w:] Apoftegmaty Ojców Pustyni. Ge-

rontikon. Księga Starców, t1., Kraków 1994,ss.23 - 24. 
3 Cytuję Listy świętego Antoniego za księdzem Myszorem. 
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(…) Antoni wyraźnie uznaje możliwość zbawienia wszystkich. W 
całości swoich wywodów koncentruje się jednak na tych, którzy 
wstępują na drogę ascezy wzorem Abrahama. Tacy powinni 
przede wszystkim poznać siebie. Następnie poddać oczyszczeniu 
swoje ciało przez posty i długie czuwania, usuwając cielesne pożą-
dania. Antoni zachęca również do ascezy serca i duszy. (…) Serce 
należy oczyszczać przez skupienie i modlitwę. Ostatecznym celem 
praktyk jest integracja człowieka, przywrócenie mu pierwotnej 
prawości, gdy ciało znajdowało się pod wpływem serca, a serce 
pod wpływem ducha. Tego rodzaju pierwotna jedność istniała, za-
nim zjawił się szatan, zanim szatan wmieszał się w sprawy ciała. 
Głownie chodzi o leczenie duszy, gdyż – jak twierdzi Antoni - < 
przez duszę przedostają się złe duchy działające w ciele za jej po-
średnictwem>”4. 

Prowadzenie samotnej, cnotliwej egzystencji pełnej wyrze-
czeń, kontemplacji i modłów stawało się zatem sposobem na poko-
nanie w sobie grzeszności. Asceza zaś, towarzysząca tej ziemskiej 
wędrówce, była równocześnie wyzwoleniem z niewoli zepsucia i 
pragnieniem otwarcia serca na relację ze Stwórcą. Pustelnia umoż-
liwiała funkcjonowanie człowieka w przestrzeni naznaczonej ak-
centem sacrum - bliskość Boga i ufność w Jego dobroć, mądrość i 
łaskę, uwznioślała, stając się budulcem aksjologii, sama pustynia 
zaś stawała się miejscem spotkania tego, co ludzkie z tym, co bo-
skie; przekroczeniem progu doraźności. 

Na pustynię udawali się rozmaici ludzie; mężczyźni oraz ko-
biety, starcy bądź młodzieńcy, mądrzy i wykształceni, lub prości i 
niepiśmienni, bogaci i ubodzy – każdy jeden z nich ruszał z wiarą 
oraz nadzieją, każdy z własnym bagażem rozmaitych życiowych 
doświadczeń. Dla nich wszystkich „Pustynia stawała się miejscem 
naśladowania Chrystusa, gdyż dawała nieograniczoną przestrzeń 
tęsknoty za Jego bliskością”5.  

                                                 
4 W. Myszor, Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hmmadi, [w:] 

„Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne”, 25/26 ( 1992 – 93), ss.37-38. 
5 W. Nyssen, Przedmowa, [w:] M. Schneider, Ze źródeł pustyni. Znaczenie Ojców 

Pustyni dla współczesnej duchowości, przekł. Krukowska, Kraków 1994, s.7. 
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Pustynia jawi się jako locus teologicus, gdzie: „Walka z demo-
nami prowadzona przez ascetów przypomina ówczesnym chrześci-
janom historię kuszenia Jezusa, gdzie jest powiedziane, że Duch 
wyprowadził Jezusa na pustynię, < aby był kuszony przez diabła> 
(Mt 4,1). Zwycięstwo Jezusa nad diabłem daje początek dziełu 
zbawienia. Mnisi walczą podobnie jak Jezus ze złymi duchami, wy-
chodzą demonowi naprzeciw w otwartej walce i jawnym boju i 
sprawdzają się w ten sposób jako < odkupieni przez Pana>”6. 

Pobożne, bogobojne życie eremitów sprawiało, cieszyli się oni 
wielkim szacunkiem i czcią, stąd nie dziwi fakt, iż tak wiele osób, 
udawało się do ich siedzib, niekiedy oddzielonych ogromnymi od-
ległościami od centrów życia społecznego, celem uzyskania cho-
ciażby krótkiej porady bądź zaczerpnięcia słowa z ich wielkiej mą-
drości. Pustelnik – abba, dając wzorowy przykład własną postawą, 
świadczył sobą o Bogu, dlatego czcigodni mędrcy stawali się czę-
stokroć przywódcami duchowymi.  

O przewodnictwie duchowym święty Hieronim pisze nastę-
pująco: „My zaś mamy przywódcami w stanie naszym: Pawłów, 
Antonich, Julianów, Hilarionów, Makarych, i by odwołać się do 
powagi Pisma Świętego, naszym księciem jest Eliasz, Elileusz, na-
szymi wodzami Synowie Proroków, którzy mieszkali w polu i na 
pustyni i budowali sobie szałasy w pobliżu fal Jordanu.(…)”7. 

Postawa pustelników dla wielu była inspiracją życiową, 
wsparciem oraz mądrym wzorem, gdyż ludzie, częstokroć zagu-
bieni w chaosie świata, potrzebowali i potrzebują kierowników du-
chowych. Szymon Hiżycki OSB stwierdza: „Wielu ludzi poszukuje 
kierownika duchowego, aby dzięki jego pomocy móc umocnić 
swoją więź z Bogiem. (…) Kroczymy więc po wąskiej linie pomię-
dzy brakiem prawdziwych ojców(…). Ojcem czasami zostaje się 
przypadkowo. Ojcem duchowym swych współbraci – chyba zaw-
sze ku własnemu zdziwieniu”8. 
                                                 

6 M. Schneider, Ze źródeł pustyni. Znaczenie Ojców Pustyni dla współczesnej du-
chowości, przekł. Krukowska, Kraków 1994, s.17. 

7 Św. Hieronim, Listy, List 58, 5, [ w:] o. V. Desprez, Początki monastycyzmu, 
t1,cyt. za o. V. Desprez, s.35. 

8 Sz. Hiżycki, Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni, Tyniec – Kraków 
2012, s. 7. 
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Przewodnictwo duchowe Ojców Pustyni było jednak nad wy-
raz szczególne, ponieważ „nie proponują oni systemu sentencji czy 
recept, maksym i mądrości, lecz (…) dzięki swemu życiu mogli 
wypowiedzieć słowa zapalające serca pytających (…)9. Tak więc z 
najodleglejszych zakątków spieszono, by w pokorze posłuchać po-
ciechy bądź pouczenia. Aby zawierzyć słowom Ojców z synowską 
ufnością.  

W tym miejscu warto zastanowić się nad tym, co w pierwszej 
kolejności sprawiało, że Ojcowie Pustyni cieszyli się aż taką 
ogromną popularnością. Próbę odpowiedzi podjął Michael Schne-
ider, który stwierdza następująco: „Pierwszego powodu należy 
prawdopodobnie doszukiwać się u Ojców obszaru syryjsko – pale-
styńskiego właśnie w tym, że ich sposób życia określała i determi-
nowała jedność ich życia i nauki. Pouczenie Ojca, mistrza uczącego 
życia duchowego, wypływa z jego życia , i odwrotnie, jego własne 
życie jest najlepszym komentarzem do jego nauki. Dalszego powo-
du, dla którego Ojcowie Pustyni są odwiedzani i proszeni o radę, 
należy doszukiwać się w tym, że Ojcowie nie tworzyli na pustyni 
jakiegoś specjalnego świata, zasadnicza struktura ich naśladowania 
Chrystusa nie odbiega od innych form życia chrześcijańskiego: tak 
więc ludzie odnajdowali u Ojców urzeczywistnienie choć części 
tego, co określa życie każdego chrześcijanina”10. 

Jednym z Ojców Pustyni, czcigodnych mędrców, którzy 
sprawowali kierownictwo duchowe, zyskując sobie tytuł abba, co 
znaczy „ojciec”, był Makary Egipski, zwany też Makarym Egip-
skim Wielkim z uwagi na wielką mądrość oraz świętość żywota. 
Abba Makary Egipski urodził się około roku 300 w Górnym Egip-
cie w pobożnej, ubogiej rodzinie. W młodości pędził życie pasterza, 
marząc o tym, by zostać mnichem, jednakże zgodnie z wolą rodzi-
ców wstąpił w związek małżeński. Dopiero po śmierci swej żony 
oraz rodziców, Makary, za radą pustelnika, podjął samotny i bogo-
bojny żywot na pustyni w Skete. 

                                                 
9 W. Nyssen, ibidem. 
10 M. Schneider, Ze źródeł pustyni. Znaczenie Ojców Pustyni dla współczesnej du-

chowości, przekł. Krukowska, Kraków 1994, s.13. 
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Makary Egipski nie był zatem przedstawicielem nurtu intelek-
tualno – mistycznego w monastycyzmie. Ewa Wipszycka zwraca 
uwagę na szeroki wachlarz środowisk, z jakich wywodzili się Oj-
cowie Pustyni. Pisze: „Zrozumienie zdumiewającego świata wyła-
niającego się z lektury apoftegmatów wymaga zastanowienia się 
nad środowiskami, z których wywodzili się asceci. Uderzają od 
razu wiadomości o chłopach. Byli nimi Makary Wielki (czyli Egip-
ski), Paweł Prostak, wielu anonimowych mnichów…”11.  

Sokrates Scholastyk, historyk starożytnego Kościoła, przybliża 
jego postać w następujący sposób: „Wśród mnichów, którzy żyli w 
owych czasach, było dwóch pobożnych mężów o tym samym 
imieniu, obaj bowiem mieli na imię Makary. Jeden z nich pochodził 
z Górnego Egiptu, drugi zaś z Aleksandrii. Obaj tez zasłynęli mnó-
stwem cnót, które uwidoczniały się w ascezie, czystości życia oraz 
cudach sprawionych ich rękami. Makary z Egiptu dokonał tylu cu-
downych uzdrowień, z tylu opętanych wypędził złego ducha, że 
to, czego dokonał, wymagałoby oddzielnej księgi. W otoczeniu 
wzbudzał szacunek swą pobożnością”12. 

Natomiast Hermiasz Sozomen, zwany też Sozomenosem, w 
swej „Historii Kościoła” tak pisze: „Zacznę więc od Egiptu i od 
dwóch Makarych, najchwalebniejszych przełożonych ze Scetis i 
tamtejszej góry. Jeden z nich to „ Makary z Egiptu”, drugiego zaś, 
jako mieszkańca miasta, <polis>, czyli „z miasta”. Był bowiem ro-
dem z Aleksandrii. Obaj zresztą byli ludźmi ze wszech miar nie-
zwykłymi, czy to z uwagi na dany im z nieba dar wiedzy o rze-
czach przyszłych, czy ze względu na chrześcijańską pobożność; a 
dla złych duchów byli postrachem. Dokonali też obaj wielu cudów 
i nadspodziewanych uzdrowień. O Makarym z Egiptu powiadają, 
że nawet wskrzesił umarłego, aby przekonać innowiercę, że zmar-
twychwstanie nastąpi rzeczywiście. Żył lat blisko dziewięćdziesiąt, 
z czego sześćdziesiąt spędził w pustelniach”13. 

                                                 
11 E. Wipszycka, ibidem, s.34. 
12 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, z jęz. gr. przeł. S. J. Kazikowski, 

wstęp, E. Wipszycka, komentarz A. Ziółkowski, Warszawa 1986, s.361. 
13 Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, z jęz. gr. przeł. S. Kazikowski, wstęp 

J. Zieliński, Warszawa 1989, ss. 176-177. 
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Makary Egipski został w wieku lat czterdziestu powołany na 
prezbitera. Żył on w wielkiej skromności, poście oraz modlitwie. 
Jego postawa sprawiła, iż liczni ludzie przybywali do niego pora-
dę, pocieszenie bądź duchową wskazówkę. Około roku 373 musiał 
opuścić pustelnię. Walka z herezją arian przyczyniła się bowiem do 
jego zesłania na jedną z egipskich wysp, jednakże po licznych cu-
dach i nawróceniu wszystkich mieszkańców wyspy na chrześcijań-
stwo, został on uwolniony. Ojciec Vincent Desprez obrazuje to na-
stępująco: „Nitria i zwłaszcza Cele wycierpiały wiele prześladowań 
ze strony biskupów Aleksandrii. W 373 roku, po śmierci Atanaze-
go, jego następca – arianin Lucjusz – rozpoczął prześladowania 
najpierw dziewic i „wstrzemięźliwych” ze stolicy, a następnie 
trzech tysięcy mnichów z pustyni. Przeniósł przełożonych ich ko-
ściołów, mianowicie obydwu Makarych, na pewną wyspę Delty, do 
ludności pogańskiej, którą nawrócili na chrześcijaństwo. (…) Wszy-
scy powrócili w roku 376/37714. 

Pełniejszy jednak obraz tej sytuacji znajdziemy u Sozomena, 
który dość szczegółowo przybliża czytelnikowi przeciwstawianie 
się herezji ariańskiej w tym okresie czasu. Sozomenos podaje: 
„Tymczasem Lucjusz, przybrawszy sobie do pomocy namiestnika 
wojskowego Egiptu, ruszył wraz z wielką liczbą żołnierzy na mni-
chów żyjących w pustelniach. Sądził bowiem, że jeśli zakłóci życie 
tym ludziom, którzy tak miłują pokój, to może łatwo mu będzie 
nimi pokierować i w ten sposób najskuteczniej przeciągnie na swą 
stronę chrześcijan mieszkających po miastach. Przecież tamtejszymi 
kierowało wielu nieprzeciętnych mężów, z których każdy z naj-
większą niechęcią odnosił się do doktryny ariańskiej. Stosujące się 
zaś do ich świadectwa pospólstwo pojmowało wiarę podobnie jak 
oni, a dyskutować i rozwodzić się nad dogmatami ani nie chciało, 
ani nie umiało, w przekonaniu, że prawda leży po stronie tych, któ-
rzy czynami dowodzą swej moralnej wartości. A takimi byli, jak 
wieść niesie, dwaj Makariusze, taki był Pambo, następnie Heraklej-
des i wszyscy inni uczniowie Antoniego. Kiedy więc Lucjusz do-
szedł do wniosku, że nie uda się Arianom osiągnąć zdecydowanej 
przewagi nad wyznawcami powszechnego Kościoła (…), próbował 

                                                 
14 O.V Desprez, Początki monastycyzmu, t.1, Tyniec – Kraków, 1999, ss.375 – 376. 
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zastosować przymus, przekonać bowiem ich nie mógł. Jednakże i 
w ten sposób chybił celu swych wysiłków. Bo mnisi, choćby im 
umrzeć przyszło, byli przygotowani i na to, i ochoczo nadstawiali 
karki pod miecze, byleby nie okazać pogardy dla wszystkiego, co 
uchwalono w Nicei”15. 

I dalej Sozomen relacjonuje następująco: „Podówczas to, jak 
opowiadają, kiedy wojsko lada chwila miało ich zaatakować, przy-
niesiono do nich jakiegoś człowieka, który od dawna miał ciało wy-
schnięte na szkielet i nie mógł się utrzymać na nogach. Gdy go na-
maścili oliwą, wezwali go w imię Chrystusa, którego prześladuje 
Lucjusz, aby powstał i wrócił do domu; i oto nagle uzdrowiony ów 
człowiek jawnie dostarczył dowodu, że trzeba wierzyć, podobnie 
jak ci, za którymi sam Bóg przemówił (…), wysłuchał ich wołania i 
uzdrowił chorego. Mimo wszystko jednak skrucha nie ogarnęła 
tych, którzy zastawiali swe sidła na mnichów: aż oto pochwyciw-
szy ich nocą, wywieźli ich na jakąś egipską wyspę, otoczoną dokoła 
rozlewiskami wodnymi”16. 

Pobyt Makarego Wielkiego na wyspie wiązał się z licznymi 
cudownymi uczynkami, które przyczyniły się nie tylko do tego, że 
został on otoczony powszechnym szacunkiem, lecz również do 
nawrócenia żyjących tam mieszkańców. Świątynię pogańską, znaj-
dującą tam, przebudowano i uczyniono z niej kościół. Bez wątpie-
nia do przyjęcia wiary chrześcijańskiej przez wyspiarzy przyczyni-
ło się wypędzenie demona z córki tamtejszego kapłana. Czyn ten 
sprawił, że mieszkańcy odrzucili kulty pogańskie i przystąpili do 
zgłębiania prawd wiary a także zapragnęli przyjąć sakrament 
chrztu.  

Wspomina o tym Sokrates Scholastyk: „Na tej właśnie wyspie 
znajdowała się pogańska świątynia, a w niej przebywał kapłan, 
któremu cała miejscowa ludność oddawała cześć równą boskiej. 
(…) Córka owego kapłana nawiedzona nagle przez złego ducha 
wpadła w szał i zaczęła szerzyć wokół spustoszenie. Nikt jej nie był 
w stanie pohamować i w żaden sposób nie mogła się uspokoić(…). 
I znów dowiedli tam owi święci swej umiejętności, do której doszli 

                                                 
15 Hermiasz Sozomen, dz.cyt. , s.390 – 391. 
16 Ibidem, s.391. 
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dzięki łasce Boga. Wypędziwszy bowiem z dziewczyny złego du-
cha i oddawszy ją zdrową ojcu, doprowadzili do wiary chrześcijań-
skiej zarówno kapłana, jak i wszystkich, którzy zamieszkiwali ową 
wyspę. Natychmiast więc powyrzucali pogańskie bałwany, a prze-
robiwszy wystrój świątyni na wzór kościoła zaczęli przyjmować 
chrzest i z radością uczyli się prawd wiary chrześcijańskiej. W ten 
sposób owi zadziwiający bohaterowie, prześladowani z powodu 
wiary we współistotność, i sami wzbogacili się na duchu, i innym 
przynieśli zbawienie, a ową wiarę uczynili jeszcze mocniejszą”17. 

Życie codzienne: wypowiedzi, niekiedy ujęte w formę treściwej 
sentencji, zdarzenia, cuda oraz relacje z uczniami i pielgrzymami, któ-
rzy udawali się do Ojców, obrazują i przybliżają między innymi apo-
ftegmaty18. Zbiór apoftegmatów, zwany Gerontikon, inaczej Mądrość 
Ojców, bądź też Księga Starców to jedno z najstarszych źródeł pisanych 
mówiących o Ojcach Pustyni, jak też i rozmaitych radach przez nich 
udzielanych innym mnichom i przybyszom – to mądrość pustelni-
ków, żyjących od początku IV wieku na egipskiej pustyni. Większość 
apoftegmatów powstawała w języku koptyjskim.  

Apoftegmaty są kluczem do badania dziejów ascetyzmu na 
przestrzeni wieków. Ewa Wipszycka konkluduje: „Za pośrednic-
twem apoftegmatów starsi wiekiem i monastycznym stażem mnisi 
przekazywali następnym pokoleniom ascetów swoje doświadcze-
nia z trudnej walki o opanowanie ciała, osiągnięcie wewnętrznego 
wyciszenia, odsunięcie związanych z życiem w świecie pasji. Wła-
śnie ten praktyczny cel apoftegmatów tłumaczy nam dlaczego tak 
wiele się w nich mówi o tym co i ile razy należy jeść i pić, ile czasu 
trzeba spędzać na modlitwie, ile na pracy, ile zaś przeznaczyć na 
sen. Mnisi wykładają nam w sentencjach monastyczny savoir vivre 

                                                 
17 Sokrates Scholastyk, dz. cyt. , s.367 – 368. 
18 Zob. R. Schneider, Ze źródeł pustyni, Kraków 1994, Sz. Hiżycki OSB, Kie-

rownictwo duchowe według Ojców Pustyni, wiele ważnych pozycji dotyczących 
życia i działalności Ojców Pustyni wydało Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 
przykładowo: Apoftegmaty Ojców Pustyni. Gerontikon. Księga Starców, Kraków 
1994, M. Borkowska, Twarze Ojców Pustyni, Kraków 2013, wydawnictwo to 
wydało również wiele cennych pozycji w serii Pisma Ascetyczne. 
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w sprawach małych i dużych, pokazują wzory godnych pochwały 
zachowań ze strony braci starszych i młodszych”19. 

Apoftegmaty świadczą, iż obok modlitwy i kontemplacji, 
mnisi wiedli życie pracując i doświadczając rozmaitych problemów 
oraz bolączek, nieobcym ludziom żyjącym poza pustynią.  

W różnych okresach czasu oświadczali też oni zagrożenia ze 
strony Beduinów: „Nasze teksty obdarzają ich mianem Mazices czy 
Masices (u schyłku starożytności był to jeden z terminów służących 
dla określenia rozmaitych ludów berberyjskich prowadzących życie 
koczownicze wzdłuż ziem Afryki północnej) lub ogólniejszą nazwą 
Saracenów. Współcześni autorzy posługują się najczęściej określeniem 
„Beduini”. Stanowili oni istotne zagrożenie dla ludności terenów sty-
kających się z pustynią, zwłaszcza dla mieszkańców pustynnych oaz. 
Niezmiernie ruchliwi, zdolni do szybkiego przemierzania rozległych 
obszarów dzięki swym wielbłądom, stawali się niebezpieczni nawet 
dla większych osad, jak tego nas uczą dzieje Cyrenajki, w której na 
przełomie IV i V w. walczył z nimi znany pisarz, a później biskup, 
Synezjusz. Skupiska ascetów żyjących na pustyni na zachód od Nilu, 
zwłaszcza najdalej wysunięta Sketis, niejednokrotnie stawały się ce-
lem ataków Mazików. Precyzyjne ich datowanie nie zawsze jest moż-
liwe. Wydaje się, że pierwszy miał miejsce ok. 395 r., gdy żył jeszcze 
Mojżesz, następne w 408, 410, 434, 444. Po każdym z nich ośrodki od-
budowywały się, choć nie od razu, mnisi, którym udawało się uciec, 
wracali, przybywali nowi. Jednak w dalszej perspektywie niebezpie-
czeństwo najazdów skłaniało mnichów do porzucania swych pustelni 
i skupiania się w klasztory chronione murami. Poza większymi na-
jazdami, w których brały udział liczniejsze grupy Mazików, miesz-
kańcy pobliskiego pasa pustyni nękani byli bardzo często napadami 
rabusiów uderzających po kilku z nagła i równie szybko znikają-
cych(o takich opowiadają nam apoftegmaty: Sisoes 31[834] i Makary 
Egipski 40[493])20. 

Apoftegmaty przybliżają nam Ojców Pustyni – ich słowa, czę-
stokroć ujęte w formę krótkich bądź to bardziej rozbudowanych 
sentencji, do dziś dnia inspirują, skłaniają do refleksji nad ducho-

                                                 
19 W. Wipszycka, dz. cyt, s.50. 
20 Ibidem, ss.54 - 55. 
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wością tamtego okresu, nad mądrością pustelników i nad ich ży-
ciem w wśród piasków – w samotni, lecz przecież w otoczeniu Bo-
skiej obecności. 

Ks. Marek Starowieyski dokonuje następującej selekcji apo-
ftegmatów: „1. Apoftegmat prosty: opiera się na schemacie: uczeń 
pyta, abba odpowiada, erotheis... eipe. Jest to schemat znany z litera-
tury greckiej i żydowskiej. Czasami pytanie się zgubi i pozostaje 
tylko odpowiedź – bywa, że to pytanie możemy zrekonstruować 
przez porównanie z innymi apoftegmatami, choć tu trzeba zacho-
wać dużą ostrożność. Kiedy indziej znowu odpowiedź jest niejasna 
i potrzebuje objaśnienia, wtedy uczeń znowu pyta i abba znowu 
odpowiada. Mamy wtedy apoftegmat podwójny. We wstępie apo-
ftegmatu znajdujemy imię pytanego Ojca, lub też apoftegmat jest 
anonimowy. Odpowiedź może być prostą odpowiedzią, ale bywa 
też przypowieścią; może być nie wypowiedziana, ale pokazana 
mimicznie – abba wykonuje jakąś czynność symboliczną lub też za 
jego prawą pytający ma widzenie, które stanowi odpowiedź sym-
boliczną na jego pytanie lub też cytując po prostu przykłady postę-
powania zarówno Ojców jak i ludzi świeckich. 

2. Bywało, że sławnych Ojców zapytywano na spotkaniach, 
wtedy to słowo było skierowane do całego zgromadzenia i zawiera 
charakterystyczny element „wy”. Takie apoftegmaty bywają po-
zbawione pytania. 

3. Apoftegmaty z rozbudowaną mniej lub więcej treścią fabu-
larną tracą charakter tego gatunku a stają się opowiadaniem. Nie 
zawsze długość apoftegmatu jest dowodem nowelizacji. Apofteg-
mat Rzymianin 1(799) rozwija konsekwentnie porównanie życia 
mnicha arystokraty i mnicha chłopa, by w końcu wyjaśnić, na czym 
polega prawdziwe wyrzeczenie. 

4. I w końcu apoftegmaty niewłaściwe, pozbawione elementu 
osobistego. Są to po prostu celne cytaty z dzieł wybitnych pisarzy: 
bywają one czasami krótkie, i wtedy zachowują przynajmniej cha-
rakter sentencji, bywają jednak długie cytaty homilii czy kazania. 
Takie apoftegmaty, choć zawarte w tych zbiorach, trudno nazwać 
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apoftegmatami Ojców Pustyni, choć w jakiś sposób służyły ich 
zbudowaniu”21. 

Apoftegmaty przypominają, że pustynia wraz z pustelniami 
oraz pustelnikami, istniała zarówno w sensie fizycznym, jak rów-
nież moralnym. W jednym z apoftegmatów czytamy: „27(480). Ab-
ba Izajasz prosił abba Makarego: <Powiedz mi słowo>. A starzec 
mu powiedział: <Uciekaj od ludzi>. Pytał więc abba Izajasz: <Co to 
znaczy uciekać od ludzi?> Starzec odrzekł: <Siedzieć w celi i opła-
kiwać swoje grzechy>”22. 

Rada Makarego Wielkiego, udzielona pytającemu, odnosi się 
nie tylko do przestrzeni zewnętrznej: do wskazania drogi ku Bogu, 
która prowadzi przez piaski pustynne ku samotni; ku pustelniczej 
celi, w której to eremici oddają się kontemplacjom, modłom oraz 
skupieniom, lecz także do przestrzeni wewnętrznej, a mianowicie 
święty Makary zachęca do spojrzenia w głąb siebie. 

O surowej ascezie, w skład której wchodziły brak wygód oraz 
rygorystyczne posty, mówi natomiast taki apoftegmat: 
„30(483).Kiedyś bracia ze Sketis odwiedzili abba Makarego i nie 
znaleźli w jego celi nic oprócz stęchłej wody. Więc powiedzieli mu: 
<Abba, przenieś się do wioski, a zadbamy tam o twoje wygody>. 
Starzec im odrzekł: <Bracia, znacie we wsi piekarnię takiego to a 
takiego?> Odpowiedzieli: <Znamy>. Starzec na to: <I ja ją znam. A 
czy znacie pole takiego to a takiego, przez które przebiega kanał?> 
Odpowiedzieli; <Znamy>. Rzekł starzec: <Ja też je znam. Więc kie-
dy mam ochotę, to was nie potrzebuję, ale sam tam idę>”23. 

Postać świętego Makarego Egipskiego; jego nauki, wskazów-
ki, porady oraz moralna postawa, są do dziś dnia oparciem i inspi-
racją dla bardzo wielu osób – nie tylko dla współczesnych pustel-
ników, żyjących w oddaleniu od świata. Wiele się mówi i pisze o 
aktualności Ojców Pustyni. To, co przyciąga ludzi od zamierz-
chłych czasów, to co ciągle prowadzi ku ich ponadczasowej mądro-
ści, Michael Schneider upatruje w „świadomości ich znaczenia dla 

                                                 
21 M. Starowieyski, Apoftegmaty Ojców Pustyni – zagadnienia literackie [w:] Apo-

ftegmaty…,ss.103-104. 
22 Apoftegmaty…, dz. cyt., s.320. 
23 Ibidem. 
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tradycji wiary chrześcijańskiej, na którą przez całe wieki wywierali 
oni wpływ i którą kształtowali”24.  

 
Streszczenie 
Eremityzm to nie tylko wycofanie się z życia wśród ludzi po 

to, by w samotności oddawać się ascezie oraz modlitwie. To rów-
nież pewna postawa wobec rzeczywistości. Eremityzm jest zatem 
formą poszukiwania Boga, ale i równocześnie pewną, bardzo 
szczególną forma ojcostwa. Makary Egipski Wielki był wybitną 
postacią; świecił dobrym przykładem oraz bogobojnością , stąd je-
go życie i nauki zostały utrwalone w apoftegmatach, z których po-
nadczasowej mądrości czerpały dalsze pokolenia .  

Urodził się on ok. 300 roku w Górnym Egipcie, zmarł zaś ok. 
390 w Skete. Pochodził z pobożnej, ubogiej rodziny, zgodnie z wolą 
której ożenił się, natomiast po śmierci żony spełnił swe marzenie, 
towarzyszące mu od lat młodzieńczych i oddalił się od świata - na 
pustynię Skete. Tam żył w wielkiej pokorze, modlitwie i w poście, 
Bóg zaś obdarzył go łaską prorokowania oraz czynienia cudów. 
Jego postawa sprawiła, że liczni ludzie udawali się doń na pusty-
nię, być zaczerpnąć z jego mądrości i usłyszeć choć krótką poradę. 
W „Historii Kościoła” Sokrates Scholastyk podaje, iż Makary Egip-
ski z łaski Boga dokonywał cudownych uzdrowień, jak też wypę-
dzał z opętanych demony. Jako przewodnik duchowy był on na-
uczycielem i ojcem dla wielu – również dostojnych mędrców ( Oj-
ców Pustyni), między innymi Ewagriusza. Dzięki swoim zasługom, 
ascezie, mądrości oraz wielkiej pokorze, zyskał on tytuł „ abba” – 
słowo to znaczy „ojciec”.  

Słowa klucze: Makary Egipski Wielki, mądrość, monasty-
cyzm, ojcostwo, pustynia 

 
Abstract: 
Saint Macarius of Egypt. Monasticism as a special form of paternity 
Monasticism is not only to withdraw from the life of the peo-

ple in order to indulge in solitary asceticism and prayer. It is also an 

                                                 
24 M. Schneider, dz. cyt., s.59. 



494 
 

attitude towards reality. Monasticism therefore a form of seeking 
God, but at the same time a very special form of fatherhood. 

St. Macarius is known for his wisdom. He was born approx. 300 
years in Upper Egypt, and died approx. 390 Skete. He came from a pi-
ous, poor family, according to the will that he married, and after the 
death of his wife fulfilled her dream, accompanying the teenage years 
and walked away from the world - the desert Skete. There he lived in 
great humility, prayer and fasting, God gave him the gift of prophecy 
and miracles. His attitude meant that many people went to him to the 
desert, to be taken from his wisdom and hear though brief counseling. 
In the "History of the Church," Socrates of Constantinople says that 
Egyptian Macarius the grace of God did miraculous healings, as well as 
casting out demons from the possessed. As a spiritual guide he was a 
teacher and a father to many - including eminent sages (Desert Fathers), 
among others Evagrius. Through merit, asceticism, wisdom and great 
humility, he gained the title of "abba" - a word that means "father". 

Words - key: Saint Macarius of Egypt, wisdom, monasticism, 
paternity, desert 
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Agnieszka Wojcieszek (UO) 

 
Literacki obraz ojcostwa. Wokół Wiernej rzeki Żeromskiego 

 
Jedną z nadrzędnych wartości w literackich przestrzeniach 

Żeromskiego jest rodzina. Niewykluczone, że waloryzacja pejzaży 
rodzinnych, z którą mamy do czynienia w przypadku omawianej 
prozy, determinowana jest nie tylko zaangażowaniem społecznym 
autora, lecz także jego osobistym doświadczeniem. W młodości 
bowiem pisarz przeżywa najpierw nieuleczalną chorobę matki, a 
następnie jej przedwczesną śmierć1. Odtąd – jak zauważa Artur 
Hutnikiewicz - „obserwując z ubocza życie rodzinne […] półary-
stokracji ziemiańskiej, będzie ustawicznie doświadczać szczególne-
go wzruszenia na widok oglądanych przypadkowo obrazów rodzi-
cielskiej miłości”2. Paradoksalnie, nostalgia za utraconą więzią, ów 
– by posłużyć się sformułowaniem cytowanego uprzednio uczone-
go – „swoisty kompleks skrzywdzenia”3 determinuje obecność w 
twórczości prozaika obrazów osieroconego dzieciństwa4, a zarazem 
wizji rodzinnej bliskości spotęgowanej przez zaprezentowanie 
przepełnionych idealizmem portretów matczynych czy ojcow-
skich5.  
                                                 

1 Matka Stefana Żeromskiego przez wiele lat borykała się z ciężką chorobą 
płuc. Umarła w wieku 46 lat. Więcej informacji na temat choroby oraz przed-
wczesnej śmierci pani Żeromskiej można znaleźć w Dziennikach jej syna, a także 
w większości biografii Stefana Żeromskiego. Zob.: S. Żeromski, Dzienniki (wybór), 
oprac. J. Kądziela, Wrocław 1980. Por.: S. Adamczewski, Stefan Żeromski. Zarys 
biograficzny, Warszawa 1947; H. Markiewicz, Stefan Żeromski, Katowice 1951; A. 
Sowiński, Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim, Warszawa 1954; Stefan Że-
romski, Kalendarz życia i twórczości, oprac. S. Eile, S. Kasztelowicz, Kraków 1976; J. 
Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego, Warszawa 1979; A. Hutnikiewicz, Żerom-
ski, Warszawa 2000; J. Paszek, Żeromski, Wrocław 2001; Stefan Żeromski i jego ro-
dzina, red. K. Sobolewska, Warszawa 2013.  

2 A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 14.  
3 Ibidem.  
4 Tego typu wątki pojawiają się m.in.: w Syzyfowych pracach (1898), Ludziach 

bezdomnych (1900) Dziejach grzechu (1908) czy Przedwiośniu (1925). Por.: Ibidem.  
5 Osobną, jednak istotną kwestią jest miejsce i znaczenie kobiet oraz męż-

czyzn w prozie Żeromskiego. Więcej na ten temat, zob.: D. Trześniowski, Kim jest 
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W imponujący poczet męskich bohaterów w prozie Żerom-
skiego, do którego Monika Gabryś zalicza „pełnych entuzjazmu 
marzycieli, wiernych swoim przekonaniom idealistów, gotowych 
do poświęcenia patriotów, młodych buntowników, ale także cy-
nicznych wyzyskiwaczy, podłych zdrajców, wytrawnych kombina-
torów, a nawet zbrodniarzy”6 należałoby wpisać również wyrazi-
cieli i propagatorów elementarnych wartości – ojców. Analizując 
tego typu konstrukcje, Grażyna Filip i Maria Krauz dochodzą do 
wniosku, iż większość wykreowanych przez młodopolskiego twór-
cę ojcowskich figur literackich wykazuje podobieństwo:  

 
Cechą zwracającą uwagę we wszystkich portretach powieściowych 

ojców u Żeromskiego jest bliski kontakt z dzieckiem, […] a co za tym 
idzie – silna więź emocjonalna. […] Wszyscy ojcowie mają szlacheckie 
pochodzenie, hołdują tradycyjnym wartościom rodzinnym oraz patrio-
tycznym7. 

 
Wydaje się, iż reprezentantem wspomnianego powyżej mode-

lu jest bohater Wiernej rzeki, ojciec Salomei – Antoni Brynicki, któ-
rego portret stanowi przedmiot niniejszej analizy.  

Opublikowana w 1912 roku klechda domowa to historia na poły 
baśniowej miłości prostej dziewczyny do księcia rozgrywająca się na 
tle autentycznych wydarzeń historycznych8. Początkowo, ów tema-
tyczny dualizm skłaniał badaczy raczej do interpretacji części po-

                                                                                                                         
Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Że-
romskiego, red. M. J. Olszewska, G. P. Bąbiak, Warszawa 2005, s. 423-435; K. 
Handke, R. Handke, Świat mężczyzn i świat kobiet, Kraków 2007; D. Trześniowski, 
Ewa Pobratyńska nie istnieje, „LiteRacje” 2011, nr 002, s. 23-28. 

6 M. Gabryś, W kręgu niewinności. O męskich bohaterach prozy Stefana Żerom-
skiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. J. 
Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2001, s. 183.  

7 G. Filip, M. Krauz, Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana 
Żeromskiego, Rzeszów 2010, s. 115-116. Tego typu konstatacja to rezultat analizy 
postaci Seweryna Baryki (Przedwiośnie), Walentego Borowicza (Syzyfowe prace), 
Pana Pobratyńskiego (Dzieje grzechu) oraz Antoniego Brynickiego (Wierna rzeka), 
którego portret jest przedmiotem niniejszego szkicu. 

8 Chodzi o jedną z największych bitew powstania styczniowego – bitwę pod 
Małogoszczem. Miała ona miejsce 24. lutego 1863r.  
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wstańczej utworu, poświęconej kwestiom narodowo-społecznym9. 
Nowsze próby odczytania dzieła Żeromskiego10 bez wątpienia zmie-
rzają jednak ku deprecjacji planu historycznego. W rezultacie ekspo-
nują one wpisany w fabułę komponent o charakterze osobistym11, 
który obejmuje nie tylko dzieje wspomnianej już miłości, lecz także 
dość sugestywną, choć epizodyczną wizję ojcostwa.  

W przestrzeni fabularnej postać pana Brynickiego pojawia się 
poprzez wspomnienia jego córki – Salomei. Z rozmowy, jaką 
dziewczyna prowadzi z rannym Odrowążem wynika iż „tatko […] 
był rządcą w Niezdołach u wujostwa Rudeckich przez całe dwa-

                                                 
9 Świadczą o tym przepełnione rozczarowaniem recenzje Wiernej rzeki, w 

których zarzuca się Żeromskiemu dowolność oraz zatracenie tematycznych pro-
porcji. Zdaniem krytyków zbyt mało miejsca poświęcono w utworze wydarze-
niom powstańczym, a zbyt wiele wątkom osobistym. Adam Grzymała-Siedlecki 
pisze, iż rok 1863 „staje się niepotrzebnym świadkiem idylli”, a Jan Lorentowicz 
stwierdza, iż prozaik „Zaczął kolosalną i ponurą fugę, skończył na „romansie” 
przypadkowego księcia i przypadkowej dzieweczki”. Obecność wątku histo-
rycznego w powieści doceniają m. in: Ludwik Krzywicki („Ludzie giną bez wia-
ry w zwycięstwo, świadomi, że ofiara ich nikomu się nie przyda. Upadają pod 
ciężarem siły, której nie rozumieją. Jeden Olbromski wie, o co toczy się walka i 
zabiera do grobu swoją tajemnicę, którą sam Żeromski pozostawił także bez 
odpowiedzi”), Władysław Prokesch („Jak w nieśmiertelnym Weselu Wyspiań-
skiego, tak i w tym niezdolskim dworze, bólem i miłością rozśpiewanym, prze-
wija się cała ówczesna Polska ideowa, zamyka się cały świat jej bólów, nadziei, 
zwątpień i rozpaczy, nawet tych przekleństw, jakie następna już generacja rzucić 
miała na bohaterski poryw narodu”) i Wilhelm Feldman („Wierna rzeka tchnie 
samą bezpośredniościa życiową. Żadnego podkładu teoretycznego, żadnych 
konkluzji ni wskazań programowych. Historia kilku dusz ludzkich, spalonych w 
ogniach Strasznego Roju, który rzucił był memento: rozdzióbią nas kruki… wro-
ny…”). Por.: Stefan Żeromski. Kalendarz..., s. 384, 388-389. Powyższe cytaty recen-
zji przytaczam za tymże opracowaniem. 

10 Por.: B. Szargot, Bezlitość czy bezsiła? Rzecz o „Wiernej rzece” Stefana Żerom-
skiego (fragmenty), [w:] Eros, Psyche, Seks. Materiały z konferencji „Język a erotyka” 
zorganizowanej przez Koło Naukowe Językoznawców Uniwersytetu Śląskiego, red. R. 
Piętkowa, Katowice 1993, s. 23-26; H. Filipowicz, „Białe małżeństwo” i „Wierna 
rzeka” (Rekonesans feministyczny), „Teksty Drugie” 1995, nr 3-4, s. 248-256; K. Ku-
czek, Taniec życia i śmierci Salome(i) Brynickiej („Wierna rzeka”), [w:] Eros – Thanatos 
– Polis w prozie Stefana Żeromskiego, red. D. Pernal, Opole 2013, s. 59-66.  

11 Podział na plan historyczny i osobisty przytaczam za Bogusławem Grodz-
kim. Por.: B. Grodzki, Salomea Brynicka i „ciche bohaterki”, czyli o Wiernej rzece S. 
Żeromskiego – inaczej, [w:] Modernistyczny wizerunek…, s. 161-181.  
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dzieścia dwa lata”12. Można jednak przypuszczać, że Żeromski 
wprowadza tego typu konstrukcję w celu uzupełnienia i uwiary-
godnienia zaprezentowanej w powieści galerii Polaków-bohaterów. 
Podczas fragmentarycznie przytoczonej rozmowy dziewczyny i 
księcia pojawiają się bowiem szczegóły dotyczące powstańczej 
przeszłości jej ojca. W czasie powstania listopadowego zwanego w 
powieści „tamtą rewolucją”, walczył on jako podoficer kawalerii w 
strzelcach konnych, za którą to działalność został w późniejszym 
czasie zesłany na Sybir. Co ciekawe, w bitwie pod Długosiodłem 
bohater stracił cztery palce13. W momencie w którym rozgrywa się 
akcja utworu, Brynicki walczy jako prosty żołnierz powstania 
styczniowego. W powieści jest on także reprezentantem wprowa-
dzonego przez autora świata pojęć moralnych, w którym wartością 
nadrzędną jest umiłowanie ojczyzny. Cytowane Grażyna Filip i 
Maria Krauz zauważają, że, 

 
Ojca Salomei Brynickiej […] poznajemy w bardzo istotnym dla Po-

laków momencie historycznym - w czasie powstania styczniowego 1863 
roku. W konsekwencji pisarz przedstawia tego ojca przede wszystkim 
jako patriotę, „prostego, wiernego żołnierza”, dla którego powinności 
wobec ojczyzny są ważniejsze niż wobec rodziny14. 

                                                 
12 S. Żeromski, Wierna rzeka, Kraków 2006, s. 22. Wszystkie cytaty dotyczące 

utworu pochodzą w tegoż wydania.  
13 „- Mój tatko ma tylko sześć palców u obu rąk. […] A bo mu w bitwie pod 

Długosiodłem kula urwała, akurat kiedy trzymał karabinek przy twarzy i celo-
wał”. Ibidem, s. 23.  

14 G. Filip, M. Krauz, op. cit., s. 125. W świecie Żeromskiego przeplatają się ze 
sobą pojęcia patriotyzmu oraz rodziny. Omawiana postać, będąc ojcem Salomei 
pełni także rolę ojca zastępczego dla Huberta Olbromskiego. W rozmowie z cór-
ką Brynickiego, komisarz Rządu Narodowego przyznaje: „Gdy byłem małym 
chłopcem – miałem dziesięć lat – przed tamtą rewolucją, aresztowali mojego ojca 
– Rafał mu było na imię – za dawne – dawne sprawy z Machnickim. Byłem w 
szkołach i sam na świecie, sam w mieście, które mi się wtedy wydawało wielkie 
jak świat. W tym samym miejscu, gdziem na kwaterze mieszkał, były koszary 
strzelców konnych. Zaznajomiłem się z jednym wojskowym, nazwiskiem Bry-
nicki Antoni. Przychodził on do mnie na pociechę, że to ojciec mój zamknięty był 
w dalekiej twierdzy… Brał mię ten wojskowy ze sobą do koszar, sadzał na swym 
koniu i na innych, których tylko zapragnąłem. Pokazywał mi na pociechę rynsz-
tunek wojenny – pałasze, karabinki, kule i proch, ładownice, siodła, uzdy i 
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W imię tejże idei żołnierz decyduje się pozostawić córkę w 
niezdolskim dworze, jedynie pod opieką starego sługi, Szczepana 
Podkurka. Dziewczyna wydaje się zresztą w pełni akceptować mo-
ralne wybory ojca, jednak prawdopodobnie przekazywane przez 
niego treści przejmuje w sposób bezkrytyczny i bezrefleksyjny15. Z 
„hieratycznym namaszczeniem”16 - jak z pewną dozą ironii sugeru-
je narrator - wypowiada ona treści „mądre ustalone i powszech-
ne”17. Machinalnie powtarza więc za ojcem, że „dla ojczyzny jest 
najpierwszy obowiązek Polaka, a dopiero potem stoi familia”18. 
Ponadto, przed wyjazdem rodzic wpoił bohaterce, że pozostawio-
nego przez niego pistoletu może użyć jedynie „w najostatniejszej 
chwili, jeżeli by kto siłą napadał”19, dlatego bezwiednie powtarza 
ona, iż „tatko kazał bronić się do ostatniej chwili kobiety polskiej 
godnością”20.  

Znana jedynie z opowieści postać Polaka-patrioty w całości 
zaprezentowana zostaje dopiero podczas niespodziewanej wizyty 
w niezdolskim dworze. Opisując protagonistów powieści młodo-
polskiego twórcy, Artur Hutnikiewicz zauważa, że  

 
Wprowadzając jakąś postać w pole widzenia Żeromski niemal z re-

guły daje jej rysopis zewnętrzny. Te swoiste portrety oparte są w więk-
szości wypadków na pewnym powtarzającym się schemacie, uwzględ-

                                                                                                                         
ostrogi… Nosił mię na ręku i nie spuszczał z kolan… Opowiadał mi śliczne wo-
jenne historie…”. S. Żeromski, Wierna rzeka…, s. 60.  

15 Por.: B. Grodzki, op. cit., s. 172. Można przypuszczać, że Brynicka, mimo 
niekwestionowanej odwagi i oddania ojczyźnie nie do końca rozumie sytuację 
dziejową. Wątpliwość ta najwyraźniej dostrzegalna jest w czasie wspomnianej 
rozmowy bohaterki z Hubertem Olbromskim. W trakcie dialogu kobieta wystę-
puje jako oskarżycielka przywódców powstania, prosząc zarazem o wyjaśnienie 
motywów zbrojnego wystąpienia. „Niech mi pan wytłumaczy ze swego rozumu 
i z głębokiego sumienia. Ja jestem prosta i głupia… Nic nie mogę pojąć”. S. Że-
romski, Wierna rzeka…, s. 61.  

16 Ibidem, s. 23.  
17 Ibidem.  
18 Ibidem. 
19 Ibidem, s. 24.  
20 Ibidem.  
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niającym takie stałe elementy opisu, jak rysy szczególne fizjonomii, wła-
ściwości stroju, sposobu bycia, jakieś gesty znamienne, wyróżniające21.  

 
Ów schematyzm wyraźny jest także w przypadku pana Bry-

nickiego, którego „stereotypowy portret ojca Polaka-szlachcica-
patrioty”22 ewokuje skojarzenia z obrazem przodka zawieszonym 
„na ścianie szlacheckiego dworku”23. Narrator sugeruje bowiem, iż 
był „to człowiek wysoki, z siwymi wąsami – ubrany w kubrak z 
futrem, w baranią czapkę i wysokie buty”24.  

W przypadku rejestrowanego z perspektywy cierpiącego Od-
rowąża przybycia Brynickiego do posiadłości w Niezdołach, na-
rzuca się jednak nie tyle fizjonomia żołnierza, co ekspresja jego 
powitania z córką, będąca znakiem głębokiej więzi łączącej oboje 
bohaterów. Ślady owego porozumienia obecne są zarówno w spo-
sobie zachowania, jak i wzajemnego zwracania się do siebie. Szcze-
gólnej wymowy nabierają zaś pełne oddania gesty Salomei, w któ-
rych pobrzmiewają wyraźne echa autentycznego szacunku wobec 
ojca25. W tym momencie akcji pojawia się także jedyna, choć cha-
rakterystyczna dla wymowy większości dzieł Żeromskiego, wizja 
kochającej się rodziny: 

 
Po wieczerzy Brynicki przyłożył się do snu na kanapce w sypialni 

rannego. U wezgłowia klękła panna Mija. Starzec objął jedynaczkę ra-
mieniem. Zadrzemywali, szeptali, milkli i znowu ciągnęli opowieść o 
dniach i nocach. Przeplatały się rady, wskazówki, prośby… Modlili się 
wraz – cicho – z głębi. Stary żołnierz napomykał o marszach, odstąpie-
niach, nocnych legowiskach, klęskach…. Wymieniał miejsca szczodrze 
pomaczane krwią: Wąchock, Suchedniów, Święty Krzyż… I znów to sa-
mo…26. 

 

                                                 
21 A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 366.  
22 G. Filip, M. Krauz, op. cit., s. 125.  
23 Ibidem.  
24 S. Żeromski, Wierna rzeka…, s. 55.  
25 „Brynicki spoczał na sofce i patrzył w tego gościa zaczerwienionymi 

oczyma. Panna Salomea przysiadła u jego nóg i całowała ręce, nogi, nawet pasy 
rzemienne i steraną, w śniegach i błotach, kurtę”. Ibidem.  

26 Ibidem, s. 57.  
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Warto nadmienić, że mimo rzeczywistego zaangażowania ze 
strony obojga, Polak-patriota, charakteryzujący się wysokim po-
czuciem moralności i przedkładający dobro ojczyzny nad własne 
szczęście, wkrótce decyduje się wyjechać. W konsekwencji pozo-
stawia on córkę w przestrzeni „opuszczonego dworzyszcza”27 w 
towarzystwie jedynie starego sługi, Szczepana oraz nieznajomego 
młodzieńca, Józefa Odrowąża.  

Pozornie, troskliwy ojciec akceptuje niecodzienną sytuację, 
wyrażając zgodę na obecność księcia w przestrzeni majątku w Nie-
zdołach. Można jednak przypuszczać, iż taki stan rzeczy determi-
nowany jest nie tyle miłością do córki i chęcią ulegania jej kapry-
som, lecz świadomością okoliczności. W tego typu zachowaniach 
Bogusław Grodzki upatruje bowiem śladów czasu, który „wyszedł 
niejako z orbity, w którym normy społecznego zachowania uległy 
znacznemu rozluźnieniu”28. 

 
Stary Brynicki – pisze badacz - szlachcic, […] dopuszcza do stołu 

wiejskiego parobka […]; jego córka, panna, sypia pod jednym dachem, a 
potem nawet w jednym pokoju, z obcym, na dodatek młodym mężczy-
zną. Specyfikę tego czasu znają uczestnicy wojen, stanów wyjątkowych i 
innych kataklizmów o charakterze społeczno-politycznym, kiedy to za-
sady społecznego współżycia samoistnie ulegają radykalnemu przefor-
mułowaniu29.  

 
Ojcowskiej pokory wobec konieczności społecznej nie można za-

tem utożsamiać z bezwarunkową tolerancją rannego przybysza, ani 
tym bardziej z całkowitą wiarą w czystość jego intencji. Elementar-
nymi cechami zaprezentowanej w powieści konstrukcji osobowo-
ściowej są bowiem odwaga, troska i zdolność strategicznego myślenia 
– atrybuty, które wespół mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
córce nawet w trakcie nieobecności ojca. Stąd, prośba o sprawowanie 
pieczy nad jedynaczką przez zaufanego parobka. Akt powierzenia 
losu Salomei w ręce Szczepana Podkurka dokonuje się podczas peł-
nego wątpliwości, ale i determinacji ze strony ojca dialogu: 

                                                 
27 Ibidem, s. 42.  
28 B. Grodzki, op. cit., s. 170.  
29 Ibidem.  
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- Co to za jeden ten, co tu leży? 
- Kto go ta wie? Panienka na niego woła "książę". 
- To mi tam ani śmierdzi, ani pachnie. Łobuz jaki? 
- Z oczów mu złodziejstwo nie patrzy. 
- Słuchaj no!... Wiesz, co ci się chcę spytać? 
- No, wiem. 
- Więc jak? 
- Widzi mi się, że jej nie tknął. 
- Gadaj, psiakrew, prawdę! 
- Upilnuje to dzieuchy, skoroby się namówiły? Abo jakby ją ciągnęło 

do takiego, to kto poradzi? Ale mi się widzi tak, jakby nie było nic. Prze-
cie leży jak pień... A ciężka jucha, jak go nieść do stodoły, nikiej ten ogier. 
Książę, co psy wiąże! 

- Szczepan! 
- Hy? 
- Pilnuj mi tego dziecka... — wyjęczał w głuche ucho kucharza stary 

rządca. 
- Już ja ta i bez prośbów mam oko na ten interes. 
- Skoroby sama — dopust boski! Ale jakbyś wypatrzył, że ją na siłę 

albo sztuką chce brać, ostatni kołek z płota wywlecz i pal po łbie! Nie 
pytaj! Tak jakbyś moją ręką prał!30. 

 
Kulminacyjnym momentem utworu z perspektywy opisywa-

nego zagadnienia jest nagła śmierć Antoniego Brynickiego, o której 
córka dowiaduje się za sprawą posłańca oraz z listu pożegnalnego. 
O miłości i poświęceniu świadczy zarówno forma owego komuni-
katu31, jak i jego treść. W testamencie Polak, szlachcic, patriota, ale 
                                                 

30 S. Żeromski, Wierna rzeka..., s. 57. Na marginesie rozważań dodać należy, iż 
konstrukcją quasi-ojcowską w przestrzeni interpretowanego utworu jest właśnie 
wspomniany sługa, Szczepan Podkurek. Pod nieobecność ojca nieustannie opie-
kuje się on dziewczyną, darząc ją autentycznym przywiązaniem. To ono nie po-
zwala mężczyźnie opuścić Niezdołów i podążyć za pragnieniem odnalezienia 
rodzinnego domu. W efekcie, do końca pozostaje on jedynie „kucharzyną” we 
dworze. Ibidem, s. 90-93.  

31 „Uprosił tedy wieśniaka, który go u siebie krył i przechowywał, ażeby za-
niósł wieść do córki. Napisał list. Na szorstkim i twardym skrawku siwego pa-
pieru, który w pochodach gdzieś zdybał, w braku przyborów pisarskich za-
ostrzywszy kozikiem ostatnią ołowianą kulę, która w torbie została – napisał do 
córki przedzgonne posłanie”. Ibidem, s. 84.  
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przede wszystkim ojciec zawarł bowiem nie tylko informacje o sta-
nie własnego zdrowia, lecz także istotne wskazówki na przyszłość 
oraz błogosławieństwo.  

 
Zaklinał, żeby strzegła dobrego imienia, żeby żyła i pracowała 

uczciwie. O sobie donosił, że jest ciężko chory i nie sposób mu już z tego 
miejsca, gdzie pisze, ani się wydostać, ani kurować gdzie indziej. Nogi 
odjęło. W głowie huk. Mrok w oczach. Pisał także, że w duszy nie czuje 
dawnej mocy, a w sercu ma wielki smutek. W przypisku dodawał, że 
posyła drogiej córce Salomei ostatni grosz, jaki ma, czterdzieści siedem 
złotych polskich. Raz jeszcze polecając "córeczkę Miję" Bogu, z którym w 
sercu umiera, Jemu, co — "niezmiennie czuwa nad światem" — żegnał ją i 
błogosławił32.  

 
W finale niniejszej historii, rozgrywającym się już po śmierci 

Antoniego Brynickiego dochodzi niejako do ponownego zaakcen-
towania istoty relacji pomiędzy ojcem, a córką. Jak można się spo-
dziewać, wiadomość o nagłej śmierci ojca przepełnionej cierpie-
niem, rozegranej ponadto z dala od bliskich osób, doprowadza Sa-
lomeę do rozpaczy. Desperację kobiety potęguje ponadto świado-
mość, że ukochany ojciec umierał w momencie, w którym oddawa-
ła się ona kochankowi33, a „radość niewysłowiona wytraciła do cna 
rozum, pamięć, świadomość, odczuwanie ciemności, wzrok i 
słuch”34. Wydaje się, iż odtąd postać Brynickiej interpretować moż-
na jako konstrukcję dychotomiczną: z jednej strony jawi się ona 
jako niedojrzałe i wciąż uzależnione od ojcowskich priorytetów 
dziewczę, z drugiej zaś jako kobieta świadoma swej miłości do 
mężczyzny35. Ostatecznie, zrozpaczona oraz osamotniona z powo-

                                                 
32 Ibidem, s. 84-85.  
33 „Zabiła ją na duszy ta wieść. Podwójnie, potrójnie, po tysiąckroć wielkie 

było jej cierpienie, gdy zestawiła daty i przekonała się, że ojciec dogasał w sa-
motności wówczas, kiedy oddała się kochankowi”. Ibidem, s. 86. 

34 Ibidem, s. 81.  
35 Owo rozdwojenie emocjonalne wyraźne jest w momencie kiedy pod 

wpływem emocji zrozpaczona córka przeobraża się ponownie w namiętną ko-
chankę. „Umierał w tym czasie czy w pobliżu owej nocy niezapomnianej, kiedy 
ciężką i niewolę nakładającą wydawała jej się ojcowska miłość. Zmartwiała, bez 
łez w oczach, biegła teraz rozkwitłymi polami do tego domu. Krzyk boleści wy-
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du wyjazdu Odrowąża z Niezdołów wybiera życie zgodne z ide-
ałami wyznawanymi uprzednio przez jej ojca. Z powodu tęsknoty 
determinowanej na poły nagłym brakiem rodzica, w połowie jed-
nak szeregiem osobistych rozczarowań wielokrotnie przywołuje 
ona ojcowskie obrazy. Za sprawą pieniędzy ofiarowanych jej przez 
księżną Odrowążową wspomina postać ojca z rozrzewnieniem, ale 
i współczuciem.  

 
Gdyby żył ojciec, jakże by się zapewne ucieszył! […] Nie byłby już 

tym ubogim rządcą w jednym zawsze kubraku i długich butach, co nie 
dosypia i nie dojada, tłucze się świątek i piątek od folwarku na siodle, 
wiecznie w swarach, twardych kłopotach, zawsze w skwar albo niepogo-
dę na powietrzu, wśród udręki i baczności o cudze zyski…36.  

 
Pod wpływem impulsywnej reakcji na owe reminiscencje oraz 

– jak można się domyśleć – wyrzuty sumienia, bohaterka pragnie 
odszukać porzuconą w górach mogiłę, a następnie w jej miejscu 
wznieść żelazny krzyż oraz napis na grobie. Mimo, iż ostatecznie 
porzucę tę wizję, z dumą wsypując pieniądze do rzeki, świadomie 
decyduje się wybrać świat pojęć moralnych, tak bliskich Antonie-
mu Brynickiemu, w konsekwencji przybierając postawę, którą on 
także reprezentował.  

Niniejsza refleksja to próba ponownego odczytania powieści 
Stefana Żeromskiego. Powyższą analizę poświęcono wizji ojcostwa 
zaprezentowanej na kartach klechdy domowej, pt.: Wierna rzeka. 
Okazuje się, iż przedstawiona w utworze, epizodyczna postać An-
toniego Brynickiego posiada charakterystyczny zestaw cech oso-
bowościowych, typowych dla literackich konstrukcji ojcowskich 
wykreowanych przez Stefana Żeromskiego. Jak ukazano w toku 
powyższych rozważań kluczowe w przypadku omawianego boha-
tera są nie tylko wspomniane powyżej odwaga i patriotyzm, lecz 
także pełna poświęcenia i oddania miłość do córki.  

Niniejsze rozważania, służące w dużej mierze prezentacji 
konkretnej wizji rodzicielstwa zmierzają także ku zasygnalizowa-
                                                                                                                         
dzierał się z jej ust. I oto nagle – tym większą, straszliwszą, jedyną i bezgraniczną 
zapałała do kochanka miłością.”. Ibidem, s. 86.  

36 Ibidem, s. 104.  
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niu, że problematyka ojcostwa, i szerzej – rodziny, to w przypadku 
Żeromskiego ciągle pewnego rodzaju terra incognita. Paradoksalnie, 
mimo wzmożonego zainteresowania biografią i twórczością autora 
Popiołów w ostatnich latach37, a także pomimo licznych rozważań 
rocznicowych38, nieco brakuje opracowań dotyczących tematyki 
osobistej – tak istotnej zarówno dla artystycznej twórczości Żerom-
skiego, jak i dla światopoglądowego systemu prozaika, który – jak 
pisał Jan Zygmunt Jakubowski – „niósł swoim dziełem i wartości 
ogólnoludzkie”39. Zamieszczone spostrzeżenia potwierdzają wcze-
śniejsze refleksje Grażyny Filip i Marii Krauz, które to badaczki 
dochodzą do wniosku, że „w opracowaniach utworów Żeromskie-
go mało miejsca poświęca się rodzinie jako wartości społecznej, a 
przecież autor wspomina o rodzinie jako wartości najwyższej”40. 
Być może, warto poświęcić tej tematyce nieco więcej miejsca i uwa-
gi. Zgodnie zresztą z sugestią cytowanego Jana Zygmunta Jaku-
bowskiego, który zauważył, że twórczość Stefana Żeromskiego 
„jest zjawiskiem zbyt doniosłym i twórczo niepokojącym, aby nie 
budziła coraz nowych prób odczytania i interpretacji”41. 

 
 

                                                 
37 Chodzi m.in.: o wspomniane powyżej nowatorskiego próby odczytania 

Wiernej rzeki, ale także o opublikowane w ostatnich latach opracowania innych 
utworów oraz publikacje o charakterze biograficznym. Por.: Stefan Żeromski. 150 
rocznica urodzin, red. K. Sobolewska, Warszawa 2014; S. Żeromski, Księga namięt-
ności. Dzienniki intymne Stefana Żeromskiego, oprac. J. Bednarowski, Brzezia Łąka 
2014; Żeromski. Tradycja i eksperyment, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Ko-
walski, Raperswil 2013; Stefan Żeromski i jego rodzina, red. K. Sobolewska, War-
szawa 2013; K. Handke, Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012; Stefan 
Żeromski mało znany, red. K. Sobolewska, Warszawa 2012; E. Łoch, Szkice o twór-
czości literackiej Stefana Żeromskiego, Lublin 2008; B. Wachowicz, Ciebie jedną ko-
cham. Tropami Stefana Żeromskiego w „najściślejszej ojczyźnie”, Warszawa 2008.  

38 Rozważania te związane są m.in.: z przypadającą w 2014 roku rocznicą 
150. rocznicą urodzi pisarza oraz 90. rocznicą śmierci, którą obchodzić będziemy 
w listopadzie 2015 roku.  

39 J. Z. Jakubowski, Znaczenie Żeromskiego w dziejach literatury polskiej, [w:] 
eadem, Stefan Żeromski, Warszawa 1975, s. 79.  

40 G. Filip, M. Krauz, op. cit., s. 67.  
41 J. Z. Jakubowski, Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice - polemiki, War-

szawa 1967, s. 5.  
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Streszczenie 
Niniejszy szkic dotyczy problematyki ojcostwa ukazanego na 

kartach powieści Wierna rzeka autorstwa Stefana Żeromskiego. 
Wstęp stanowi refleksja poświęcona miejscu oraz znaczeniu kobiet 
i mężczyzn w twórczości autora – zwłaszcza w kontekście oma-
wianej powieści.  

Przedmiotem artykułu jest zobrazowanie literackiej wizji ojco-
stwa zaprezentowanej przez Żeromskiego w klechdzie domowej z 
1912 roku. Szkic zawiera zatem interpretację postaci Pana Brynic-
kiego, ojca głównej bohaterki utworu, Salomei. Konstrukcja Brynic-
kiego ukazana została przede wszystkim przez pryzmat relacji oj-
ciec-córka, jednak analiza zawiera również odniesienia do kategorii 
patriotyzmu. Wspomniany bohater to bowiem nie tylko ojciec, lecz 
także żołnierz, który uzupełnia zaprezentowaną w utworze galerię 
Polaków-bohaterów. Ponadto, w omawianym utworze pojawiają 
się konstrukcje quasi-ojcowskie, a ich analiza dopełnia zaprezento-
wane w artykule rozważania.  

 
Summary 
Literary image of fatherhood. Around Żeromski's The Faithful River. 
The article deals with the problems of fatherhood as presented 

in Stefan Żeromski's novel entitled The Faithful River. The introduc-
tion is a reflection on the place and importance of women and men 
in the author's works, particularly in the context of the discussed 
novel.  

The article focuses on the literary vision of fatherhood as pre-
sented by Żeromski in this domestic tale of 1912. It contains an in-
terpretation of the character of Mr Brynicki, the father of the main 
protagonist, Salomea. Brynicki's character has been presented from 
the viewpoint of a father-daughter relation, yet the analysis refers 
to the category of patriotism as well. The character is not only a fa-
ther, but also a soldier who complements the gallery of heroic Poles 
presented in the work. Furthermore, in the novel there are also 
quasi-paternal structures, whose analysis constitutes a part of the 
article as well.  
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Katarzyna Świercz (UJK) 

 
Obrazy ojców w twórczości Marty Fox 

Wybrane przykłady 
 
1. Rola ojca w rodzinie. 
Rozważania na temat kreacji ojca w literaturze należy rozpocząć 

od zdefiniowania terminów takich jak „ojciec” i „ojcostwo”. Definicje 
tych pojęć są trudne do określenia i często niejednoznaczne. Wynika 
to z możliwości różnego rodzaju spojrzeń na te pojęcia. W ujęciu po-
tocznym ojcem jest każdy mężczyzna, który posiada dzieci. Badacze 
wyjaśniają termin „ojciec” najczęściej w sposób opisowy1. 

Ojciec - to ktoś obecny na co dzień, ktoś kogo obecność bardzo cieszy. 
Jest pierwszą osobą, do której biegnie się w niebezpieczeństwie, znajomym i 
bezpiecznym schronieniem – to ktoś, u kogo, niczym w bezpiecznej przystani, 
dziecko może w każdej chwili schronić się przed niebezpieczeństwem. Jest 
bliskim i serdecznym przyjacielem, radosnym towarzyszem, oparciem w 
trudnościach. Ojciec to przewodnik i doradca dziecka, to ktoś, na kim można 
polegać, kto niby przez pryzmat pokazuje dzieciom prawdziwy obraz świata, 
zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny zaufania2. 

Z określeniem „ojciec” ściśle wiąże się pojęcie ojcostwa. Jako 
różnicę między tymi terminami można wskazać to, iż słowo „oj-
ciec” można odnieść do pewnego stanu, faktu bycia ojcem. Nato-
miast pojęcie „ojcostwo” zawiera w swej treści konkretne czynności 
wykonywane przez mężczyzn w procesie wychowania dziecka - 
podejmowanie działań opiekuńczych, zapewnianie odpowiednich 
warunków materialnych oraz przygotowywanie dziecka do 
uczestnictwa w kulturze. Wymienione elementy wskazują także na 
niezwykle istotną rolę ojcostwa w wychowaniu rodzinnym3. 

Etapy dochodzenia do roli ojca takie jak, samowychowanie 
siebie, wybór żony – matki swoich dzieci, zaplanowanie poczęcia, 

                                                 
1 W. Ośkiewicz, Rola ojca w oddziaływaniach wychowawczych dziecka w rodzinie, 

„Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2(3), s. 99. 
2 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warsza-

wa 2011, s. 14- 15. 
3 Tamże, s. 15. 
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tworzenie warunków do przyjęcia dziecka, towarzyszenie podczas 
porodu, udział w wychowaniu, nauczanie zasad, wprowadzanie 
do świata dorosłych, zapewnianie dziecku stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa, ściśle wiążą się z funkcjami ojca pełnionymi w 
rodzinie oraz wskazują na wagę pełnego zaangażowania mężczy-
zny we wszystkie momenty życia rodzinnego. Istnieją różnego ro-
dzaju sposoby klasyfikacji ojcowskich funkcji, jednak większość z 
nich koncentruje się wokół trzech zagadnień: ojciec jako wycho-
wawca, opiekun oraz żywiciel rodziny. Pozostałe funkcje takie jak 
funkcja rodzicielska, żywiciela, obrońcy, towarzysza zabaw, obiek-
tu identyfikacji, materialna oraz karząca w stosunku do własnych 
dzieci, zasadniczo łączą się z trzema podstawowymi, wymienio-
nymi uprzednio funkcjami. 

Próba zdefiniowania pojęcia ojcostwa skłania do refleksji na 
temat różnych aspektów tego terminu, który funkcjonuje w psycho-
logii, naukach prawnych, socjologii. Można zatem mówić o ojco-
stwie nie tylko pod względami biologicznym, ale również ducho-
wym czy pedagogicznym. Aspekt biologiczny wskazuje na fakt, iż 
ojcem jest ten, który spłodził Dziecko. Jest to chronologicznie 
pierwszy i realny element ojcostwa, stanowiący o więzach krwi. 
Mężczyzna wraz z kobietą dają początek nowemu życiu, co nie jest 
bez znaczenia również dla ich wzajemnych relacji. Nie należy w 
tym aspekcie pomijać zaangażowania mężczyzny, nie tylko pod 
kątem biologicznym, ale również emocjonalnym. „Ojcostwo – pisał 
Sosnowski - w kontekście aspektu biologicznego, przekracza po-
ziom aktu fizycznego i staje się to w istocie actus humanus – na 
wskroś ludzki”4. 

Kontekst prawny skupia się na zapisach Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, według którego ojcem jest ten mężczyzna, któremu dziecko 
jest prawnie przypisane. W przypadku dzieci zrodzonych w związ-
kach małżeńskich za ojca uznaje się męża matki. W sytuacji dziecka 
spoza związku małżeńskiego ojciec musi prawnie uznać dziecko za 
własne. Możliwe jest również ustalenie ojcostwa w wyniku adopcji. Z 
prawnego punktu widzenia, przypisanie ojcostwa wiąże się z tak zwa-
nym sprawowaniem władzy rodzicielskiej, czyli opieką i zaspokaja-

                                                 
4 Tamże, s.21. 
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niem podstawowych potrzeb młodego człowieka, a także decydowa-
niem o jego losach do osiągnięcia pełnoletniości. 

Kolejnym aspektem jest ojcostwo duchowe związane głównie 
z rolą mężczyzny we wspólnocie katolickiej i z głoszeniem doktry-
ny chrześcijańskiej na gruncie rodziny. Najczęściej termin ten koja-
rzony jest z duchowym przewodnictwem, kierownictwem ducho-
wym, towarzyszeniem oraz pomocą duchową, dialogiem ducho-
wym oraz poradnictwem duchowym5 A. K. Jankowiakowie pisali: 

 
Ojcostwo duchowe to przede wszystkim obecność, towarzyszenie, troska, 

opieka, wspieranie w realizacji powołania otrzymanego od Boga do pełni życia. 
Ojcostwo biologiczne to przekazywanie życia fizycznego. Ojcostwo duchowe to 
pomaganie człowiekowi, by stał się w pełni człowiekiem, by odkrył i podjął swoje 
powielanie do przyjaźni z Bogiem, świętości i zbawienia. Ojciec duchowy nie daje 
Bożego życia, tylko towarzyszy, opiekuje się nim6. 

 
Nieco inne znaczenie terminu ojciec można odnaleźć na gruncie 

psychologii. Z tym aspektem ojcostwa związane są trzy główne me-
chanizmy oddziaływania ojca na dziecko. Można tu wymienić naśla-
downictwo, rozumiane jako przygotowywanie do różnych ról spo-
łecznych poprzez mniej lub bardziej świadome upodobnienie zacho-
wań dziecka do zachowań ojca, identyfikacja oraz modelowość7. 

Aspekt pedagogiczny ojcostwa związany jest z wychowywa-
niem dziecka i przekazywaniem mu hierarchii wartości. Istotne w 
tym kontekście jest podkreślenie roli ojca w opiece nad dzieckiem, 
w jego wychowaniu sensu stricto, przygotowywaniu do uczestnic-
twa w kulturze oraz zabezpieczeniu jego warunków materialnych. 
Aspekt ten obejmuje relacje pomiędzy ojcem a dzieckiem, a także 
ojcem i matką oraz ich charakter. Istotne jest, aby relacje te miały 
charakter dwustronny. Zagadnienie to odnosi się także do funkcji 
realizowanych przez ojca w rodzinie takich, jak funkcje emocjonal-

                                                 
5 M. Szast, Ojcostwo duchowe w świetle badań własnych [w]: Ojcostwo: powołanie 

czy zadanie?, pod red. Zimny J., Stalowa Wola 2013, s. 507. 
6 A. K. Jankowiakowie, Ojcostwo duchowe. Rozmowa z księdzem Damianem Brylem, 

http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/ojcostwo-duchowe_id1149, (03.12.2014). 
7 W. Ośkiewicz, op. cit., s. 100. Też: K. Olbrycht, Czy i jak uczyć dziecko radości?, 

„Zeszyty Karmelitańskie” 2010, nr 2, s. 30. 
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ne, opiekuńczo- wychowawcze, kulturowe, rekreacyjne oraz za-
spokajanie podstawowych potrzeb, istotnych dla każdego człowie-
ka, a w szczególności dla dziecka, takich jak poczucie bycia waż-
nym, kochanym, bezpiecznym, czy potrzebnym8. 

Konieczność uczestnictwa ojca w procesie wychowania dziec-
ka oraz jego wpływ na rozwój młodego człowieka są jednymi z 
najbardziej podstawowych prawd pedagogicznych znanych już od 
najdawniejszych czasów9. Istnieje wiele badań i poglądów na temat 
znaczenia ojca w rozwoju ważnych cech psychicznych dziecka. 
Skupiają się one głównie na w trzech aspektach: po pierwsze wła-
ściwym przystosowaniu się do roli związanej z płcią polegającym 
na „typizacji” zachowania się. Ojcowie od najmłodszych lat bardzo 
silnie wpajają dzieciom różnice w zachowaniu charakterystycznym 
dla kobiet i mężczyzn. Kazimierz Pospiszyl podkreślił, że: 

 
[Ojciec] jako instrumentalny przywódca rodziny bardzo silnie wpaja dzie-

ciom zachowania bardziej skuteczne do zdobywania w życiu sukcesu i akceptacji 
przez otoczenie.[…] Mężczyzna w toku swych doświadczeń życiowych odebrał 
więcej – w porównaniu z kobietą - dowodów na to, iż ścisłe podporządkowanie się 
do ustalonych społecznie sposobów zachowania się stanowi nieodzowną drogę do 
sukcesu . Dlatego też ten właściwie wyspecyfikowany sposób zachowania się 
silniej od kobiety stara się wdrukować w zachowanie powierzonych jego opiece 
dzieci10. 

 
Również rozwój moralny dziecka nie może się obyć bez 

udziału ojca. W rozwoju społeczno - moralnym ojciec ma do speł-
nienia specyficzną, niezwykle ważną i trudną rolę, która polega 
głównie na dostarczeniu dziecku odpowiednich bodźców11. 

 
Wpływ ojca na postawy moralne dziecka jest […] najważniejszym (obok 

omawianej powyżej „typizacji płciowej” zachowania się dziecka) efektem wycho-
wawczym roli ojca. Oddziaływanie rodziców na rozwój moralny dziecka ukazywane 
bywa również bardzo często przez mądrość potoczną, która w sposób trafny mówi 
również i o źródłach siły sprawczej oddziaływania rodziców na formowanie się mo-

                                                 
8 Sosnowski, op. cit., s. 23-24. 
9 Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980, s. 7. 
10 Tenże, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 118. 
11 Tenże, Ojciec a rozwój…, op. cit., s. 110. 
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tywów postępowania dziecka! Siła ta tkwi w zachowaniu się rodziców, w ich pionie 
moralnym i podejściu do różnych problemów stwarzanych przez życie12. 

 
Trzecim elementem jest rozwój intelektualny dziecka, dość 

szeroko udokumentowany we współczesnej literaturze psycholo-
gicznej. Do najważniejszych aspektów badań nad wpływem ojca na 
rozwój umysłowy dziecka należą: wpływ ojca na stopień potrzeby 
rozwoju osiągnięć i poziom aspiracji oraz wpływ na wyniki w na-
uce szkolnej13. 

 
Wiele badań psychologicznych wskazuje, że sama nawet identyfikacja z oj-

cem dodatkowo koreluje z wysokim rozwojem potrzeby osiągnięć u dzieci, szcze-
gólnie u synów.[…] Wszystkie badania prowadzone nad osiągnięciami szkolnymi 
dzieci, pozbawionych opieki ojcowskiej wskazują, że są one o wiele niższe od po-
stępów dzieci mających możliwość częstego odczuwania tejże opieki14. 

 
Wielu badaczy stworzyło różnorakie systemy, według których 

wyróżnia się odmienne modele ojcostwa. Do niedawna dominowa-
ły próby przedstawiania osoby ojca i jego zaangażowania w życie 
rodzinne, wyłącznie poprzez pryzmat pełnionej przez niego funkcji 
materialnej. Obecnie istnieje potrzeba zdefiniowania na nowo roli 
ojca w rodzinie. Często akcentuje się zatem jego udział w procesie 
wychowania, opiece nad dziećmi, wprowadzaniu w świat kultury, 
zabezpieczaniu materialnym rodziny, wchodzeniu w określone 
układy, relacje. Zatem najprostszym podziałem modeli ojcostwa 
jest podział na model tradycyjny i współczesny. Punktem wspól-
nym dla tych dwóch typów jest realizowanie potrzeb materialnych 
rodziny. Elementami różnicującymi są przede wszystkim rodzaje 
relacji zachodzących między członkami rodziny. W tradycyjnym 
modelu ojcostwa relacje pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem mają 
charakter jednostronny, natomiast we współczesnym modelu są to 
relacje wielostronne i wzajemne. Ponadto tradycyjny model opiera 
się często na władzy ojca w rodzinie, co wpływa na negatywny od-
biór i pesymistyczne zabarwienie tej formy ojcostwa. Model współ-

                                                 
12 Pospiszyl, Ojciec a wychowanie…, op. cit., s. 128. 
13 Tamże, s. 135. 
14 Tamże, s. 140. 
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czesny natomiast zabarwiony jest optymistycznie i opiera się na 
pełnym udziale ojca w opiece nad dziećmi15. 

Istnieje również inny podział ojców ze względu na ich udział 
w życiu dziecka. Są to model świadomego i odpowiedzialnego oj-
costwa, model pragmatyczny oraz ojciec nieobecny emocjonalnie. 
Pierwszy z wymienionych typów to ojcowie aktywni w procesie 
wychowania dzieci, pragnący uczestniczyć już od najmłodszych lat 
w ich życiu. Funkcja materialna nie przysłania im udziału w wy-
chowaniu oraz organizowaniu czasu wolnego wspólnie z dziećmi. 
To mężczyźni szczęśliwi dzięki swemu ojcostwu, zaangażowani w 
życie całej rodziny. Model pragmatyczny ojcostwa charakteryzuje 
ojców, którzy skupiają się przede wszystkim na własnej karierze 
zawodowej, a co za tym idzie na zapewnieniu bytu materialnego 
rodzinie. 

 
Przedstawicielami tego modelu są mężczyźni, którzy starają się w pierw-

szej kolejności zapewnić korzystne warunki materialne swoim rodzinom. Jest to 
ich główna, dominująca funkcja w rodzinie. Określa ją kariera zawodowa ojca, 
która tłumaczy duże zaangażowanie w realizacje funkcji materialnej i jednocze-
śnie ogranicza możliwość pełnienia innych istotnych zadań ojcowskich, takich jak 
opieka, wychowanie, zainteresowanie dzieckiem w czasie wolnym16. 

 
Ostatni, najbardziej niepokojący model, to ojciec nieobecny 

emocjonalnie. Mężczyźni prezentujący taką postawę nie są zainte-
resowani zapewnieniem rodzinie nie tylko korzystnych warunków 
materialnych, ale również opieki, wychowania oraz organizowania 
czasu wolnego dzieci. Ważny w tym typie jest również aspekt 
opuszczenia własnych dzieci, nie zawsze w sensie fizycznym, jed-
nak najczęściej w sensie duchowym. Taka rodzina jest rodziną tyl-
ko pozornie pełną. Niektórzy mężczyźni uciekają w pracę zawo-
dową, szukają spokoju poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, 
uprawianie sportów lub szukają przygód w romansach z innymi 
kobietami. W licznych przypadkach mężczyzna taki emocjonalnie 

                                                 
15 Sosnowski, op. cit., s. 210. 
16 Tamże, s. 215. 
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nigdy nie dorasta, przez co nie potrafi się odnaleźć w roli ojca, 
opiekuna, męża, wychowawcy17. 

 
2. Obrazy ojców w twórczości Marty Fox 
Różne modele ojców oraz przykłady wielu typów ojcostwa 

prezentuje nie tylko literatura kierowana do dorosłego czytelnika. 
Środowisko rodzinne w naturalny sposób jest tematem utworów 
adresowanych do dzieci i młodzieży, a co za tym idzie można za-
obserwować w tego typu literaturze rozmaite kreacje ojców. Źró-
dłem bardzo ciekawych przykładów w tym zakresie jest twórczość 
znanej powieściopisarki, autorki licznych powieści dla dziewcząt – 
Marty Fox. Do tej pory wydanych zostało ponad czterdzieści jej 
książek, głównie przeznaczonych dla młodzieży. Są to nie tylko 
powieści, ale również opowiadania i wiersze18. Jej utwory zostały 
uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY (International Board on 
Books for Young People), zajmującą się promowaniem rozwoju 
książki dziecięcej oraz upowszechnianiem książek w tej dziedzinie 
literacko najwartościowszych19. Marta Fox zwyciężyła w roku 1995 
i 200020 w konkursie „Książka Roku”. Dwukrotnie była również 
stypendystką Ministerstwa Kultury. W 2004 roku otrzymała hono-
rowe odznaczenie Ogólnopolskiego Pogotowia do Walki z Prze-
mocą w Rodzinie - „Niebieska Linia” - za książkę pod tytułem Co-
raz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu, poruszającą 
problem zaburzonych relacji pomiędzy dorosłymi opiekunami a 
dziećmi. W 2006 roku została odznaczona tytułem Zasłużony dla 
Kultury Polskiej21. Twórczość prozatorska Marty Fox poświęcona 
jest głównie problemom dzieci i młodzieży, dojrzewaniu emocjo-
nalnemu bohaterów oraz realiom życia w rodzinie i szkole.  

Wśród bogatej oferty książek adresowanych do młodzieży 
znajduje się również powieść pod tytułem Magda.doc. W tej właśnie 
książce znajdujemy ciekawe przykłady kreacji bohaterów będących 
                                                 

17 Tamże, s. 217.  
18 http://www.martafox.pl/o-mnie/ (01.12..2014) 
19 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyń-

skiego, Wrocław 2002, s. 155-156. 
20 Tamże, s. 155. 
21 http://www.martafox.pl/o-mnie/ (01.12.2014) 
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ojcami. Powieść Magda.doc napisana została w formie elektronicz-
nego dziennika głównej bohaterki. Tytułową Magdę poznajemy w 
chwili, kiedy dowiaduje się o swojej ciąży. Magda jest dziewiętna-
stolatką, najlepszą uczennicą w klasie. To osoba inteligentna, oczy-
tana, która przede wszystkim lubi się uczyć. W środowisku szkol-
nym odbierana jest jako skryta, trzymająca się na uboczu „kujon-
ka”. Tym bardziej szokująca jest dla środowiska szkolnego infor-
macja o ciąży głównej bohaterki. Potęguje to również fakt, że Mag-
da nigdy nie była w szkole widywana z żadnym chłopakiem, a in-
formację o tym, kto jest ojcem dziecka bohaterka skrzętnie ukrywa, 
nie tylko przed koleżankami z klasy.  

Jednak czytelniczka może dzięki elektronicznemu dzienniko-
wi poznać prawdziwą historię nastolatki. Magda zwierza się swo-
jemu komputerowi z nieszczęśliwej miłości do chłopaka o imieniu 
Łukasz, który chodzi do jej szkoły. Łukasz jest w szkole bardzo po-
pularny, wiele dziewczyn się nim interesuje. Na Magdę jednak nie 
zwraca on wcale uwagi. Kiedy pewnego letniego popołudnia mło-
dzi spotykają się przypadkowo na ulicy, sytuacja przyjmuje zupeł-
nie nieoczekiwany obrót. Magda zostaje zaproszona do domu Łu-
kasza. Zakochana dziewczyna ma wrażenie, że jej skrywane do tej 
pory uczucia i marzenia wreszcie stają się rzeczywistością i ulega 
czarującemu chłopakowi. Pod wpływem urokliwej chwili między 
młodymi ludźmi dochodzi do stosunku. Kiedy okazuje się, że 
Magda jest w ciąży jej partner wpada w panikę. Nie chce przyjąć do 
wiadomości faktu, iż zostanie ojcem. Zupełnie nie mieści się to w 
jego życiowych planach. Przestraszony nastolatek stający nagle 
przed ogromem odpowiedzialności, jakim jest wspólne wychowy-
wanie dziecka, postanawia rozwiązać sprawę jednoznacznie i osta-
tecznie uwolnić się od problemu. Proponuje Magdzie usunięcie 
ciąży, ta jednak nie chce słyszeć o zabiegu.  

Bohaterka wykreowana została na kobietę silną psychicznie, 
która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i w przeciwieństwie do 
Łukasza jest gotowa ponieść konsekwencje swoich czynów. Mamy 
tu przykład ojca biologicznego, który nie akceptuje swojego ojco-
stwa. Emocjonalnie nie chce zaangażować się w rodzicielstwo i 
wypiera całkowicie swój dalszy udział w życiu dziecka. Wynika to 
nie tylko z jego niedojrzałości, ale również z cech charakteru boha-
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tera. Łukasz jest rozpieszczonym, skoncentrowanym tylko na sobie 
chłopcem, którego główną rozrywką jest uwodzenie coraz to no-
wych dziewcząt. Magda jest tylko jego „kolejną ofiarą”, nie żywi on 
do dziewczyny żadnych głębszych uczuć. Traktuje on kobiety in-
strumentalnie, bawi się ich uczuciami, w sytuacji kiedy bohaterka 
informuje go o ciąży, Łukasz obraża ją. Tym bardziej wizja wspól-
nego dziecka przeraża nastolatka, nie potrafi on wczuć się w nieła-
twą sytuację przyszłej matki. W swoim elektronicznym dzienniku 
Magda zastanawia się: 

 
Czy naprawdę musiałam zajść w ciążę z chłopcem, który mnie nie kocha i 

nie chce, i boi się naszego dziecka (a może i wstydzi)…22. 
 
Narodziny dziecka niczego nie zmieniają w postawie Łukasza, 

nadal nie chce on uczestniczyć w jego życiu. Tak naprawdę nie ob-
chodzi go los ani jego córki, małej Paulinki, ani jej matki. W finało-
wej scenie książki czytelnik odnajdzie dialog, który najpełniej uka-
zuje postawę Łukasza jako ojca biologicznego, który z pełną świa-
domością ucieka od swojego ojcostwa, kierując się własną wygodą i 
egoizmem.  

 
- Jesteś z siebie zadowolona? 
- Jestem. Nie ukrywam. Z siebie i z Paulinki. 
- Dlaczego ją tak nazwałaś? 
- A przyjrzałeś jej się dobrze?... Ona po prostu jest Paulinką, to widać od 

razu… Podobają ci się inne imiona? 
- Widzisz , Magdo – rozpoczął Łukasz powoli – rzecz na tym polega, że… 

ja właściwie nie mam tutaj nic do powiedzenia. Stało się. Wbrew mojej woli i 
oczekiwaniom. Nie podejrzewałem…[…] Przyszedłem, by ci powiedzieć… - zdo-
bywał się na odwagę – by ci powiedzieć, że musimy się rozstać. Po prostu musi-
my. Zrozumiałem, że nie chce być ojcem, mimo że jestem, i że nie potrafię, i że 
mam zupełnie inne plany. 

 - Łukaszu, uwierz mi – powiedziałam – nie musimy się rozstawać […] 
ponieważ nigdy nie byliśmy razem23. 

 

                                                 
22 M. Fox, Magda doc., Wrocław 2008, s. 160. 
23 Tamże, s. 212. 
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Łukasz, zwany przez Magdę w powieści Łukaszem Młod-
szym, z satysfakcją odpowiedzialność za swoje czyny przerzuca na 
innych, w tym przypadku na swojego ojca, mężczyznę również 
noszącego imię - Łukasz. Łukasz Starszy to dobrze sytuowany, za-
radny człowiek, który w powieści prezentuje trzy różne aspekty 
ojcostwa.  

W pierwszym i najbardziej oczywistym przypadku jest ojcem 
biologicznym Łukasza Młodszego. Prezentuje on w tym przypadku 
bardzo dojrzałą postawę, nie potępia syna, nie odwraca się od nie-
go mimo, iż ostateczne konsekwencje jego czynów ponosi osobi-
ście. Okazuje synowi pomoc i wsparcie, rozumie jego strach przed 
zmianą sytuacji życiowej. Łukasz Starszy to ojciec rozumiejący i 
chroniący swoje dziecko. Można bez wątpienia stwierdzić, że kocha 
on swojego syna, nie jest to jednak uczucie ślepe i pozbawione 
zdrowego rozsądku. Mężczyzna jest sprawiedliwy i w pewnym 
sensie daje odczuć synowi, że w momencie pojawienia się w ich 
życiu Magdy nie może być egoistą i sytuować siebie w centrum 
rodziny. Łukasz Starszy stawia na pierwszym miejscy matkę swo-
jego wnuka i troskliwie pomaga jej oraz nienarodzonemu dziecku. 
Ojcowska miłość do Łukasza Młodszego przejawia się głównie w 
przejęciu jego obowiązków i odpowiedzialności na siebie. 

Wiążą się z tym faktem, kolejne aspekty ojcostwa Łukasza 
Starszego. Bohater ten jest nie tylko ojcem dla własnego biologicz-
nego syna, lecz równie zaczyna traktować Magdę po ojcowsku. 
Dziewczyna pozbawiona wsparcia ze strony biologicznego ojca jej 
dziecka otrzymuje ogromną dozę ciepła i troski od Łukasza Star-
szego. Otacza on dziewczynę ojcowską opieką nie tylko pod kątem 
finansowym. Od początku ciąży zapewnia jej opiekę lekarską, or-
ganizuje mieszkanie, pomaga w wyprowadzce od despotycznej 
matki, jednak przede wszystkim okazuje się on dobrym przyjacie-
lem, zawsze chętnym nieść pomoc i dobre słowo. Magda, która po 
śmierci własnego ojca, ze strony matki nie zaznała czułości, chętnie 
zwierza się Łukaszowi Starszemu i przyjmuje jego wsparcie.  

 
- Zupełnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego mi pan pomaga, dlaczego się 

pan mną interesuje i dlaczego pan jest dla mnie taki dobry – wyszeptałam. 
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- Bo tak naprawdę mam tylko Łukasza… a teraz i ciebie – powiedział Łu-
kasz Starszy, patrząc mi w oczy i dotykając mojej ręki, nerwowo skubiącej brzeg 
zielonej serwetki24[…] 

Coś w Łukaszu Starszym takiego jest, co wzbudzane mnie zaufanie i ochotę 
do rozmowy. Wielką ochotę25. 

 
Z bliskiej relacji pomiędzy Magdą a Łukaszem Starszym wy-

nika jeszcze jedna ojcowska funkcja pełniona przez starszego męż-
czyznę. Przejmuje on rolę opiekuna młodej mamy w takim stopniu, 
że czytelnik może odnosić chwilami wrażenie, że to Łukasz Starszy 
jest biologicznym ojcem dziecka Magdy. Dochodzi tu do przejęcia 
roli ojca, którą powinien pełnić Łukasz Młodszy. Starszy Łukasz 
podejmuje wszystkie czynności, które przypisane są ojcu biolo-
gicznemu, zawozi Magdę na wizyty do ginekologa, troszczy się o 
prawidłowy przebieg ciąży, dba o dietę dziewczyny, a ostatecznie 
to właśnie on wiezie ją do szpitala w chwili porodu. Spełnia on 
również kluczową dla młodej bohaterki funkcję materialną, która 
również stereotypowo powinna być przypisana ojcu dziecka, a nie 
dziadkowi. 

 
Łukasz Starszy bardzo jest troskliwy. Prosił mnie kilkakrotnie, abym obie-

cała, że zadzwonię do niego, gdy coś się zacznie dziać, a on wtedy natychmiast 
przyjedzie. Obiecałam. Ale kłamałam. Na pewno kłamałam, bo wiem, że nie za-
dzwonię. Nie musi się mną opiekować, bo nie on jest ojcem mojego dziecka. Wi-
dzę, że chce. Nie potrafię się jednak w tym pozbierać. Wszystko jest pochrzanio-
ne. Ten, kto mógłby się mną opiekować, nie chce lub boi się, ten, kto nie musi, 
robi to bo chce26. 

 
Z kontynuacji powieści Magda.doc pod tytułem Paulina.doc 

oraz dalszych części jak na przykład Paulina w orbicie kotów, czytel-
nik dowiaduje się, że relacja Łukasza Starszego i Magdy przeradza 
się w miłość, i pomimo różnicy wieku, tworzą oni udany związek 
wspólnie wychowując Paulinkę. Zatem dziadek przejmuje rolę ojca 
i odpowiedzialność za dziecko, ostatecznie stając się dla niego oj-
czymem. Nie bez znaczenie jest również zbieżność imion dwóch 
                                                 

24 Tamże, s. 135. 
25 Tamże, s. 155. 
26 Tamże, s. 207. 
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bohaterów. Łukasz Starszy zajmuje w życiu Magdy miejsce, które 
miał zajmować Łukasz Młodszy. Okazuje się, że wszystkie cechy, 
których dziewczyna oczekiwała po biologicznym ojcu swojego 
dziecka znalazła w Łukaszu Starszym. 

W powieści Magda.doc czytelnik może odnaleźć postać jeszcze 
jednego ojca. Biologiczny ojciec Magdy jest bohaterem nie występu-
jącym bezpośrednio w powieści. Czytelnik poznaje jednak sylwet-
kę tego człowieka, zagłębiając się we wspomnienia głównej boha-
terki. Ojciec Magdy nie żyje, jednak córka często wspomina wspól-
nie spędzony z nim czas. Postać żyjąca we wspomnieniach boha-
terki to typ ojca uczestniczącego w życiu dziecka, kochającego i 
tęskniącego. Ojciec jest dla Magdy ostoją spokoju, ciepła i opiekuń-
czości. Przedstawiony jest w sposób idealistyczny, wykreowany we 
wspomnieniach osamotnionej dziewczyny na wspaniałego ojca, nie 
posiadającego wad. Stanowi on przeciwwagę dla oschlej i zimnej 
matki, która wielokrotnie daje córce odczuć, że jej nie kocha.  

 
Za ojcem tęskniłam nawet wtedy, gdy był w pracy i wiedziałam, że po po-

łudniu wróci. Tęskniłam, bo chciałam mu coś opowiedzieć, pochwalić się pożalić 
albo pójść z nim do parku, na karuzelę, do kina, gdziekolwiek. Tęskniłam, bo wie-
działam, że on też tęskni i że jest ciepły w środku dla mnie27. 

 
Czytamy w książce bardzo znaczące słowa: 
 
Lgnęłam do jego głosu jak pies, który nie ma pojęcia, na czym polega wier-

ność, choć cały jest wiernością28. 
 
Innymi przykładami powieści, autorstwa Marty Fox, w któ-

rych postać ojca jest wyraźnie zarysowana, są książki poświęcone 
życiu Agaty i jej rodziny: Batoniki always miękkie jak deszczówka, Aga-
ton- Gagaton: jak pięknie być sobą oraz Agaton Firma Agaton-Gagaton: 
wypróbuj bez szorowania. Powieści te napisane są w formie zapisków 
najmłodszej członkini rodziny – Agaty. Inspiracją do stworzenia 
postaci Agaty była córka autorki o tym samym imieniu. Poznajemy 
niezwykle ciepłą i pełną humoru rodzinę, która żyje w miłości i 

                                                 
27 Tamże, s. 27. 
28 Tamże, s. 35. 
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wzajemnym zrozumieniu. Oprócz Agaty i jej rodziców, głównymi 
postaciami są Magilla zwana Kujonkiem – starsza siostra Agaty 
oraz babcia Gienia.  

Autorka stworzyła bardzo pozytywny obraz rodziny, w której 
wszyscy żyją w zgodzie, harmonii oraz wzajemnej przyjaźni. W 
taki właśnie klimat powieści wpisuje się również ojciec rodziny. 
Tata Agaty jest człowiekiem inteligentnym, pełnym spokoju i do-
brego humoru. Tak naprawdę wiemy o nim niewiele, nie znamy 
jego imienia ani wieku. Jedyne informacje to fakt, że robi doktorat 
oraz uczy w szkole. Tak naprawdę nie są to jednak kwestie istotne 
dla kreacji tej postaci, ponieważ poznajemy ojca przede wszystkim 
w warunkach domowych. Wiadomo jednak, że jest on dobrym wy-
chowawcą i charyzmatycznym nauczycielem. Świadczy o tym sy-
tuacja, w której jedna z jego uczennic postanawia uciec od swoich 
rodziców i pojawia się w domu Agaty. Początkowe zmieszanie, 
przeradza się szybko w chęć niesienia pomocy zagubionej dziew-
czynie. 

 
Przyszedł tata. Jak zwykle w dobrym humorze, choć wyraźnie zmęczo-

ny.[…] Tata otworzył kopertę. 
- Nic nie rozumiem – powiedział. 
„Jest Pan jedynym facetem, o którym teraz pomyślałam. Nigdy pan na 

mnie nie narzekał i chyba mnie rozumiał. Dlatego Panu zostawiam album ze 
zdjęciami. Nie chcę, by mieli go moi rodzice. Nie wiem, co mam zrobić, ale panu 
dziękuje za wszystko. Ania.”[…] 

Tym razem tata otworzył. Wyjrzałam ze swojego pokoju zaciekawiona. W 
drzwiach stała Ania.[…] Ania płakała. Przyszła mama. 

- Nie stójcie w drzwiach – powiedziała – dzięki Bogu, ze jesteś – dodała, 
uśmiechając się do Ani serdecznie. […] Najpierw się wykąp i trochę w wannie 
rozpręż, a potem będziesz mogła dalej płakać – powiedziała mama. 

Tata w tym czasie zapalał trzeciego papierosa, zapominając, że ma zakaz 
palenia w innych miejscach niż kuchnia. Potem dali Ani jeść, zamknęli się z nią 
w kuchni i długo rozmawiali29. 

 
Narratorka często przywołuje jego wypowiedzi, co świadczy 

tym, iż jest on dla córki autorytetem. Ojciec ten uczestniczy w życiu 
dzieci. Jest człowiekiem, ciepłym i troskliwym, nieunikającym 
                                                 

29 Fox M., Batoniki always miękkie jak deszczówka, Katowice 1994, s. 86- 88. 
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obowiązków domowych. Autorka, poprzez krótkie anegdotki z 
życia rodziny, widziane oczyma najmłodszej, córki rysuje obraz 
sympatycznego ojca, który ma wprawdzie swoje dziwactwa, ale są 
one raczej pełne uroku, niż uciążliwe.  

 
Mama pije kawę. Albo herbatę. Tata kawę, herbatę i kompot, i wodę mine-

ralną. Najlepiej jakby w kilku filiżankach miał wszystkiego po trochu i nie daj 
Bóg mu coś wylać. Najlepszy jest ponoć ten ostatni łyczek, tak mówi. U cioci tata 
pije kompot albo mineralną. Ciocia ponoć nie umie robić ani herbaty, ani kawy. 
Kiedyś zrobiła tacie kawę a on powiedział: 

- Jeżeli to jest kawa, to poproszę herbatę, a jeżeli herbata, to poproszę o ka-
wę30[…] 

Mama jednak nie musi się odchudzać, bo gruba nie jest, a tata i tak ciągle 
mówi, że kochanego ciałka nigdy za wiele. Chyba myśli wtedy o sobie i się pocie-
sza, bo on ma czas jeździć na basen tylko raz w tygodniu, a w jego wieku należa-
łoby więcej. Ustaliłyśmy ostatnio z Kujonkiem, że chcemy mieć prawdziwego 
tatę, a prawdziwy tata to taki, któremu chociaż trochę brzuch wystaje31. 

Tata to chyba nigdy palić nie przestanie, bo na ciążę nie ma żadnych szans, 
a inne motywacje nie są dla niego wystarczająco przekonywające. […] Tata mó-
wi, że nie zależy mu na tym, aby umarł zdrowszy, a poza tym palenie, to coś 
bardzo miłego 32. 

 
Rodzina trudne chwile w życiu przezwycięża dzięki niezwy-

kłej więzi i wzajemnemu wsparciu. W drugiej części cyklu autorka 
opisuje sytuację, w której rodzina staje w obliczu choroby matki. 
Strapiony ojciec, mimo wszystko, stara się być ostoją rodziny i 
wspierać wszystkich jej członków. Sceny te świadczą o jego poczu-
ciu odpowiedzialności i silnej empatii, w sytuacji, kiedy jest mu 
ciężko nie myśli tylko o sobie, ale koncentruje się na dzieciach, sta-
rając się zapewnić im możliwość normalnego funkcjonowania. 

 
Piszę teraz o szpitalu, bo o czym mam pisać, gdy ja siedzę w domu, a moja 

mama choruje w szpitalu.[…] Tata nam przypomina abyśmy nie zaniedbywali 
swoich obowiązków, a nawet dzielili się jeszcze tym, co robiła mama. […] Na 
obiad chodzimy do babci, ale to też nie jest wesołe, bo babcia ciągle wzdycha, cza-

                                                 
30Tamże, , s. 11. 
31 Tamże, s. 12. 
32 Tamże. S. 35. 
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sami płacze, a tata ją pociesza, jak może. Kujonek mówi, że on tłumacząc wszyst-
ko babci, tłumaczy też sobie i pocieszając babcię, pociesza siebie i nas33. 

 
Podsumowując, powieści Marty Fox przeznaczone dla mło-

dzieży obfitują w wiele ciekawych kreacji ojców. Autorka przed-
stawia różnorodne oblicza ojcostwa, co wyraźnie ukazuje, iż rola ta, 
w życiu mężczyzny nie jest łatwa. Istotne jednak jest, aby pogłębiać 
świadomość, edukować i otwierać, szczególnie młodych mężczyzn, 
na nowe, odpowiedzialne modele ojcostwa. Niewątpliwie mądre i 
ciepłe książki Marty Fox, pełnią taką właśnie funkcje edukacyjną. 

 
Streszczenie 
Pierwsza część artykułu zawiera rozważania na temat kreacji 

ojca w literaturze oraz próbę określenia znaczenia terminów „oj-
ciec” i „ojcostwo”. W ujęciu potocznym ojcem jest każdy mężczy-
zna, który posiada dzieci. Próba zdefiniowania pojęcia ojcostwa 
skłania do refleksji na temat różnych aspektów tego terminu, który 
funkcjonuje w psychologii, naukach prawnych, socjologii. Można 
zatem mówić o ojcostwie nie tylko pod względem biologicznym, 
ale również duchowym czy pedagogicznym. Opisane zostały także 
różne modele ojców oraz przykłady wielu typów ojcostwa. 

Druga część artykułu skupia się wokół wybranych przykła-
dów kreacji ojców w powieściach autorstwa Marty Fox. Środowi-
sko rodzinne w naturalny sposób jest tematem utworów adreso-
wanych do dzieci i młodzieży, a co za tym idzie można zaobser-
wować w tej literaturze rozmaite typy ojców.  

Wśród bogatej oferty książek adresowanych do młodzieży 
znajduje się również powieść pod tytułem Magda.doc. W tej właśnie 
książce znajdujemy liczne postaci będące ojcami. Najciekawszym 
przykładem jest bohater o imieniu Łukasz, będący jednocześnie 
ojcem biologicznym, dziadkiem przejmującym rolę ojca oraz ojcem 
– opiekunem tytułowej Magdy. 

Innymi przykładami powieści, autorstwa Marty Fox, w któ-
rych postać ojca jest wyraźnie zarysowana, są książki poświęcone 
życiu Agaty i jej rodziny: Batoniki always miękkie jak deszczówka, Aga-

                                                 
33 Fox M., Agaton-Gagaton: jak pięknie być sobą, Wrocław 2005, s. 6. 
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ton- Gagaton: jak pięknie być sobą oraz Firma Agaton-Gagaton: wypró-
buj bez szorowania. Autorka stworzyła bardzo pozytywny obraz ro-
dziny, w której wszyscy żyją w zgodzie, harmonii oraz wzajemnej 
przyjaźni. W taki właśnie klimat powieści wpisuje się również oj-
ciec głównej bohaterki Agaty, który prezentuje typowy model ojca 
opiekuńczego i troszczącego się o dzieci. 

 
Abstract 
Selected examples of the creations of fathers in novels by Marta Fox. 
The first part of the article contains reflections on the creation 

of a father in the literature and an attempt to determine the mean-
ing of the terms "father" and "fatherhood". In colloquial terms, any 
man who has children is the father. The attempt to define the no-
tion of fatherhood tends to reflect on various aspects of this term, 
which is present in psychology, legal sciences, sociology. Therefore, 
one can talk about fatherhood not only in biological, but also spiri-
tual and educational aspects. Different models of fathers and also 
examples of many types of fatherhood have been described here. 

The second part of the article focuses on some selected exam-
ples of creations of fathers in the novels by Marta Fox. The family 
environment in a natural way is the theme of literary works ad-
dressed to children and young people, and thus various types of 
fathers can be observed in this literature. Among the wide range of 
books addressed to young people, there is also a novel titled 
Magda.doc. It is in this book that we find a number of characters that 
are fathers. The most interesting example is the character named 
Łukasz, who, at the same time, is the biological father, the grandfa-
ther who takes on the role of the father and also the father - the 
guardian of the above mentioned Magda. 

Other examples of novels by Marta Fox, in which the father 
figure is clearly visible, are the books on the life of Agata and her 
family: Batoniki always miękkie jak deszczówka [Bars Always Soft as 
Rainwater], Agaton- Gagaton: jak pięknie być sobą [Agaton- Gagaton: 
How Beautifully it is to be Yourself] and Firma Agaton-Gagaton: 
wypróbuj bez szorowania [Agaton-Gagaton Company: Try without 
Scrubbing]. The author created a very positive image of a family in 
which all members live in a harmony and mutual friendship. The 
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main character's, that is Agata`s, father is also part of such a climate 
of the novel, who represents a typical model of a protective and 
caring for children father. 
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Ewelina Szarek (URz) 
 

Rodzina w literaturze stanisławowskiej.  
Model czułego i troskliwego ojca 

 
Podobnie jak dzisiaj, również w obyczajowości szlacheckiej 

XVIII wieku rodzina miała duże, a nawet jeszcze większe znacze-
nie. Zbigniew Kuchowicz pisze o jej roli następująco: 
 

(…) często nie tylko „polerowała” postawy, lecz przyzwyczajała do 
korzystania z przewagi, siły, jak się powiada, wypaczała młode charakte-
ry. Wzory w niej ukazywane mogą być uznane często za bardzo dysku-
syjne. Wynikało to m.in. z jej bardzo konserwatywnego, patriarchalnego 
charakteru, bezgranicznego podporządkowania dzieci rodzicom. Przez 
wpajanie wygórowanych ambicji rodzinnych czy rodowych wywierała 
znów nieraz ujemny wpływ na postawy, na wypełnianie obowiązków 
obywatelskich1.  
 

Rodzina opierała się głównie na surowym autorytecie ojcow-
skim. To właśnie ojciec stanowił jej głowę, dysponował majątkiem, 
a także decydował o losie wszystkich domowników. Jednak owe 
surowe stosunki, których nie będziemy tutaj opisywać, łagodziła 
czasem matka. W obyczajowości szlacheckiej stanowiłam ona po-
stać bardzo szanowaną, czczoną. Zniewaga matki uchodziła po-
wszechnie za ciężkie przewinienie, wzbudzała odrazę. Piętnowano 
wyrodnych synów, którzy nie dbali o swe rodzicielki, czy je znie-
ważali. W pamiętnikach pełno jest serdecznych, ciepłych wspo-
mnień o matkach. Julian Ursyn Niemcewicz pisał, np. jak dobrze 
powodziło się w jego domu rodzicielskim „dzięki pilnej, dobrej 
matce mojej”2. Także Franciszek Karpiński z ogromną czułością i 
wzruszeniem wspomina swą „najcnotliwszą” matkę3.  

                                                 
1 Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI-XVIII wieku, War-

szawa 1993, s. 38. 
2 Tamże, s. 40; Zob. Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza: 1811-1820, oprac. 

J.K. Żupański, t. 1, Poznań 1877. 
3 Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 40. 
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Stosunek do dzieci bywał wtedy w ogóle inny. W żadnym 
wypadku nie traktowano ich pierwszoplanowo; naczelne miejsce 
zajmowali z reguły rodzice. Dzieciom szczędzono czułości, poca-
łunków, uważając, że to są rzeczy wręcz niestosowne – taki istnieje 
utarty obraz w literaturze osiemnastowiecznej. Rulikowski wyzna-
je, bez żadnego zresztą żalu: „Nie znałem wprawdzie pieszczot, nie 
bawiono się nigdy ze mną, jakby z jakim upodobanem zwierzę-
ciem”4. Występowało przekonanie, że rodzice, w tym matki, nie 
powinny „psuć” dzieci pieszczotami. Dzieciom skąpiono nie tylko 
pieszczot, lecz dość obojętnie odnoszono się do odczuwanego 
przez nie zimna, bólu, nawet strachu. Były to postawy powszechne.  

Warto zwrócić uwagę na wysoki przyrost naturalny za przy-
woływanym już Zbigniewem Kuchowiczem: 

 
Występowała tak zwana płodność naturalna – kobiety rodziły naj-

częściej kilka, a nawet kilkanaście razy. Znane już z poprzednich wieków 
środki przeciwdziałające zapłodnieniu lub poronne były w omawianym 
okresie zwalczane przez Kościół, a z czasem przez ulegającą mu, przewa-
żającą opinię społeczeństwa. Dzieci rodziło się wiele, często dziesięcioro i 
więcej w jednym małżeństwie, wiele jednak umierało, śmiertelność po-
śród nich była bowiem bardzo wysoka. Rodzina szlachecka rzadko liczy-
ła też kilkanaście osób (…). Na ogół dążono do posiadania jak największej 
liczby potomstwa, widząc w tym dowód opieki boskiej i możliwości 
rozwojowe. Bezpłodność traktowano jako nieszczęście, starano się ubła-
gać Niebo o odwrócenie tej plagi. Występowało tez społeczne współczu-
cie dla ostatnich z rodu5.  

 
Z drugiej strony, posiadanie dziesięciorga czy więcej dzieci 

stanowiło pewien kłopot związany z ich edukacją czy także wypo-
sażeniem majątkowym. Stąd też w pewnych domach nadmiar 
dzieci traktowano jako zmartwienie i młodsze oddawano często-
kroć na „folwarczne opieki”, świadomie czy podświadomie godząc 
się, by marniały tam i gasły. Chciano w ten sposób zachować mają-
tek dla jedynaka czy też dwóch, trzech potomków, dziedziców na-

                                                 
4 Zob. J. Bartoszewicz, Urywek wspomnień Józefa Rulikowskiego. Wydany z ob-

szerniejszego rękopisu (1731-92), Warszawa 1862, s. 181. 
5 Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 43. 
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zwiska i nierozdrobnionej fortuny. W takich sytuacjach śmierć 
dziecka przyjmowano nawet – co może wydawać się absurdalne – 
z westchnieniem ulgi, wmawiając sobie, że była to wola boska, że 
„przybyła świeca Panu Bogu”6. 

W świetle obecnych ustaleń psychologii i socjologii, chłodne 
i surowe obchodzenie się z dziećmi, oddzielanie ich od rodziców, 
musiało powodować negatywne, a nawet traumatyczne skutki. 
Podkreśla się bowiem, że dzieciom potrzebny jest częsty kontakt z 
rodzicami, poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, że powinny 
czuć, iż rodzice są nimi zainteresowani, że niekorzystnie oddziałuje 
na nie poniżanie czy znamienne z tamtych czasów musztrowanie. 
Co prawda istniały wtedy inne stosunki społeczne, inna wrażli-
wość, ale nie ulega jednak wątpliwości, że życie rodzinne przy-
najmniej w większości przypadków, nie zaspokajało w żadnym 
aspekcie potrzeb emocjonalnych dzieci: miłości, zrozumienia, wy-
miany uczuć. Rodzina zaspokajała podstawowe potrzeby bytowe, 
zapewniała bezpieczeństwo i ochronę, podstawową edukację, ale 
nie zaspokajała jednak potrzeb w dziedzinie emocjonalnej. Musiało 
to z całą pewnością rzutować niekorzystnie na kształtowanie struk-
tur osobowości. Uczyło pewnej oschłości, egoizmu, bezwzględno-
ści. Dziecko przejmowało te wzory, wśród których żyło od naj-
młodszych lat i w życiu dorosłym okazywało z kolei taką samą su-
rowość, jaką dane mu było doświadczyć, tak wobec swego potom-
stwa, jak i poddanych7. 

Jednak, co postaram się udowodnić, zasadniczym elemen-
tem scalającym rodzinę szlachecką był nie tyle stosunek do dzieci, 
lecz relacje między mężem i żoną. Łączy się to przede wszystkim z 
zagadnieniem roli i wagi uczuć owej miłości małżeńskiej. Sprawa 
ta nie jest łatwa – żeniono się bowiem nie tyle z miłości, ile z wyra-
chowania, wedle określonego planu, by zdobyć posag, bogata wieś, 
wzmocnić swoją pozycję majątkową czy społeczną przez koligacje8.  

Problem kojarzenia małżeństw wbrew woli młodych, przede 
wszystkim panien, podnosił Stanisław Staszic i inni publicyści 

                                                 
6 Tamże. 
7 Tamże, s. 44. 
8 Tamże, s. 46. 
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oświecenia. Małżeństwa dobierali zazwyczaj rodzice, a niekiedy 
nawet dalsi krewni. Znane były ożenki z podstarzałymi, brzydki-
mi, czy też kalekimi pannicami, zawierane jedynie dla pieniędzy. 
Zdarzało się wszakże, iż pobierano się także z miłości. W pierw-
szym rzędzie patrzono na urodę panien oraz aparycję kawalerów. 
Znamy fakty, gdzie miłość, i to obustronna, determinowała poczy-
nania tak młodzieńców, jak i mężów statecznych, jak i w starszym, 
można nawet powiedzieć – podeszłym wieku9. 

Przymus małżeński występuje nie tylko w życiu codziennym, 
ale ma także swoje odzwierciedlenie w literaturze stanisławowskiej w 
zasadzie pod dwiema postaciami: nakazu i zakazu. Nie tylko panny 
bywają ofiarami małżeńskiego przymusu, a w rodzinie nie tylko mat-
ki są rzeczniczkami praw dzieci do pójścia za głosem serca. Ów zakaz 
i nakaz małżeński są pojęciami niemalże nierozłącznymi. W takiej 
sytuacji mamy do czynienia w wypadku zastosowania (najczęściej ze 
względów dydaktycznych) kontrastowego zestawienia dwóch kon-
kurentów do ręki panny, czyli techniki, która „nie była dla komedii 
środkiem nowym. Stosowano go skutecznie, ale bez specjalnej prze-
sady. […] Po osiągnięciach Destouches’a, który go wykorzystał dla 
celów dydaktycznych, nie komicznych, kontrast zdobył silna pozycję. 
Nadawał się znakomicie na wehikuł dla różnych tendencji i łatwo go 
„przełożono” na podstawowy konflikt oświeconych i sarmatów”10. 
Dodać należy, że w późniejszych komediach ideologiczne przypo-
rządkowanie stron konfliktu nie bywa tak jednoznaczne, ale schemat 
trwa: po próbach Bielawskiego na dobre poczęty w pierwszej komedii 
„na teatrum” Franciszka Bohomolca (Małżeństwo z kalendarza), pojawi 
się jeszcze w Krakowiakach i góralach, nie mówiąc już o tym, że prze-
trwa rozbiory11. 

Przymuszanie dzieci do małżeństwa tradycyjnie bywa rolą 
surowych czy też despotycznych ojców lub opiekunów. Modele 
takich sytuacji odnajdujemy w Małżeństwie z kalendarza i Panu do-
brym Bohomolca. Zgodnie z patriarchalnym wzorcem rodziny, jej 

                                                 
9 Tamże, s. 46. 
10 D. Ratajczakowa, Komedia oświeconych, Warszawa 1993, s. 81. 
11 P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – 

poglądy, Wrocław 2009, s. 43. 
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głowa domaga się całkowitego posłuszeństwa bez względu na to, 
jak idiosynkratyczny bywa czasem powód popychania córki czy 
syna do małżeństwa lub zabraniania go12.  

Nie można więc zaprzeczyć, że małżeństwo oznaczało właśnie 
szlachetną wspólnotę, dozgonną przyjaźń, pomimo że ówczesna 
koncepcja szczęścia małżeńskiego nie wymagała jednak, by pobie-
rać się z miłości. Przekonanie, że rodzice i opiekunowie lepiej wie-
dzą, z kim połączyć młodych, powodowało, iż stułami wiązano 
dłonie ludzi często sobie obcych. Ważny aspekt stanowiło przeko-
nanie, które podzielało większość ówczesnych kobiet, że zarówno 
natura, jak i religia nakazują jej uległość wobec męża. Bez względu 
na to czy małżeństwo zostało zaaranżowane przez opiekunów, czy 
też stanowiło wynik swobodnego, osobistego wyboru, jeśli zostało 
zawarte, to zarówno religia, jak tez wola nakazywały nie tylko 
przestrzegania rygorów, szacunku, lojalności, lecz także okazywa-
nia miłości, jak wtedy powiadano, afektu13. Pojawiło się też prze-
konanie, że ową miłość małżeńską można zbudować na przyjaźni, 
zrozumieniu. Oznaczało to szlachetną wspólnotę, dozgonną przy-
jaźń. Elementem, który je wzmacniał, upiększał, był stosunek 
szlachty do żon14.  

W rzeczywistości społecznej stosunek ten nie zawsze odpo-
wiadał stawianym sobie wzorcom, jednak należy przyjąć, że na 
ogół mężatka posiadała wysoką i godną pozycję. Dotyczyło to nie 
tylko form grzecznościowych, dni odświętnych, lecz sytuacji co-
dziennej i zwykłego życia. Mężczyźni nie bardzo liczyli się z opinią 
małżonek w sprawach np. publicznych, jak również religijnych. 
Posiadały one jednak decydujący głos w życiu rodzinnym, w 
sprawie wychowania dzieci, prowadzenia gospodarstwa domowe-
go, utrzymaniu kontaktów towarzyskich. Z pełnym zaufaniem i 
nadzieją szukano u nich opieki i pomocy w chorobie, oczywiście 
także w nieszczęściu, znajdywano oparcie w dniach epidemii i in-

                                                 
12 Tamże. 
13 W atmosferze powagi i obowiązku, pojawiała się nie tylko lojalność, lecz 

miłość, którą możemy uznać za całkowicie erotyczną. 
14 Z. Kuchowicz, Obyczaje i postacie…, dz. cyt., s. 48-49. 
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nych niebezpieczeństw. Wierzono, że żony potrafią stworzyć istny 
azyl pośród burz życia15.  

Według historyków w drugiej połowie XVIII wieku w Euro-
pie, a tym samym w Polsce, „wyobrażenie życia, wyrażanego linią 
rodu i wspólnotą, zostaje zastąpione innym – obrazem komórki 
rodzinnej. (…) Pragnienie posiadania potomstwa nie wywodziło 
się z konieczności zapewnienia ciągłości cyklu, lecz wynikało ze 
zwykłej potrzeby kochania i bycia kochanym”16.  

Patriarchalny model rodziny w Polsce funkcjonuje jeszcze 
długo po rozbiorach, co wielokrotnie utożsamiano też z brakiem 
jakichkolwiek więzów uczuciowych17. 

Jednak nie ulega wątpliwości, iż liczne teksty literatury stani-
sławowskiej prezentują model rodziny wrażliwej i sentymentalnej. 
Dotyczy to zarówno matki, jak i ojca. Neguje to utarte spojrzenie na 
rodzinę stanisławowską, jako surową, nieczułą i zaniedbującą nie-
kiedy swoje dzieci. Obyczajowość prezentuje model ojca jako wy-
chowawcę nieingerującego w wychowanie dzieci, wręcz obojętne-
go nawet uczuciowo. Jednak niektóre utwory (dość liczne), prezen-
tują model rodziny ckliwej i wielce zaangażowanej w opiekę nad 
potomkami. 

Przykładem mogą być sielanki Adama Naruszewicza, gdzie 
wyraźna jest czułość dzieci wobec rodziców i odwrotnie, a także 
wdzięczność potomków wobec swoich rodzicieli – jak w Mirtylu – 
delikatność obchodzenia się ze starszym już ojcem. Tytułowy boha-
ter w scenerii letniego wieczoru, wraca do chaty i ze zdumieniem 
przygląda się ojcu: 

 
(…) Znalazł ojca starego; a on snem zmorzony, 
Na zielonéj murawie leżał rozciągniony; 
Wspartą głowę bieluchną na ramieniu trzymał, 
I tak sobie na chłodzie milusieńko drzymał. 
Stanął syn zadumiany, i na postać onę 

                                                 
15 Z. Kuchowicz, dz. cyt., s. 49. 
16 J. Gelis, Indywidualność dziecka, [w:] Historia życia prywatnego, pod red. Ph. 

Aries, G. Duby, t. 3: Od renesansu do oświecenia, pod red. R. Chartiera, Wrocław 
1999, s. 330. 

17 P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej, dz. cyt., s. 147.  
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Patrząc, z politowaniem oczy miał wlepione. 
Czasem téż spojrzał w niebo przez liście powiewne, 
A łzy mu się z radości wytaczały rzewne. 
 O ty, rzecze, po Bogu pierwsze me kochanie, 
Ty czci moja najpierwsza, najpierwsze staranie. 
O jak słodko zasypiasz, gołąbku mój siwy! 
O jak mile spoczywa człowiek sprawiedliwy! 
Pewnie cię tu zwyczajne zabawki przywiodły? 
Abyś niebu wieczorne ofiarował modły; 
I na tak świętéj sprawie zachwycił sen luby. 
Pewnieś i za mnie bogom miłe oddał śluby? 
O jakożem szczęśliwy! wiem pewnie, że w święte 
Ich uszy są za syna prośby twe przyjęte. 
Bez nich czyżby ma chatka stała tak bezpieczna, 
Albo koszary tyle zaradzały mleczna? 
Albo sady dorodne hojną dań nosiły, 
I pod bujnym owocem gałęzie chyliły? 
Za twoim to błaganiem, Bogu ulubiony 
Staruszku, plennym kłosem szumią me zagony. 
Ledwo może wydołać sierpem Ceres blada; 
Mnożą się po oborach ślicznych owiec stada. 
Kiedyś patrząc na moję troskliwość, byś mile 
Starganego do końca wieku pędził chwile; 
Łzy z radości wylewał: lub wzniosszy powieki 
Do nieba, życzył, by mię nigdy z swéj opieki 
Boska nie wypuszczała dobroć, kto okryśli, 
Jak słodkie w duszy mojéj rodziły się myśli! 
A ściśniona wzdychaniem gdy pierś serce tłoczy, 
Rzęsiste łzy strumieniem zalewały oczy18. 
 

Podobną czułość odnajdujemy w kolejnej sielance Naruszewi-
cza, gdzie to w Pacierzu, starzec wspomina między innymi pierw-
sze kroki stawiane przez jego dzieci, wyrażając tym samym odda-
nie i wdzięczność Najwyższemu: 

 
A któż jeszcze wyrazić radość owę zdoła, 
Gdy mię nadobne dziatki obsiadły dokoła, 

                                                 
18 A. Naruszewicz, Mirtyl, [w:] tegoż, Wiersze różne, t. 2, Edycyja Tadeusza Mo-

stowskiego, Warszawa 1805, s. 15-16. 
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Kiedym jedne prowadząc za drobniuchne ręce, 
Uczył bezpiecznie stawiać stopki niemowlęce; 
Drugie skacząc na łonie z uciesznym pośpiechem, 
Bawiły płochą mową i wdzięcznym uśmiechem? 
A ja patrząc na owe płonki młodociane, 
Myślałem sobie w sercu: póki lata rane, 
Póki rószczki niedoszłe, póki listek wąski, 
Trzeba miéć pieczą o was, drogie me gałązki! 
Będę was od wszelkiego trafunku ochraniał, 
Krzosał, odwilżał, czyścił, przykrywał, zasłaniał. 
Wiem, że Bóg dobrotliwy ziści me nadzieje: 
Każda się z was bujniejszym liściem przyodzieje, 
Każda setny da owoc, a wasze téż cienie 
Dadzą starości mojéj słodkie przygarnienie. 
To myśląc, do serca-m je uprzejmie przytulał 
I częstom się w tych myślach hojnie łzami ulał. 
Teraz, gdy już pod twoją opieką urosły, 
Twórco mój, i niepłonne owoce przyniosły; 
Ciesząc się z trosk podjętych i z łożonéj prace, 
Czekam, póki śmierć w domek mój nie zakołace19. 
 
Kolejny pełen uczuć utwór, Dziecię poprawione, nie jest 

modelem wychowawczym opartym na surowej ręce ojca, systemie 
nakazów, zakazów i kar, lecz prezentuje trwogę, którą nosi w sercu 
dziecko, popełniające przewinienia. Tym samym ojciec ukazany 
jest tutaj jako czuły i troskliwy opiekuj, znający niemalże myśli 
dziecka. Chce go pocieszyć, przytulić do serca: 

 
(…) pódź dziecię moje! niechaj cię na łono 
Ociec przygarnie, ulży miłe przytulenie 
Trudów mych dziennych; nie chce słuchać; utrapienie! 
 
Świadczy to o modelu rodziny przepełnionej sentymentalną 

wrażliwością, co może wydawać się dość zaskakujące, jeśli chodzi 
o utarty obraz obyczajowości osiemnastowiecznej, zwłaszcza jeśli 
przeglądniemy się roli ojca.  

                                                 
19 A. Naruszewicz, Pacierz staruszka, [w:] tegoż, Wiersze różne, t. 2, Edycyja Ta-

deusza Mostowskiego, Warszawa 1805, s. 37-38. 
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Uczucia rodzinne ujawniają się w prostej codzienności, w 
przebywaniu razem, czego dowód znajdziemy u Bohomolca w 
wierszu Wieczory. Do WWJMCI państwa Jana i Prowidencji Czempiń-
skich, konsyliarzów JKMCI.  

 
Po dziennych trudach, gdy powraca zmrokiem,  
Dziateczki miłym wzruszone widokiem  
Niewinne rączki ku niemu ściągają  
I sercem raczej niż usty witają. 
Chcą potem ojca dobrego ucieszyć 
Poczynają się do muzyki spieszyć…20 
 

Franciszek Karpiński, podobnie jak wspomniani autorzy po-
ezji doby stanisławowskiej, dostrzegał czułość i miłość wzajemną 
między dziećmi a rodzicami. Podkreślał Bożą opatrzność i opiekę, 
którą otacza Najwyższy rodziny. Rodzice modlący się o pomyśl-
ność swoich dzieci, zdrowie, dobre życie i błogosławieństwo, są 
dowodem na omawianą rodzinną dobrotliwość i serdeczność nie 
tylko matki opiekunki, ale i ckliwego ojca: 

 
(…) Święta miłości ku rodzicom dzieci! 
Co pierwsza świecisz pomiędzy gwiazdami, 
Jeśli do ciebie ten głos nasz doleci; 
Mów tam za matką naszą i za nami. 
 
Bóg wtenczas spojrzał z wysokiego nieba. 
Nad to, co jeszcze żyć im było trzeba, 
Przyczynił wszystkim wieku tyle drugie, 
Żeby z nich przykład brały lata długie21. 
 

Karpiński rodzinną czułość potwierdza w kolejnym utworze 
Córka tęskniąca za ojcem. Opiekun i wychowawca staje się autoryte-
tem, obiektem tęsknoty i ogromnego szacunku. Motyw uczuciowej 

                                                 
20 F. Bohomolec, Wieczory. Do WWJMCI państwa Jana i Prowidencji Czempińskich, 

konsyliarzów JKMCI, [w:] Świat poprawić – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego 
Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981, s. 58. 

21 F. Karpiński, Dzieci u Matki, [w:] tegoż, Dzieła Franciszka Karpińskiego wier-
szem i prozą, t. 1, Warszawa 1806, s. 43. 



538 
 

spójni między dziećmi a rodzicami wyraża się także w pustce i wy-
czekiwaniu: 

 
Ojcze, z twej laski niczegom nicgłodna. 
Aleś zapomniał, żem sama została! 
Wyczerpaj dla innie twoje dary do dna. 
Gdy cię nic widzę, jakbym nic nie miała. 

 
Ciebie najpicrwej witam obudzona, 
Dziennej tęsknocie z ciężkością wydołam: 
Kiedy co piszę, twe kreślę imiona. 
l kiedy śpiewam ciebie ja to wołam 

 
Często, żałosna, poglądam w tę stronę.  
Kędy podróżny podróżnego goni,  
l po szlaku mi kurzawy wzniesione  
Nadzieję czynią twych wozów i koni. 
 
Ale poznawszy. że ktoś mi nieznany,  
Myślę: "Ojciec to jakowyś bez inała,  
Może do córki śpieszy ukochanej,  
Co mu się lepiej zasłużyć umiała". 
 
Ta myśl duszę mi przenika stroskana!  
I chociaż mało nadziei odbieram,  
Chociaż niewarta, bym była kochaną,  
Środkiem leź w oczach jeszcze cię uzieram. 
 
Powracaj, ojcze, powracaj, zaklinam!  
Patrzyć mi na cię największą pieszczotą.  
Bo wtenczas tylko o tym zapominam,  
Że nie mam matki i jestem sierotą22. 

 
Kończąc uwagi dotyczące rodziny można stwierdzić, że rola jej 

była złożona. Patriarchalne stosunki rzucały często cień na kształto-
wanie charakterów i postaw. Życie rodzinne nie było tak idylliczne, 
jak mogło by się wydawać, czytając dzieła z tego okresu. Z drugiej 
                                                 

22 F. Karpiński, Córka tęskniąca do ojca, [w:] tegoż, Dzieła Franciszka Karpińskie-
go wierszem i prozą, t. 1, Warszawa 1806, s. 195-196. 
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strony jest rzeczą pewna, że rodzina przygotowywała i uczyła żyć dla 
przyszłości, wskazywała konkretne cele, swą atmosferą chroniła od 
poczucia pustki i osamotnienia. Kultywowała serdeczną więź między 
małżonkami. Dodajmy, iż rodzina szlachecka stanowiła też strukturę 
umożliwiającą aprobowane zaspokajanie popędu płciowego. Miało to 
szczególne znaczenie dla cieszących się mniejszą swobodą kobiet. 
Ukazanie innej perspektywy spojrzenia na model rodziny w literatu-
rze stanisławowskiej pozwala na uzmysłowienie sobie, jak ważną po-
zycję zajmował ojciec. I to nie jego twarda ręka, ale czułość, serdecz-
ność i troska o własne potomstwo. 
 

Abstrakt: 
Rodzina opierała się głównie na surowym autorytecie ojcow-

skim. To właśnie ojciec stanowił jej głowę, dysponował majątkiem, 
a także decydował o losie wszystkich domowników. Stosunek do 
dzieci bywał wtedy w ogóle inny. W żadnym wypadku nie trakto-
wano ich pierwszoplanowo; naczelne miejsce zajmowali z reguły 
rodzice. Dzieciom szczędzono czułości, pocałunków, uważając, że 
to są rzeczy wręcz niestosowne – taki istnieje utarty obraz w litera-
turze osiemnastowiecznej. W świetle obecnych ustaleń psychologii 
i socjologii, chłodne i surowe obchodzenie się z dziećmi, oddziela-
nie ich od rodziców, musiało powodować negatywne, a nawet 
traumatyczne skutki. Podkreśla się bowiem, że dzieciom potrzebny 
jest częsty kontakt z rodzicami, poczucie emocjonalnego bezpie-
czeństwa, że powinny czuć, iż rodzice są nimi zainteresowani, że 
niekorzystnie oddziałuje na nie poniżanie czy znamienne z tamtych 
czasów musztrowanie. Jednak nie ulega wątpliwości, iż liczne tek-
sty literatury stanisławowskiej prezentują model rodziny wrażliwej 
i sentymentalnej. Dotyczy to zarówno matki, jak i ojca. Neguje to 
utarte spojrzenie na rodzinę stanisławowską, jako surową, nieczułą 
i zaniedbującą niekiedy swoje dzieci. Obyczajowość prezentuje 
model ojca jako wychowawcę nieingerującego w wychowanie dzie-
ci, wręcz obojętnego nawet uczuciowo. Jednak niektóre utwory 
(dość liczne), prezentują model rodziny ckliwej i wielce zaangażo-
wanej w opiekę nad potomkami. Tym samym ojciec ukazany jest 
tutaj jako czuły i troskliwy opiekuj, znający niemalże myśli dziecka. 
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Summary: 
Family based mainly on raw paternal authority. It was her fa-

ther was the head, had wealth, as well as decide the fate of all 
household members. The ratio of children frequented if at all dif-
ferent. In any case, they were not treated pierwszoplanowo; occu-
pied a prominent place usually parents. Children lavished affec-
tion, kisses, considering that these are the things even inappropri-
ate - that there is a hackneyed image of eighteenth-century litera-
ture. In light of the current findings in psychology and sociology, 
cold and harsh handling of the children, separating them from their 
parents, had to have a negative, even traumatic effects. Highlights 
the fact that children need frequent contact with their parents, a 
sense of emotional security that they should feel that parents are 
interested in them, that adversely affects no significant humiliation 
or drilling of the time. However, there is no doubt that a number of 
literary texts present the model of the family Stanislaw sensitive 
and sentimental. This applies to both the mother and the father. 
This negates the well-worn look on the family Stanislaus, as a 
crude, insensitive and neglectful sometimes their children. Customs 
presents a model father as educator nieingerującego in the educa-
tion of their children, almost neutral even emotionally. However, 
some songs (quite numerous), presents a model family cloying and 
very involved in the care of the offspring. Thus, the father is shown 
here as a sensitive and attentive care of, knowing almost thought 
the child. 
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Alicja Żuchowska (UMK) 

 
Rola ojca w procesie edukacji. 

Na przykładzie bohaterów powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 
i Pan Podstoli Ignacego Krasickiego 

 
1. Zainteresowanie wychowaniem ojcowskim w Oświeceniu 
Autorzy Historii ojców i ojcostwa zauważyli nową tendencję 

wychowawczą w XVIII wieku – bezpośrednie zaangażowanie oj-
ców w proces edukacyjny swojego potomstwa. Na zaistniałą sytu-
ację u progu nowożytności miało wpływ zwrócenie uwagi na rolę 
dzieciństwa w kształtowaniu osobowości. Pominę społeczno – 
prawne przyczyny zmian w postrzeganiu rodzicielstwa, napomnę 
jedynie o nowej i najważniejszej tendencji pedagogicznej. 

Do oświeceniowych zmian w sposobach postrzegania dzieciń-
stwa i rodzicielskiej roli w dużej mierze przyczyniło się opubliko-
wanie traktatu Jana Jakuba Rousseau. Emil (1762) był przełomem w 
ujmowaniu roli ojca, gdyż transponował obowiązki nauczyciela na 
rodzica i eksponował jego wychowawcze zobowiązania względem 
potomstwa. Nie mogę pominąć faktu, że znany myśliciel porzucił 
sześcioro własnych dzieci, co nie zahamowało go przed stworze-
niem własnej koncepcji wychowawczej, w której szeroko wypo-
wiedział się na temat roli rodziców. Natura sprawia, że niejako 
bezwiednie pierwszymi wychowawcami stają się matki, które są 
bardziej przywiązane do dzieci niż ojcowie. Mimo że filozof doce-
nił wartość matczynego wychowania, to był zdania, że to ojcowie 
powinni pełnić role nauczycieli1. Głównym zadaniem ojca, nie tyl-
ko według przekonań Rousseau, jest zapewnienie odpowiedniej 
edukacji dzieciom. Rozumiano to po prostu jako finansowane pro-
cesu kształcenia. Wymóg taki względem ojca, jak podają autorzy 
Historii ojców i ojcostwa, pojawił się w Słowniku Furietiere’a już w 
1727 roku, a później został doprecyzowany w Encyklopedii (1755) w 
haśle „wychowanie”, w którym wyraźny jest zapis, że ojcowskim 

                                                 
1 Zob. J. J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, oprac. J. Legowicz, Ossolineum, 

Wrocław 1955, t. I, s. 7 – 8.  
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obowiązkiem jest uczynienie odpowiednich inwestycji edukacyj-
nych względem dzieci2. Ojcowie mieli wychowywać zgodnie z mo-
ralnością, ale również byli zobowiązani do umożliwienia potom-
stwu poszerzania zakresu wiedzy, co wiązało się z pokrywaniem 
kosztów edukacji. W tej kwestii dotyczącej ojcowskiej roli odwołam 
się po raz kolejny do wspomnianego traktatu. Rousseau uważa, że 
ojciec wychowuje dziecko lepiej niż nauczyciel, ale czyni to nie-
zwykle rzadko, oddając potomstwo w ręce guwernerów, na pensje 
lub do kolegiów3. Zapewnienie dziecku bytu i wychowanie go to 
niezbywalne obowiązki ojcowskie, kto ich nie dopełnia, ten nie ma 
prawa nazywać się ojcem. Wychowawcze wymagania stawiane 
rodzicowi przez Rousseau były bardzo angażujące i stanowiły 
novum na tle epoki.  

Dzieło filozofa było czytane w oryginale również w Polsce, o 
czym świadczą głównie dyskusje, które toczyły się na łamach pra-
sy4. Głos w kwestiach wychowania zabierali nie tylko autorzy arty-
kułów, ale i powieściopisarze. Wynikało to w dużym stopniu z dy-
daktycznego charakteru pierwszych powieści, które próbowały 
sugerować, jak wychowywać i uczyć młode pokolenie. Przedmio-
tem niniejszej publikacji będą postawy wychowawcze bohaterów z 
dwóch powieści Ignacego Krasickiego. Książę Poetów jako oświe-
ceniowy dydaktyk wykreował ojców, którzy w swoim działaniu i 
wypowiedziach zabrali głos w oświeceniowej dyskusji o wycho-
waniu. W artykule dokonam analizy postaci w roli ojców z powie-
ści Ignacego Krasickiego Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki oraz 
Pan Podstoli.  

 
2. Ojciec Doświadczyńskiego – nieoświecony Sarmata 
Pierwsze z dzieł zostało wydane w 1776 roku, uznawane jest 

za najwcześniejszą rodzimą powieść. Utwór ma charakter pamięt-
nikarski, co służy uwiarygodnieniu opisywanych zdarzeń. Mieczy-
sław Klimowicz ściślej określa styl dzieła jako „parodię pamiętni-
                                                 

2 Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delmueau, D. Roch, przeł. J. Radożycki, wyd. 
Oficyna Wydawnicza Wolumen WSiP, Warszawa 1995, s. 259 – 262. 

3 Zob. J. J. Rousseau, dz. cyt, s. 25 – 26.  
4 Zob. m.in. [“Trzy przykłady z książki pana Rousseau o edukacji”], [w:] “Moni-

tor” 1765 – 1785: wybór, oprac. E. Aleksandrowska, Ossolineum, Wrocław 1976. 
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ka”5 po to, aby wyrazić krytyczne stanowisko samego Krasickiego 
wobec wykreowanych w powieści postaw. Narratorem jest tytuło-
wy Mikołaj, który w trzech księgach opowiada historię swojego 
życia od momentu przyjścia na świat. Ze względu na poruszany 
przeze mnie problem będę się odwoływała do pierwszej części po-
wieści, która zaczyna się od przedstawienia genealogii bohatera: 

 
Ojciec mój, po stopniach: skarbnik, wojski, miecznik, łowczy, 

cześnik, podstoli, sześćdziesięcioletnie ziemi swojej i województwa 
usługi a ustawiczne na sejmiki elekcyjne i gospodarskie peregrynacje 
przy kresie życia szczęśliwie nagrodzone i ukoronowane zobaczył: 
został stolnikiem […] był albowiem z tego rodzaju ludzi, których to 
pospolicie nazywają „dobra dusza”6. 

 
Stosunek Mikołaja do rodzica jest pozytywny, nie mniej jed-

nak już w tym opisie zauważalna jest ironia. Mieczysław Piszcz-
kowski sięga dalej, uznając ów fragment za formę persyflażu7. W 
dalszej części multiplikowane zostają pozytywne cechy ojca: „[…] 
był to człowiek rzetelny, szczery, przyjacielski.” [Mikołaja…,s.11] 
Mikołaj zwraca uwagę na gościnność, niestety źle pojmowaną 
przez ojca: „rozumiał albowiem, iż dobrze w dom gościa przyjąć 
jest toż samo, co się z nim upić.” [tamże,s. 11] Czytelnik takiej rela-
cji czuje sympatię do dobrotliwego bohatera, chociaż z całościowe-
go opisu wyłania się jego obraz jako zacofanego, nadużywającego 
alkoholu Sarmaty. Doświadczyński wiedzę o świecie czerpie jedy-
nie z kościoła, gdyż nie jest wykształcony. Dzieje i losy państwa 
mało go obchodzą. Skłonność do trunków wywołuje trudności z 
utrzymaniem inwentarza i jest przyczyną chorób. Wówczas Do-
świadczyński jako obywatel, który pełnił liczne funkcje publiczne 
powtarza, że „miło cierpieć dla kochanej ojczyzny” [tamże, s. 11]. 
Opisy zachowania i charakteru rodziców są krótkie, ale ich treść 

                                                 
5 M. Klimowicz, Wstęp, [w:] I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, 

Ossolineum, Wrocław 1973, s. XXI. 
6 I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wro-

cław 1973, s. 10. Wszystkie cytaty w tekście głównym pochodzą z tego wydania. 
7 M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka, Wydawnictwo Lite-

rackie, Kraków 1969, s. 134. 
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jest tak skondensowana, że z kilku zdań wyłania się pełny obraz 
dwóch różniących się od siebie osobowości. Rodzice to anachro-
niczni przedstawiciele „sarmackiej prowincji”.8  

Mikołaja w pierwszych latach życia wychowywały matka i 
piastunki. Z tego etapu dzieciństwa bohater wspomina jedynie za-
bobonność i wiarę w gusła opiekujących się nim kobiet. Sielską at-
mosferę burzy wizyta brata matki, który zmartwiony tym, że 
dziecko jeszcze nie umie pisać i czytać, zaproponował posłanie go 
do szkoły. Ani Mikołaj, ani matka nie byli przychylni temu pomy-
słowi. Na nieszczęście dla dziecka plan zyskał aprobatę ojca, który 
zadecydował o odwiezieniu syna do instytucji edukacyjnej, mimo 
niezadowolenia matki, która jednak nie śmiała przeciwstawić się 
woli męża. Mikołaj został odwieziony do szkoły, a ojciec nie 
omieszkał poinstruować dyrektora jak ten powinien wychowywać 
jego syna. Doświadczyński uczynił nauczyciela odpowiedzialnym 
za wychowanie dziecka i wyraźnie zasugerował, że nauczyciel po-
winien być surowy dla Mikołaja. Będąc przekonanym o zasadności 
dyscypliny powoływał się na znane mu cytaty z elementarza, a na 
koniec dodał: „Bijże, bo ja ci za to płacę!” [tamże, s.16], a nawet 
wręczył dyrektorowi mały kańczuczek, którego skuteczność na-
uczyciel szybko wypróbował. Opis oddania Mikołaja do szkoły to 
fragment powieści, w którym najjaskrawiej ukazane zostały prze-
ciwstawne postawy rodziców: nadopiekuńczej matki i surowego 
ojca. O przesadnej troskliwości rodzicielki świadczy jej rozmowa z 
bratem: 

 
[…] nie będziesz nas z mężem winował, gdy ci opowiem przy-

czyny, dla których nie chcieliśmy się śpieszyć z jego nauką. Najprzód, 
dziecię jest delikatne, słabe, mogłaby mu zaszkodzić zbytnia sedente-
ria, którą i nad elementarzem mieć trzeba. Potem, jak sam waszmo-
ność pan widzisz, niezmiernie jest bojaźliwe; gdybyśmy mu dyrektora 
dali, straciłoby fantazją, ta zaś raz stracona powetować się nie może. 
[tamże, s. 13- 14] 

 
Doświadczyńska usłyszawszy rozmowę męża z nauczycielem 

zabroniła, by nauczyciel karał Mikołaja w szkole. Dyrektor, kierują-
                                                 

8 M. Klimowicz, dz. cyt, s. XXXII. 
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cy się sprzecznymi zasadami przekazanymi przez rodziców, nie 
potrafił być konsekwentnym wychowawcą. Jego działania nie zaw-
sze były zrozumiałe przez chłopca: „Od tego czasu czynił kolejno 
zadość obowiązkom włożonym od rodziców moich: pieścił, gdzie 
nie było potrzeba, bił, kiedy nie należało.” [tamże, s.17] 

Mikołaj wspominał, że był pojętnym uczniem, ale mimo to 
niechętnie zdobywał wiedzę. O szkole wypowiada się pozytywnie 
ze względu na zawarte w niej przyjaźnie i swawole. Jego edukacja 
zakończyła się po śmierci ojca. Bohater odczuwał stratę rodzica, ale 
i jednocześnie poczuł zwiększającą się wolność: „Czułem, prawda, 
żal wrodzony, ale gdy ten się uśmierzył, stanęła w oczach pochleb-
na perspektywa swobody.” [Mikołaja…, s. 17] Szesnastoletni Miko-
łaj powrócił do domu i zaczął spędzać czas na rozrywkach. Błogie 
lenistwo przerwał jednak ten sam wuj, który został wyznaczony na 
opiekuna Mikołaja. Jako człowiek oświecony i wyedukowany był 
zwolennikiem kształcenia wychowanka. Przejął ojcowską pieczę 
nad Mikołajem i wymógł na młodzieńcu obietnicę poprawy. Na 
nieszczęście dla Mikołaja wuj wyjechał z Warszawy, dlatego o 
edukacji syna decyduje Doświadczyńska, która zatrudniła guwer-
nera do nauczania.  

Krasicki ukazał w pierwszej części powieści trzy postaci (oj-
ciec, matka i wuj), którym zależy na dobru bohatera. Ojciec ukaza-
ny został w sposób ironiczny jako zacofany Sarmata. Jednak trzeba 
oddać sprawiedliwość pisarzowi i zauważyć, że w postaci rodzica 
kumulują się zarówno negatywne, jak i pozytywne cechy Sarmaty. 
Nie wynikają one z cech charakterologicznych, a są wynikiem życia 
według mentalności sarmackiej. Na podstawie wypowiedzi narra-
tora możemy wnioskować, że ojciec wychowywał Mikołaja tak jak 
sam był wychowywany:  

 
Co mu niegdyś powiedział jego ojciec (a jak starzy mówili lepsza 

dusza niż on), to też samo on nam ustawicznie powiadał; tak dalece, 
że u nas nie tylko wieś, ale i sposoby mówienia i myślenia były dzie-
dziczne [tamże, s. 11] 

 
Ojciec Mikołaja poniósł pedagogiczną klęskę, ale trudno winić 

go za to. Surowa dyscyplina i kary cielesne były niejako integralną 
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częścią procesu edukacyjnego. Doświadczyński może nawet nie do 
końca uzmysławia sobie cel takich zabiegów skoro po prostu naka-
zuje karać dziecko cieleśnie, nie zakładając że są inne sposoby 
sprawowania dyscypliny. Wynikało to w dużym stopniu z patriar-
chalizmu, jak pisze Krystyna Wróbel – Lipowa:  

 
Osiemnastowieczna rodzina szlachecka i magnacka miała wybit-

nie patriarchalny charakter. Najważniejszą osobą w rodzinie był ojciec, 
na jego autorytecie opierała swój byt, on był najważniejszym sędzią, 
do niego należały decyzje w sprawach majątkowych, a także w kwe-
stiach osobistych pozostałych jej członków. W społeczności szlachec-
kiej silna władza ojca w rodzinie była nieograniczona i trwała aż do 
jego śmierci9. 

 
Nie sposób pominąć wpływu ojcowskiej (czy później wujow-

skiej) dyscypliny na styl życia Mikołaja. Chociaż nauka prowadzo-
na pod wpływem silnej ręki nie jest owocna, to młodzieniec pod 
przymusem wypełnia powierzone mu zadania. Gdy surowości 
braknie rozpoczyna hulaszczy tryb życia. Mikołaj był posłusznym 
synem tylko ze względu na strach przed ojcowską władzą. Do-
świadczyński poniósł zatem wychowawczą klęskę; spośród osób, 
które spotkał Mikołaj, a które wypłynęły na jego edukację, jedynie 
wujowi szczerze zależało na dobrym wychowaniu siostrzeńca. Jak 
pisze Roman Magryś „polityka edukacyjna każdej z osób zaanga-
żowanych w proces wychowawczy chłopca jest inna”10. 

Na przykładzie ojca z tej powieści widać, co zwykle kojarzono 
z pojęciem patriarchalizmu: surowość, bezwzględność wobec żony 
i dzieci, a nawet traktowanie potomstwa w sposób przedmiotowy. 
Jednak musimy pamiętać, że taki sposób sprawowania władzy oj-
cowskiej jest nieco strywializowany. Zachowanie ojca może wyda-
wać się przejaskrawione, ale zabieg ten był zamierzony – jak pisze 

                                                 
9 K. Wróbel – Lipowa, Relacje dzieci – rodzice w polskiej rodzinie ziemiańskiej w 

XVIII wieku, [w:], Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, red. K. Ja-
kubiak, W. Jamrożek, wyd. Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002, t. II, s. 104. 

10 R. Magryś, Bohater literacki powieści stanisławowskiej. Poszukiwanie współcze-
snej interpretacji artystycznego fenotypu, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 
2007, s. 113. 
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Roman Doktór komizm wynika z „obyczajowych obserwacji”11 
oraz jest sposobem ukazania wad ojca nie wprost. Krasicki wyko-
rzystał komizm po to, aby pouczać12. Z kolejnych ksiąg wiemy, że 
rygorystyczne wychowanie ze strony ojca i niekonsekwencja w 
prowadzeniu procesu wychowawczego nie przyniosły efektów, 
gdyż nie wykształciły poczucia odpowiedzialności za swoje czyny. 
Mikołaj z guwernerem prowadzili hulaszczy tryb życia za granicą. 
Poczynania bohatera to dowód na to, że źle pojęty patriarchalizm 
nie wypracował skutecznych metod wychowania. Autor na pod-
stawie dalszych losów Mikołaja pokazał, że rygor i dyscyplina „nie 
wychowają” mądrego człowieka. Wykorzystanie ironii w poetyce 
powieści wynikało z jej cech gatunkowych i miało na celu ośmie-
szenie niewłaściwych zachowań. 

 
2. Pan Podstoli – ojciec dobrotliwy 
W Panu Podstolim (część I – 1778, II – 1784, III – 1803) Krasicki 

wykorzystał dydaktyzm do ukazania wzorów pozytywnych za-
chowań. Rezygnacja ze stosowanej wcześniej ironii wynikała z od-
miany gatunkowej tej powieści, która miała charakter traktatu, dla-
tego w treści utworu przeważają wypowiedzi o charakterze dydak-
tycznym. Autor podjął refleksje, które były zgodne z jego własnymi 
poglądami13. 

Pan Podstoli to „obrońca tradycji, dobry gospodarz”14 i chrze-
ścijanin. Jego domostwo jest wzorem gospodarności i rozsądku w 
zarządzaniu. Z jednej strony zauważalny jest konserwatyzm Pod-
stolego, z drugiej – jego podążanie za nowościami, a przede 
wszystkim chęć wprowadzenia reform. Te cechy sprawiają, że bo-
hatera możemy nazywać „oświeconym Sarmatą”15. Pan Podstoli 
bywa również określany w większości opracowań jako idealny 

                                                 
11 R. Doktór, Krasicki nasz powszedni, wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 248. 
12 Tamże, s. 239. 
13 K. Stasiewicz, Wstęp, [w:] I. Krasicki, Pan Podstoli, wyd. Wyższa Szkoła Pe-

dagogiczna, Olsztyn 1994, s. XXXIV. Wszystkie cytaty w tekście głównym po-
chodzą z tego wydania. 

14 Tamże, s. XVIII. 
15 K. Stasiewicz, Proza Krasickiego, [w:] Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia, red. Z. 

Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz, wyd. DIG, Warszawa 2001, s. 162. 
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szlachcic. Jednak w charakterystyce bohatera pomijane są inne role 
społeczne, które pełni, a mianowicie bycie mężem i ojcem. Wynika 
to zapewne z samej konstrukcji powieściowej, której wątki nie sku-
piają się na życiu obyczajowym rodziny. Traktat to zapis poglądów 
Krasickiego ujętych w monologach tytułowego bohatera. Z racji 
charakteru utworu fabuła nie jest w nim rozbudowana, co sprawia, 
że czytelnik rzadko „widzi” Podstolego w działaniu. O jego rodzi-
cielskich zadaniach wnioskujemy na podstawie wypowiedzi. Do-
świadczyńskiego poznawaliśmy w działaniu i w wypowiedziach 
syna, natomiast Podstoli jako narrator dokonuje autoprezentacji. 

Jak już zasugerowałam bohater jest porte parole samego pisa-
rza – wyraża jego poglądy na wiele ważkich spraw XVIII – wiecz-
nej Rzeczypospolitej. Jedną z dojmujących wówczas kwestii stano-
wiło wychowanie młodzieży. Podstoli jako ojciec również zabiera 
głos w tej sprawie. Za Romanem Magrysiem pragnę zauważyć, że 
wybitny monografista Krasickiego, Mieczysław Piszczkowski uznał 
dyskursy edukacyjne za najistotniejsze w powieści16. Wynikało to 
być może z ideałów polskiego oświecenia, które duże znaczenie 
przywiązywało do szeroko pojmowanej edukacji, dość wspomnieć 
o działalności Komisji Edukacji Narodowej, której pracom Krasicki 
bacznie się przyglądał. Proza i publicystyka Księcia Poetów była 
zaangażowana w dyskurs dotyczący szkolnictwa, w którym opo-
wiedziała się za rozwijaniem w potomnych poczucia użyteczności 
społecznej. Zwolennikiem tego typu kształcenia jest również Pan 
Podstoli.  

Według niego proces wychowawczy rozpoczyna się od do-
brego poznania ucznia. W tym poglądzie pobrzmiewa echo poglą-
dów Jana Jakuba Rousseau, który nawoływał: „Zacznij więc od lep-
szego poznania swego ucznia”17. W koncepcji wychowania natu-
ralnego baczne przyglądanie się skłonnościom dziecka było gwa-
rancją dobrego wyboru metod nauczania, tak aby w jak najmniej-
szym stopniu ingerować w naturalny rozwój. Podstoli nieco inaczej 
argumentuje konieczność poznania dziecka, otóż od tego zależy 
wybór odpowiedniej – to znaczy zgodnej z predyspozycjami drogi 

                                                 
16 R.Magryś, dz. cyt., s. 144. 
17 J. J. Rousseau, dz.cyt., s. 4. 
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życiowej potomka. Zapytany o plany na przyszłość swoich dzieci 
zwierza się, że bacznie obserwował zdolności, zainteresowania i 
stan zdrowia synów oraz niwelował złe, a rozwijał pożądane 
skłonności. Wiedza o predyspozycjach dziecka może być pomocna 
w podjęciu decyzji o przyszłości potomka. Pan Podstoli sugeruje, 
że niewłaściwe są wybory zależne od przeświadczeń stanowych 
dokonywane przez opiekunów. O drodze życiowej człowieka de-
cyduje stan, w którym się urodził. Konieczność wyboru dotycząca 
przyszłości związana ze zwyczajami nie jest sprawiedliwa. 

Jedną z najbardziej znaczących dyskusji toczących się na ła-
mach prasy polskiej w XVIII wieku była ta dotycząca wychowania 
zinstytucjonalizowanego i wychowania indywidualnego. W licz-
nych artykułach „Monitora” powoływano się na nowe koncepcje 
pedagogiczne, w których doceniono naukę szkolną. Inaczej jest w 
przypadku powieści stanisławowskiej, której bohaterowie opowia-
dają się za wychowaniem domowym18. Krasicki słowami swego 
bohatera również zabiera głos w tej sprawie. 

Bohater był człowiekiem majętnym, dlatego sprowadzenie do 
domu guwernerów w celu nauczania potomstwa nie stanowiłoby 
dla niego problemu. Mimo to zdecydował się posłać dzieci do pu-
blicznych szkół. Jak tłumaczy swemu rozmówcy nawiązane w 
szkole przyjaźnie, współzawodnictwo, ale i współpraca między 
uczniami są niezbędnymi warunkami dla ukształtowania obywate-
li, którzy będą dobrze służyli ojczyźnie. Edukacja w murach szkol-
nych jest lepiej zorganizowana, ponieważ zaangażowanie wielu 
nauczycieli stanowi gwarancję zdobycia odpowiedniego zasobu 
wiedzy przez dzieci. Bohater nie krytykuje wychowania domowe-
go, ale słusznie zauważa, że niemożliwe jest, aby ojciec sam dał 
właściwą edukację dzieciom w warunkach domowych, gdyż „za-
trudnienia gospodarskie i publiczne” [Pan Podstoli, s. 18] to unie-
możliwiają. Krasicki, wyrażając tę myśl, ujawnił rodzime przeko-
nanie o słuszności prowadzenia procesu edukacyjnego w formie 
zinstytucjonalizowanej, co leżało u podstaw przekonania o słusz-
ności wychowania obywatelskiego w XVIII wieku. 

                                                 
18 P. Kaczyński, Rodzina w literaturze stanisławowskiej. Motywy – konwencje – 

poglądy, wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, s. 168. 
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Zauważyć musimy, że mimo zmniejszających się ograniczeń 
względem potomstwa, o przyszłości dzieci ciągle decydują rodzice. 
Wynika to, jak określił Paweł Kaczyński, z „naturalnej zwierzchno-
ści”19 rodziców nad dziećmi. Powieści XVIII – wieczne uznają tę 
podległość za bezdyskusyjną, gdyż wszystkie prezentują właśnie 
taki typ relacji między rodzicami a dziećmi20, chociaż rozważają 
problem granic tej zwierzchności. Źródło zależności potomstwa od 
rodzicieli wynikało z tradycji wychowawczych i katolickich, które 
nawoływały do posłuszeństwa rodzicom w każdym aspekcie. De-
cyzje ojca i matki względem potomstwa nie powinny czynić dzieci 
nieszczęśliwymi. Podstoli ingerencję rodziców widzi jako formę 
subtelnej sugestii a nie przymusu:  

 
Rodzice, którzy przywłaszczają sobie prawo dysponowania 

dziećmi bez ich wiedzy, grzeszą przeciwko obowiązkom stanu swoje-
go. Nie ganię ja ich czułości [dbałości – A. Ż.], powinna się sprzeci-
wiać krokom nieuważnym, może oświecić w złym wybraniu, może 
nastręczać synom żony, córkom mężów, może i owszem powinna 
wybranych przymioty, charakter opisać […] na radzie tylko i łagod-
nym upomnieniu [rodzice – A. Ż] powinni przestać, byleby wybór 
dziecinny nie sprzeciwiał się istotnie prawu, cnocie, obyczajom lub 
zwyczajowi powszechnemu. [tamże, s. 89] 

 
Chociaż bohatera wyróżnia łagodność, to jednak wpisuje się w 

patriarchalny model ojcostwa, co widać najwyraźniej w momencie 
wyboru małżonka dla najstarszej córki. To do Podstolego przyby-
wa sąsiad z synem, by prosić o rękę Podstolanki. Ojciec panny de-
cyduje o owym zamęściu, ale jego decyzję warunkuje przekonanie, 
że dobre małżeństwo zależy od „podobieństwa charakterów”. 
[tamże, s. 88] Zaręczyny i przygotowania do uroczystości są zary-
sowane w sposób typowy dla tego rodzaju przedsięwzięć. Uwień-
czeniem nowego związku jest błogosławieństwo rodziców, uzna-
wane na symbol posłuszeństwa dzieci wobec ich woli21. Chociaż 
Podstoli mówi, że przyszli małżonkowie powinni się najpierw do-

                                                 
19 P. Kaczyński, dz.cyt, s. 158.  
20 m.in. Ksiądz Pleban, Obywatel, Pani Podczaszyna [zob. P. Kaczyński, dz. cyt, s.158 
21 P. Kaczyński, dz. cyt., s. 134. 
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brze poznać (panna zna konkurenta jedynie z widzenia), to po-
śpiech w przygotowaniach pozwala przypuszczać, że młodzi pod-
legli woli obu ojców pragną szybko sformalizować ów związek. Po 
ślubie Podstolanki ojciec wysyła jej list, w którym dzieli się dobry-
mi radami odnoszącymi się do życia w małżeństwie. Jest to swoista 
instrukcja dla żony dotycząca tego, co czynić, by być dobrą mał-
żonką, gospodynią, a w przyszłości – matką. Najważniejszą zasadą 
jest kierowanie się przykazaniami Boskimi i religijne życie. Wzru-
szający list jest dowodem przywiązania ojca do córki oraz wyrazem 
dbałości o jej szczęśliwe życie. Równie poruszającym jest moment 
błogosławieństwa panny młodej, w którym Pan Podstoli płacze, 
tuląc ją do siebie i wypraszając Bożą łaskę dla córki. Niestety słabe 
zarysowanie postaci kobiecych uniemożliwia ujrzenie tego, jak na 
ślub córki reagowała matka i jak sama córka przyjęła ojcowskie ra-
dy. Z dyskursów Podstolego wnioskować możemy jedynie, że żona 
również jest zwolenniczką patriarchalnego modelu rodziny.  

Pan Podstoli wiele mówi o wychowaniu młodzieży. Przed-
miotem tego artykułu nie są treści wychowawcze, które bohater 
proponuje, niemniej jednak należy wspomnieć o jego dyskursach o 
edukacji, aby zarysować światopogląd jego jako ojca. Zatem warto 
zauważyć, że Podstoli jest zdania, że kształcić należy również dzie-
ci chłopskie, dlatego w swoich dobrach założył szkółkę parafialną. 
Egalitaryzm w nauczaniu widoczny jest również w wychowaniu 
kobiet, którego Podstoli jest zwolennikiem. W kształtowaniu poko-
leń ważną rolę odgrywa religia: 

 
Przekonany u siebie będąc, że religia gruntem jest wszystkiego, 

na tym gruncie edukacją dzieci moich założyłem, aby najprzód po-
czuwali się do obowiązków chrześcijaństwa, z których inne człowieka 
i obywatela pochodzą. [tamże, s. 19] 

 
Zauważamy zatem, że w większości dyskursów Podstoli jawi 

się jako patriota, katolik, zwolennik tradycji, zaś jego ojcostwo zo-
stało w pewnym stopniu zdeterminowane poprzez role społeczne, 
które pełni. Roman Magryś zauważa, że bohatera należy postrze-
gać w szerokim kontekście w perspektywie postawy, którą przyj-
muje. Idąc tym tropem można wysnuć wniosek, że jego ideologia i 
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światopogląd wpływają na jego postawę rodzicielską. W źródłach 
ojcowskiego nastawienia do potomstwa nasuwa się oczywiste po-
dobieństwo z Doświadczyńskim – na jego zachowanie wpływa 
(przynajmniej w pewnym stopniu) ideologia sarmacka. 

Tak jak Doświadczyński, Pan Podstoli również sprawuje wła-
dzę patriarchalną, bo przecież nie można zakwestionować jego 
dominacji w rodzinie. Posłuszeństwo dzieci wobec niego wynika 
nie ze strachu, ale najpewniej z szacunku względem rodzica. Piszę 
„najpewniej”, gdyż drugoplanowe postaci – w tym potomstwo 
Podstolego są bardzo słabo zarysowane i nie ma wzmianek, które 
udowodniłyby, co o ojcowskim autorytecie myślą dzieci. Paweł 
Kaczyński posługuje się terminem „ocieplony” patriarchalizm, któ-
ry jest trafnym określeniem modelu rodziny Podstolego. Zwolenni-
cy tego wariantu stosunków rodzinnych widzieli zarówno nega-
tywną stronę zbytniej surowości, jak i negatywne konsekwencje 
zbyt dużej swobody dawanej dziecku22 (przykładem zbytniej po-
błażliwości może być postać modnego młodzieńca z tej samej po-
wieści). 

 
3. Patriarchalizm bohaterów Krasickiego – wnioski 
Obaj bohaterowie prezentują ten sam, wydaje się jedyny 

słuszny jak na owe czasy, model rodziny. A jednak patriarchalizm 
Doświadczyńskiego różni się od patriarchalizmu Podstolego. Pod-
stoli sprawuje władzę w sposób łagodny. Można by powiedzieć, że 
mądrze podejmuje decyzje względem dzieci, a przede wszystkim 
traktuje je jako podmiot swoich działań, skoro ma świadomość, że 
mogą nie zgadzać się z jego decyzją (jak w przypadku małżeństwa 
Podstolanki). Jednak Krasicki prezentuje stan zbyt wyidealizowa-
ny, aby móc sądzić, że w myśli dzieci nie pojawiła doza zwątpienia 
w słuszność ojcowskich decyzji. 

Mikołaj, tak jak dzieci Podstolego, działa według zaleceń ojca, 
chociaż wyraźnie mu nie odpowiadają. Tytułowy bohater jest kry-
tyczny względem rodzica, mimo że nie ujawnia tego wprost. Jako 
narrator powieści w opisie ojca posługuje się ironią, która jest sub-
telną krytyką ojcowskiej postawy. Tradycjonalizm, ujawniający się 

                                                 
22 P. Kaczyński, dz. cyt., s. 147. 
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w pełnej krasie w postawach obu bohaterów przybiera zupełnie 
odmienne oblicza. Doświadczyński zupełnie bezrefleksyjnie czer-
pie przykład z przodków, zaś konserwatyzm Podstolego jest bar-
dzo wyważony (Roman Magryś określił go jako „konserwatyzm 
progresywny”23). Podstoli znakomicie łączy kult przodków i sza-
cunek do tradycji z nowymi tendencjami oświeceniowymi, takimi 
jak koncepcja wspomnianego Jana Jakuba Rousseau.  

Krasicki wypowiada się jako dydaktyk, pokazując dwa mode-
le patriarchalizmu i dwa sposoby realizacji ojcowskiej roli. Inny 
sposób przedstawienia ojców wynika z gatunkowości powieści dy-
daktycznej i powieści – traktatu. Doświadczyński jako antywzór 
ukazuje postawę niewłaściwą, zaś moralistyczny w dyskursach 
Podstoli daje zalecenia dotyczące właściwych postaw wychowaw-
czych. 

 
Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest konfrontacja wizerunków ojcow-

skich w dwóch powieściach Ignacego Krasickiego Mikołaja Do-
świadczyńskiego przypadkach i w Panu Podstolim. Autorka przyjrzała 
się bohaterom w roli rodziców i porównała ich do modelu ojco-
stwa, jaki obowiązywał w epoce oświecenia.  

W pierwszej chronologicznie powieści zbudowany został wi-
zerunek ojca jako zagorzałego Sarmaty – niewykształconego i nie-
stroniącego od alkoholu, który jednak pod wpływem sugestii in-
nych decyduje się oddać syna do szkół.  

W Panu Podstolim tytułowy bohater szerzej wypowiada się na 
tematy wychowawcze, a jego słowa stanowią zbiór cennych rad dla 
rodziców. Pana Podstolego poznajemy z jego wypowiedzi, mało 
jest fragmentów, które ukazują go w działaniu, jednak z kilku z 
nich wyłania się obraz ojca, któremu leży na sercu dobro dzieci. 

Przedstawieni przez Krasickiego ojcowie to tradycjonaliści. 
Doświadczyński został ukazany w sposób ironiczny jako zacofany 
Sarmata, zaś Podstoli prezentuje typ Sarmaty oświeconego. Cho-
ciaż bohaterowie zasadniczo różnią się od siebie, to jednak sposób 

                                                 
23 R. Magryś, dz. cyt., s. 160. 
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sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej wpisuje się w pa-
triarchalny model rodziny.  

 
Summary 
Bringing up as a father's duty - a father's role in the educational 

process as exemplified by characters in Ignacy Krasicki's novels “Mikołaja 
Doświadczyńskiego przypadki” and “Pan Podstoli”. 

The subject of this essay is a confrontation of father's portray-
als in two Ignacy Krasicki' s works: “Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki” and “Pan Podstoli”. Author examines novels' charac-
ters and compares them to a model of fatherhood which prevailed 
in the Age of Enlightenment. 

In the first novel father is portrayed as a dedicated Sarmatian, 
ill-educated and prone to drinking, who - nevertheless - acting at 
others' suggestion, decides to give his son a better education. 

In Pan Podstoli, the eponymous character speaks more broadly on 
the subject of education, his words serving as a parenthood guide. We 
get to know Pan Podstoli through his statements, rarely do we see him 
acting. On those rare occasions, though, he is shown as a father caring 
for the wellbeing of his children. Both fathers portrayed by Krasicki are 
traditionalists. Doświadczyński was shown with irony, as an anti-
quated Sarmatian; Podstoli - on the other hand - represents a type of an 
enlightened Sarmatian. Although both characters differ substantially 
from one another, the way they exercise their parental authority fits the 
patriarchal model of the family. 
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Anna Gagat-Matuła (UMCS) 
 

Obraz ojca niepełnosprawnego prezentowany w filmach 
 
Wstęp 
Media są określane jako trzecia władza, która ma wpływ na 

nasze myślenie o rzeczywistości1. Ma ona także znaczenie w przy-
padku postrzegania ojcostwa, jego roli i funkcji. Zazwyczaj filmy 
prezentują stereotypowy obraz mężczyzny silnego, fizycznie 
zdrowego, zapominając, iż choroba i niepełnosprawność jest czę-
ścią życia każdego człowieka. A bycie ojcem nie ogranicza się tylko 
do fizycznej sprawności, ale przede wszystkim musi opierać się na 
miłości i chęci bycia z dzieckiem. Ważne są umiejętności przekaza-
nia wartości i zasad jakimi młody człowiek powinien kierować się 
w życiu. Rola ojca nie może ograniczać się do wsparcia materialne-
go, które w przypadku posiadania ojca niepełnosprawnego jest 
ograniczone, ale przede wszystkim powinno opierać się na wspar-
ciu duchowym.  

Na szczęście zdarzają się filmy, które łamią ten stereotyp i po-
kazują, iż człowiek bez względu na sprawność może kochać i być 
kochanym w rodzinie.  

 
1. Ojcostwo ( nie)pełnosprawne w rodzinie 
W ujęciu systemowym rodzinę definiuje się jako „złożoną 

strukturę składającą się ze wzajemnie od siebie zależnych grup 
osób, które dzielą historię, przeżywają jakiś stopień emocjonalnej 
więzi i wprowadzają strategie interakcji potrzebne indywidualnym 
członkom rodziny i grupie jako całości”2. Każdy z członków rodzi-
ny, jest elementem tego systemu, uczestniczy także w innych, rów-
noległych systemach3. Ponadto w obrębie systemu rodzinnego mo-
żemy wyróżnić podsystemy – poszczególne diady, (matka - dziec-
ko) i triady (matka - ojciec - dziecko). Wszystkie osoby i podsyste-
my tworzące rodzinę są od siebie wzajemnie zależne i wzajemnie 
                                                 

1 K. Pokorna-Ignatowicz, Medialny obraz rodziny i płci, Kraków 2012, s.7. 
2 M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2004, s. 15-16. 
3 R. H. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2008, s. 113. 
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na siebie wpływają, a zmiana w jednej części systemu rodzinnego 
odbija się na całym systemie4. Pojawienie się w rodzinie choroby 
może powodować głębokie zmiany w jej strukturze.  

W społecznym odbiorze zdziwienie, a czasem i kontrowersje, 
budzi posiadanie potomstwa przez osoby z niepełnosprawnością. 
„Ludzie uważają wręcz za niesmaczne wesołe zachowanie osoby z 
niepełnosprawnością, jej dobry humor, podobnie jak związki in-
tymne czy rodzicielstwo”5. „Dzieci niepełnosprawnych rodziców 
zwykle wzbudzają podziw, a czasem współczucie (...) Gdy rodzice 
potrafią rozmawiać o swojej niepełnosprawności, wówczas dzieci 
czują się lepiej, bardziej swobodnie”. Dzieci rodziców z niepełno-
sprawnością dorastają szybciej od swoich rówieśników (muszą so-
bie radzić z dodatkowymi obciążeniami, np. częstymi pobytami 
rodzica w szpitalu, na rehabilitacji, pomocą w czynnościach dnia 
codziennego). Dla dzieci dużo większym obciążeniem jest jednak 
brak czasu poświęcanego im przez rodziców niż choroba lub nie-
pełnosprawność któregoś z nich6. 

B. Mierzwiński podaje zasady, o których powinien stosować 
każdy mężczyzna, który został ojcem. Do nich należą: 

1. Ukochać swoje dziecko. 
2. Nieustannie „weryfikować” własne życie, zdając sobie 

sprawę, że najważniejszy w wychowaniu jest osobisty przykład. 
3. Znaleźć i poświęcić czas dziecku: zainteresować się jego 

problemami, umieć słuchać, prowadzić rzetelny dialog, starać się 
zrozumieć, z miłością, ale konsekwentnie egzekwować wydane 
polecenia7. 

Ojcowie kochający, wspierający emocjonalnie i włączający się 
w codzienną opiekę nad córką czy synem, stwarzają dzieciom bar-
dzo dobre warunki do budowania poczucia wartości, polubienia 
siebie i akceptacji swojej płci, do rozwijania twórczego myślenia i 

                                                 
4 Tamże s. 16 
5 K. D. Rzedzicka K.D. (2004), Niepełnosprawność jako inność modyfikatorem 

praktyki integracyjnej. [w:] Dryłałowska G. (red.), Integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych, Warszawa, s. 50-62 

6 K. Cichosz Pociechy niepełnosprawnych. „Integracja”, nr 4, 2002, s. 12-18. 
7 M. Jankowska 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/ojciec.pdf 3. 12. 2014 r.  
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działania, podejmowania ryzyka i znoszenia stresów czy frustracji 
oraz osiągania sukcesów w życiu. Ojcowie tolerancyjni, pobudzają-
cy do działania, nastawieni na uczenie dziecka tego, jak ekspono-
wać siebie, budują w dziecku postawy ekstrawertywne, ułatwiające 
nawiązywanie kontaktów społecznych. Nieobecność w pierwszych 
latach życia może powodować kłopoty w identyfikacji z własną 
płcią, zwłaszcza u chłopców. Gdy ojca nie ma i syn wychowywany 
jest tylko przez matkę, uczy się głównie tego, jaki ma nie być 
(świadomość własnej płci), a to w życiu mężczyzny nie wystarcza.8 

Niewiele jest publikacji ukazujących funkcjonowanie rodzin, 
w których niepełnosprawny jest ojciec. Ograniczony jest także kon-
takt pełnosprawnych z takimi rodzinami. Dlatego głownie środki 
masowego przekazu kształtują w nas określony wizerunek osoby 
niepełnosprawnej, stąd istotne jest, w jaki sposób podchodzą one 
do problemu.  

 
2. Media wobec niepełnosprawności 
Środki masowego przekazu osiągnęły ogromne znaczenie i 

nie ma już dziedziny życia, która mogłaby się bez nich obejść. Stały 
się one, jak wykazują badania, nie tylko narzędziem informacyj-
nym, ale i formacyjnym. Do środków masowego przekazu zalicza 
się przede wszystkim wysokonakładową prasę, radio, telewizję, 
fonografię (płyty, kasety), szeroko dystrybuowane filmy kinowe i 
wideokasety oraz wydawane w wielkich nakładach książki. Two-
rzą one podstawę systemu komunikowania w kulturze masowej i 
w wysokim stopniu określają jej charakter. Decydującym wyróżni-
kiem mass mediów jest ich wielki zasięg, a treści przekazywane 
przez nie mają charakter publiczny i są masowo odbierane. O ma-
sowym charakterze każdego środka decyduje nie jego wprowadze-
nie, a upowszechnienie, możliwe tylko dzięki wysokiemu pozio-
mowi technologii. 9 

                                                 
8 A. Widera-Wysoczańska, Docenić rolę ojca. "Świat Problemów", Nr.1 (168) 

2007, s. 21-25. 
9 I. Ruść, Wizerunek osób z ograniczoną sprawnością w mediach, [w:] A. Brzeziń-

ska, Z. Woźniak, K. Maj (red.), Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, 
Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa 2007, s. 132.  
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Osoby niepełnosprawne społecznie są niewidoczne. Ze 
względu na bariery architektoniczne nie uczestniczą w pełni w ży-
ciu społecznym. Dlatego wiedza z zakresu niepełnosprawności 
czerpana jest z informacji, które prezentują media. 

Przypatrzmy się następującym statystykom:  
� 66% dorosłych Polaków zna je słabo lub tylko z widzenia 

(CBOS 2007 r.),  
� 70% Polaków po zakończeniu edukacji całą swoją wiedzę o 

otaczającym świecie czerpie wyłącznie z telewizji.  
Wniosek jest jeden: osoby niepełnosprawne goszczą dosyć 

często na ekranach kin czy telewizorów, łamach prasowych czy 
radiowych antenach-zatem kryterium kontaktu jest bez wątpienia 
spełnione Prawdziwa potęga mediów polega na tym, że to one 
wskazują nam to, co ma być normalne10. 

Pod wpływem mass mediów kształtują się zarówno opinie 
właściwe, zgodne z rzeczywistością, jak i niewłaściwe, niezgodne z 
nią, mogą powstawać postawy pozytywne i negatywne. Kształto-
wanie postaw pozytywnych oraz walka z postawami negatywnymi 
wobec osób niepełnosprawnych wymaga poznania ich źródeł we 
wszystkich aspektach, jakimi charakteryzują się postawy, a więc 
poznawczym, emocjonalnym i motywacyjno-behawioralnym, jak 
też unikania wzbudzających negatywne postawy. 

Większość osób pełnosprawnych nie ma z nimi kontaktu na co 
dzień, nie ma więc możliwości weryfikacji przekazu medialnego. 
Media pokazują portrety grup mniejszościowych i są one zazwy-
czaj negatywne, sugerujące, iż te grupy mają więcej cech negatyw-
nych niż pozytywnych. Z racji tego, że obrazy te są podobne w 
różnych mediach, ich odbiorcy zapamiętują je jako relatywnie trwa-
łe schematy, używając ich w kontaktach z jednostkami z przedsta-
wianych grup, niezależnie od ich rzeczywistych cech osobowych. 
Schematy te są szczególnie silne w przypadku osób, które mają sła-
by osobisty kontakt z danymi grupami11. 

                                                 
10 Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007. 
11 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, te-

lewizji i Internetu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 257.  
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Interesujących danych dostarcza raport z 2002 r., przeprowa-
dzony przez TNS OBOP, pt. Społeczna percepcja niepełnospraw-
ności i niepełnosprawnych w Polsce 5. "Praktycznie nie ma wśród nas 
osób, które nie nazywałyby jakoś ludzi, którzy w sposób widoczny dotknię-
ci są nieuleczalną chorobą, kalectwem czy upośledzeniem.[…] Zdecydo-
wanie najczęściej skłonni jesteśmy mówić o takich osobach niepełnospraw-
ni – połowa Polaków (49%) przyznaje, że takie właśnie określenie przy-
chodzi im na myśl, kiedy je widzą. Trzykrotnie rzadziej pojawia się w my-
śleniu badanych o widocznej niepełnosprawności określenie inwalida 
(16%). Ponad jedna dziesiąta społeczeństwa używa słowa kaleka (13%), 
zaś równo jedna dziesiąta mówi, że używa sformułowania sprawny ina-
czej (10%). Bardzo nieliczna część respondentów odpowiada, że widząc 
osoby niepełnosprawne myśli o nich jako o ludziach nieszczęśliwych (4%) 
bądź określa słowem biedak, nieborak (3%). […] Blisko dwie trzecie społe-
czeństwa (63%) jest zdania, że w Polsce osoby niepełnosprawne mogą 
czuć się ludźmi gorszej kategorii 12. 

 
3. Stereotypy osób niepełnosprawnych 
W społeczeństwie istnieje kilka stereotypów utrudniających 

właściwe pokazywanie osób niepełnosprawnych. Jednym z powo-
dów tego stanu rzeczy są przekonania, że osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną nie potrafią pracować, postrzegane są, jako 
osoby, które nie są w stanie się niczego się nauczyć i nie potrafią 
być odpowiedzialne13. U podłoża tej sytuacji tkwią wciąż funkcjo-
nujące stereotypy, które są silne zakorzenione w naszym społe-
czeństwie. 

Sam termin „stereotyp” został wprowadzony przez Waltera 
Lippmanna i ciągle podlega przemianom zarówno pod względem 

                                                 
12 Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce, 

http://www.tnsglobal.pl/ archive-report/id/1293- dostęp 4.11.2014 r. 
13 I. Boruszkowska, Przygotowanie zawodowe i praca osób z głębszą niepełno-

sprawnością intelektualną, [w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne 
aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szcze-
cin 2009, s. 306. 
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treści jak i zakresu14. Nadal nie ma jednej powszechnie przyjętej 
definicji stereotypu, a ich różnorodność wynika z rozmaitości dzie-
dzin, które się nimi zajmują.  

Można spotkać miedzy innymi takie określenia, iż stereotyp to 
wyobrażenie, utrwalone wrażenie, nawyk myślowy, rodzaj opinii, 
zbiór sądów przekonaniowych czy uogólnień. Treść zaś jego często 
uznawana jest za niezgodną z rzeczywistością, która prowadzi do 
uprzedzeń i dyskryminacji 15. Informacje zawarte w stereotypie nie 
są podparte doświadczeniem, a jej źródłem są przekazywane opi-
nie i poglądy oparte na fałszywych przesłankach16. 

W definicji stereotypu możemy wyodrębnić trzy człony: 
• Strukturę poznawczą. Stereotyp będąc strukturą poznawczą 

należy do jednostkowej świadomości i nie musi być podzielany 
przez innych członków grupy. Ponieważ percepcja, doświadczenie 
i ich interpretacje są niepowtarzalnymi cechami jednostkowymi. 
Stąd występują różnice w stereotypach u rożnych jednostek. 
Stereotyp może także funkcjonować jako zjawisko zbiorowe, wtedy 
zawiera komponent językowy i jest wówczas udziałem własnej 
grupy społecznej.  

• Wiedzę, przekonania i oczekiwania. Zakres pojęcia 
stereotypu zostaje poszerzony, włączając nie tylko przekonania, 
które dotyczą ogólnej charakterystyki poddawanej stereotypizacji 
grupy czy osoby, ale także zakres wiedzy o cechach fizycznych, 
postawach, rolach, preferencjach, które wynikają z osobistego 
doświadczenia i interakcji z podmiotem stereotypu, a również 
wiedzę i przekonania zdobyte poprzez relacje z innymi osobami. 

•  Pewne grupy społeczne. Kategoria ta odnosi się do wspólnej 
charakterystyki grupy o nośnym społecznie znaczeniu dla niej 

                                                 
14 S. Byra, Mechanizmy kształtowania się stereotypów dotyczących osób z niepełno-

sprawnością, [w:] Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją, 
red. J. Branicka, Lublin 2010, s. 33. 

15 G. Durka, Stereotypy i uprzedzenia wobec osób upośledzonych umysłowo, 
[w:] W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedago-
gice specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szczecin,  s. 379. 

16 M. Gazdulska, Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełno sprawnościami w 
ujęciu historycznym i współczesnym, 2008, s. 285. http://www.seminare.pl/25/21-
Gazdulska.pdf. ( dostęp: 1. 12. 2014r.). 
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samej i innych, przez co stereotypizacja może dotyczyć wszelkich 
grup społecznych, a nie tylko rasowych, etnicznych czy 
płciowych17. 

Stereotypy w szczególny sposób dotykają osób 
niepełnosprawnych, doprowadzając do tego, że widziane są tylko 
ich słabe strony np. deformacja ciała, ograniczenia fizyczne a 
niepełnosprawni postrzegani są jako osoby bezsilne i 
niesamodzielne. Są one częstą przyczyną postaw negatywnych 
wobec osób niepełnosprawnych, które charakteryzują się uczuciem 
litości lub nadopiekuńczości. Uczucia te wobec osób 
niepełnosprawnych oznaczają: 

- niedocenianie osoby z niepełnosprawnością, 
- patrzenie na osobę z niepełnosprawnością jako na obiekt cie-

kawości, 
- przypisywanie im ról o niższej kategorii społecznej, 
Zawyżone i mylne pojecie o ograniczeniach spowodowanych 

niepełnosprawnością, wyraża się negatywnym nastawieniem po-
znawczym, które zauważyć można w: 

- nieprawidłowym zajmowaniu się wyglądem osoby z niepeł-
nosprawnością, 

- zwracaniem szczególnej uwagi na niepełnosprawność, 
- przecenianiu brzydoty kalectwa, aż do awersji i odrzucenia. 
Negatywne nastawienie społeczne wyraża się poprzez: 
- izolacje osób z niepełnosprawnych od innych ludzi, 
- niechęć do przyjmowania ich udziału w pełnieniu ról spo-

łecznych, 
- wykluczenie w różnego rodzaju kontaktach społecznych, 
- uczuciem leku, strachu i zakłopotania w obecności osób nie-

pełnosprawnych18. 
Colin Barnes w raporcie na temat występujących wizerunków 

niepełnosprawności w mediach, wyróżnił kilka najczęstszych ste-
                                                 

17 G. Durka, Stereotypy i uprzedzenia wobec osób upośledzonych umysłowo, [w:] W 
kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice 
specjalnej, red. T. Żółkowska, L. Konopska, Szczecin, 2009, 379.  

18 M. Gazdulska, Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełno sprawnościami w 
ujęciu historycznym i współczesnym 2008, s. 285. http://www.seminare.pl/25/21-
Gazdulska.pdf. ( dostęp: 1 marca 2014r.). 
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reotypów pojawiających się w środkach masowego przekazu. We-
dług niego, niepełnosprawni przedstawiani są przeważnie jako: 
godni pożałowania, dotknięci przemocą, przerażający i źli, dziwo-
lągi i osobliwości, superbohaterzy, obiekty drwin, wrodzy samym 
sobie, ciężar dla społeczeństwa, nienormalni seksualnie, niezdolni 
do pełnego udziału w życiu społecznym, a wreszcie, ale i niestety 
najrzadziej: jako normalni ludzie19. 

W szczególnie trudnej kondycji społecznej znajdują się osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, które niosą za sobą utrwalone 
przekonania o swojej nieprzewidywalności, czy zagrożeniu (m.in. z 
powodu utożsamiania ich z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 
co ma negatywne konsekwencje dla obydwu grup). Dlatego budzą 
one najwyższy poziom społecznego lęku, tendencji do generalizacji 
i stereotypizacji. W największym stopniu podlegają wykluczeniu 
społecznemu we wszystkich sferach funkcjonowania. Im bliższa 
staje się hipotetyczna relacja z osobą z niepełnosprawnością inte-
lektualną, tym większy budzi poziom społecznego ostracyzmu20. 

 
4. Filmy o ojcach niepełnosprawnych 
Niewiele jest filmów ukazujących niepełnosprawność ojca w 

rodzinie. Stereotyp ojca silnego zwłaszcza fizycznie jest bardzo 
mocno zakorzeniony w kulturze społecznej. Rzeczywistość bywa 
inna, wiele jest rodzin, w których mężczyzna jest chory lub niepeł-
nosprawny, a mimo to jest wspaniałym ojcem. 

Film "I am Sam" w reżyserii Jessie Nelson przedstawia historię 
opóźnionego w rozwoju mężczyzny, który walczy o odzyskanie 
prawa do opieki nad 7-letnią córką. Dziewczynka jest na tym sa-
mym poziomie intelektualnym, co jej ojciec. Wówczas opieka spo-
łeczna w obawie o przyszłe wychowanie dziecka ogranicza prawa 
rodzicielskie. Sam idzie za radą przyjaciela i stara się wynająć naj-
droższego prawnika w mieście. Prawniczka, godzi się pracować 
                                                 

19 C. Barnes, Wizerunki niepełnosprawności i media – badanie sposobów przedsta-
wiania osób niepełnosprawnych w środkach przekazu, tłum. M. Dastych, Ogólnopol-
ski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1997, s. 19. 

20 A. Ostrowska, Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, [w:] A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie 
w społecznym zwierciadle, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 93.  
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dla niego pro-bono. Robi to jednak tylko z powodu podśmiewają-
cych się z niej koleżanek po fachu. Przynajmniej tak jest na począt-
ku. Bo jak się później okazuje, Rita, która wychowuje syna, może 
się od niepełnosprawnego ojca wiele nauczyć. Prawniczka nie po-
trafi rozmawiać ze swoim dzieckiem, spędzać z nim wolnego cza-
su. Z jej ust pada w końcowej scenie zdanie "Więcej zyskałam na 
naszej znajomości niż ty". Film uczy tolerancji dla ludzi niepełno-
sprawnych, pokazuje, jak bez względu na sprawność intelektualną 
mężczyzna może kochać, troszczyć się o swoje dziecko i cierpieć 
dążąc do celu by je odzyskać. Film pokazuje miłość ojca, jego od-
danie, a przede wszystkim walkę człowieka z własnymi słabościa-
mi. Wydaje się, że ojciec jest gotów zrobić wszystko, aby córka mo-
gła do niego wrócić. Ale czy jego upośledzenie umysłowe i ogrom-
na miłość do córki pozwoli mu być ojcem?  

Film "Forrest Gump" w reżyserii z 1994 roku w reżyserii Ro-
berta Zemeckisa opowiada losy mężczyzny niepełnosprawnego 
intelektualnie. Film to jakby wspomnienia bohatera, który przy-
padkowym ludziom w parku opowiada całe swoje życie. Najważ-
niejsza postacią jest oczywiście osoba głównego bohatera. Forrest 
nigdy nie był mądry - miał inteligencję poniżej normy. Społecznie 
bardzo dobrze funkcjonował dzięki wartością i sekwencją, jakie 
matka mu wpajała od najmłodszych lat. W końcowej scenie dowia-
duje się tam, że ma syna – Forresta Gumpa Juniora. Zauważamy 
niepokój mężczyzny o los dziecka i świadomość własnej ułomno-
ści. Lęk i obawa o to, że syn także może być niepełnosprawny. Ulgę 
przynosi informacja , że jego syn jest najbystrzejszy w klasie. For-
rest po śmierci żony postanawia samotnie wychować dziecko.  

"M jak miłość" polski serial telewizyjny w reżyserii Ryszarda 
Zatorskiego, Natalii Korynckiej-Gruz, Macieja Dejczera, Piotra We-
reśniaka, Waldemara Szarka, Rolanda Rowińskiego i Mariusza 
Malca, emitowany w TVP2 od 4 listopada 2000. Opowiada o losach 

rodziny Mostowiaków. Ojcem niepełnosprawnym był Norbert z 
wykształcenia ekonomista i pracownik naukowy. Kilka pierwszych 
lat po studiach spędził za granicą, gdzie zdobywał doświadczenie 
zawodowe, co jakiś czas ciągle wyjeżdżając z cyklem wykładów. W 
wyniku groźnego wypadku samochodowego poruszał się na wóz-
ku inwalidzkim. Po kilkunastu latach udało mu się stworzyć z Mar-
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tą szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Mimo, iż w młodości porzucił 
ukochaną wraz z dzieckiem, wybierając zagraniczne stypendium to 
po kilku latach zdobywa zaufanie Łukasza, który dotychczas uwa-
żał ojca za zmarłego i odzyskuje miłość Marty. Razem stworzyli 
szczęśliwą rodzinę.  

Film dokumentalny autorstwa Anny Morawskiej "Przewodnik 
przez życie". Rodzice Tomka są niewidomi, chłopiec pomaga im 
czynnościach dnia codziennego. Nastolatek jest ich oczami na 
świat, jest ich "przewodnikiem przez życie". Zmaga się z dyskry-
minacją w otoczeniu rówieśniczym, ale mimo to jest szczęśliwy i 
bardzo kocha swoich rodziców.  

W programie "Na Celowniku" przedstawiony został reportaż 
opowiadający historię dziewięcioletniego Maćka Konstanski z 
Gdyni. Chłopiec opiekuje się ciężko chorymi rodzicami. Jego ojciec 
ma dystrofię mięśniową, czyli zanik mięśni, a mama stwardnienie 
rozsiane. Oboje poruszą się na wózkach inwalidzkich. Reportaż 
ukazuje dylemat ojca, który ma wyrzuty sumienia im poczucie 
krzywdy, że to nie on opiekuje się dzieckiem, tylko syn nim. Poka-
zane jest także ciepło rodzinne, wzajemna miłość i troska o wspól-
ny dom.  

 
Podsumowanie 
Zaprezentowane powyżej filmy pokazują obraz ojcostwa 

obarczonego niepełnosprawnością, które jest trudne, wymaga po-
święceń, ale nie jest niemożliwe. Wspomniane filmy uczą tolerancji, 
łamią stereotypy. Mało jest obrazów ukazujących prawdziwy wize-
runek ojca. Szczególnie niebezpieczne jest pomijanie tematu lub 
prezentowanie go w sposób uproszczony lub zniekształcony. Dzie-
ci i młodzież, które uczą sie przyswajania postaw społecznych, 
bardzo łatwo przyjmują wizerunek prezentowany w mediach. Fil-
my są przekazem, który dostępny jest dla każdego i jest środkiem z 
którego chętnie ludzie korzystają.  

Zaznacza się zatem potrzeba prezentowania filmów, w któ-
rych przedstawiony jest człowiek doświadczający choroby, niepeł-
nosprawności. Ważne aby programy prezentowały realny wizeru-
nek osób niepełnosprawnych. Istotne jest dostosowanie przekazu 
do wieku odbiorcy. Powinny powstawać przede wszystkim filmy 
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skierowane do dzieci i młodzieży. Programy poruszające temat 
niepełnosprawności wskazują, że nie wygląd fizyczny jest ważny, 
lecz postawy i wartości, które osoba prezentuje. Pamiętajmy, że 
każdy z nas może kiedyś znaleźć się w podobnej sytuacji wymaga-
jącej wsparcia z zewnątrz, a najlepszym wsparciem jest rodzina bez 
względu na to czy niepełnosprawność dotyka dziecko czy jego ro-
dzica.  

 
Streszczenie 
Niniejszy artykuł poświecony jest obrazowi ojca niepełno-

sprawnego prezentowanego w filmach. Ukazane zostały problemy 
rodzin, w których niepełnosprawny jest ojciec. Przedstawiono ste-
reotypy, które występują w mediach. Zaprezentowano filmy obra-
zujące sytuację ojców niepełnosprawnych.  

Słowa kluczowe: ojciec, niepełnosprawność, film 
 
Summary 
Father disabled presented in movies 
This article is devoted to the father of a disabled image pre-

sented in the movies. Shown are the problems of families in which 
the father is disabled. Presented stereotypes that occur in the me-
dia. Presented videos showing the situation of disabled fathers. 

Keywords: father, disability, movie 
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Bożena Wolano (URz) 

 
Motyw ojca w literaturze francuskiej 

 
Wstęp 
Literatura wykreowała bardzo wiele różnych sposobów na 

zaprezentowanie sylwetki ojca. Pojawiają się ojcowie surowi, apo-
dyktyczni, nazbyt pobłażliwi, egoistyczni, czasem idealni, kochają-
cy, troskliwi, lecz wszyscy interesujący. Korzystając z ogromnej 
różnorodności postaw, literatura eksploatuje wątek ojca na wielu 
płaszczyznach, obrazując w jaki sposób ta postać wpływa na cha-
rakter i motywacje psychologiczne kolejnych postaci. W literaturze 
polskiej aż do wieku XIX ojciec pełnił najważniejszą funkcję w ro-
dzinie. Później pojawiły się emancypantki. 

We Francji od XV wieku zharmonizowane zostały prawa 
zwyczajowe, prawa kanoniczne i prawo rzymskie. Dzięki temu 
ojciec stał się gwarantem zarówno rodziny, jak i królestwa. W wie-
ku XVII nastał złoty okres ojcowskiej monarchii: Ojciec w owym 
czasie w absolutnie niekwestionowany sposób płodził, żywił, wy-
chowywał i kształtował dzieci oraz dawał przykład kobiecie. W 
Oświeceniu ojcostwo straciło nieco ze swego blasku. Nastąpiło zin-
tensyfikowanie relacji uczuciowej ojca i dzieci, podkreślenie jego 
roli wychowawczej i wreszcie pierwsze próby zakwestionowania 
absolutnej władzy ojcowskiej w oświeceniowych debatach poli-
tycznych. Wielka Rewolucja Francuska była równocześnie pierw-
szą rewolucją ojcostwa. Ścięcie króla oznaczało symboliczne i real-
ne ograniczenie władzy ojców. Kilka lat później tak pisał Balzac: 
„Rewolucja ścięła głowę wszystkim ojcom. Odtąd są oni już zwy-
kłymi jednostkami”. Przekształcenie się struktury władzy w rodzi-
nie zapoczątkowane zostało w Oświeceniu. Zmiany ojcostwa ściśle 
związane były z przemianami cywilizacyjnymi na świecie, które 
rozpoczęły się pod koniec XVIII wieku. Wszystkie te kwestie znaj-
dowały swe ścisłe odbicie w literaturze, a podróż w literacką krainę 
ojcostwa niewątpliwie należy rozpocząć od nieco przewrotnej po-
wieści Francois Rabelais’go.  
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1. „Największy” ojciec w literaturze – Gargantua 
Gargantuę, dobrodusznego i komicznego olbrzyma, Rabelais 

uczynił ojcem Pantagruela w swojej powieści satyrycznej Gargan-
tua i Pantagruel. Bohater przedstawiony został jako wielki żarłok i 
opój, ale zarazem dobry, miłujący pokój, oświecony książę. Gdy 
nauka jego syna, oparta na systemie scholastycznym, okazała się 
pozbawiona wartości, dalsza edukacja prowadzona była systemem 
zreformowanym, a ojciec przekształcił się w sumiennego pedago-
ga. Punktem kulminacyjnym książki stał się słynny list ojca do Pan-
tagruela, w którym wzywa syna, aby przykładał się do nauki. Stary 
Gargantua okazał wzruszający podziw dla ducha nowych czasów, 
lecz młodzieniec nie bardzo wziął sobie te rady do serca. Związał 
się z rubasznym nicponiem Panurgiem i nigdy nie miał pieniędzy, 
lecz „znał sześćdziesiąt i trzy sposoby, aby je sobie zawsze sproku-
rować na swoje potrzeby, z których to sposobów najuczciwszym i 
najzwyczajniejszym było ściągnąć je ukradkiem z kieszeni bliźnie-
go”. Dopiero w momencie, gdy Pantagruel dowiedział się o nie-
spodziewanej śmierci swego ojca i zagarnięciu przez wroga swej 
obczyzny, wraca, by stawić czoła nieprzyjacielowi i ratować „kra-
inę Utopię”.  

 
2. Kolejny ojciec pedagog: Joseph Pagnol  
Marcel Pagnol oddał najwyższy hołd literacki swemu ojcu w 

utworze zatytułowanym „Chwała mojego ojca. Zamek mojej mat-
ki” z roku 1957. W powieści odzwierciedlił wszystkie uczucia, jakie 
żywił w stosunku do ojca – nauczyciela, opisując radosne chwile 
swojego dzieciństwa doceniał jego opiekę, miłość i nauki. Poznaje-
my historię Marcela od najwcześniejszych, dziecięcych wspomnień. 
Rdzeniem opowieści są jednakże pierwsze wakacje w wynajętym 
domku na wsi, w Bastide-Neuve. Razem z całą rodziną - z rodzi-
cami Józefem i Augustyną, Marcelem, Pawełkiem, ich młodszą sio-
strzyczką, ciotką Różą i wujem Juliuszem - wędrujemy przez won-
ne, piękne, pełne rozmaitych stworzeń wzgórza Prowansji. Mały 
Marcel razem z ojcem i wujem tropił kuropatwy skalne w górach, 
budował pułapki ze swoim przyjacielem Lili i planował wielką 
ucieczkę, która miała uwolnić ich obu od zbliżającej się wielkimi 
krokami szkoły. Przeżywał mrożącą krew w żyłach wyprawę do 
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zamku i cierpiał katusze, zmagając się z nauką ortografii oraz hi-
gienicznymi i zdrowotnymi zaleceniami swojej mamy. Powieści i 
filmy Marcela Pagnola to we Francji klasyka humorystyki i nieco 
ironicznego, ale jednocześnie ciepłego i nacechowanego zrozumie-
niem podejścia do życiowych dramatów i perypetii.  

 
3. Ojciec ofiary: Jean-Joachim Goriot 
Balzac dał przejmujący obraz bezgranicznej miłości ojcow-

skiej, której poświęcenie nie zna granic. Bogaty przedsiębiorca wy-
chowywał córki spełniając wszystkie ich fantazje i zachcianki. Go-
riot był kupcem, który pomnażał swój majątek dzięki uczciwej i 
ciężkiej pracy. Oddałby wszystko, łącznie ze swym zdrowiem i ży-
ciem, by tylko córki były szczęśliwe. Jednak Goriot, co uświadomił 
sobie na łożu śmierci, nie był całkowicie dobrym ojcem. Jego wy-
chowanie, które polegało po prostu na rozpieszczaniu córek, przy-
niosło złe efekty. Panny Goriot stały się niewdzięczne, bezwzględ-
ne i nieczułe na los ojca. Goriot był święcie przekonany o wartości 
pieniądza i postanowił wydać jedną z córek za bankiera, drugą za 
hrabiego, sam zaś żył z renty w pensjonacie pani Vouquer, zajmu-
jąc na początku najlepszy pokój, potem zaś poddasze, by zaoszczę-
dzone pieniądze oddawać córkom. Całe swoje życie zbierał i 
oszczędzał pieniądze, po to, by móc oddać wszystko córkom, a sam 
żyć w ubóstwie prawie na skraju nędzy, bez środków do życia. Mi-
łość Ojca Goriota stała się jego przekleństwem, córki „ wielkie da-
my” odwróciły się od niego, był bowiem żywym dowodem na ich 
niskie pochodzenie. Szydziły z niego, nie chciały się przyznać do 
tego, że on jest ich ojcem. Wszyscy bogatsi lub zamożniejsi obywa-
tele, na wielkich balach, które odbywały się w salonach paryskich, 
nawet nie pomyśleli, że Anastazja może być córką byłego „maka-
roniarza”. Wkrótce doszło do sytuacji kiedy to „dwie kochane có-
reczki” odtrąciły Ojca, a on nic nie potrafił zrobić oprócz jednej rze-
czy, oczywiście przekupstwa. Próbował kupować miłość dzieci, 
wyrażając tym samym zgodę na ich najbardziej niecne czyny. To w 
końcu on sam znalazł kochanka swojej córce i urządził luksusowy 
apartament po to, by mogła się z nim swobodnie spotykać. Stawał 
w obronie córek, chociaż nie miały one racji. Córki wstydziły się po 
latach zubożałego ojca, z rzadka jedynie kurtuazyjnie go odwiedza-
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ły. Był samotny także na łożu śmierci, a córek brakło też w kon-
dukcie pogrzebowym. Historia Goriota jest historią moralnego 
upadku człowieka, który za cenę miłości będzie w stanie znieść 
największe poniżenie. To jednocześnie historia stopniowej utraty 
złudzeń, uzyskania świadomości, że dzieci tak naprawdę nigdy go 
nie kochały. To także historia człowieka dotkniętego trwogą sa-
motności, odtrąconego przez najbliższe mu osoby. 

 
4. Trudne rodzicielstwo 
„Klucz Sary” Tatiany de Rosnay to ujmująca opowieść o lo-

sach żydowsko-francuskiej jedenastoletniej dziewczynki - Sary, 
która w czasie wojny zostaje rozdzielona z rodzicami i młodszym 
bratem, którego podczas nalotu policji ukrywa w zamkniętej na 
klucz szafce, nieświadoma tego, że już nie wróci. 60 lat później hi-
storie dziewczynki odkrywa dziennikarka, a to czego dowiaduje się 
o okupowanej Francji 1942 roku całkowicie i nieodwracalnie zmie-
nia jej życie. Współczesność przeplata się tu z okresem drugiej 
Wojny Światowej. Książka podejmuje temat białych plam i czar-
nych kart w historii Francji - masowych aresztowań rodzin żydow-
skich, które najpierw trafiły do obozów przejściowych, a potem 
zginęły w Auschwitz. W szczegółowo zaplanowanej akcji wzięło 
udział wielu francuskich policjantów, którym "bezinteresownie" 
pomagali dozorcy kamienic. Do opuszczonych w pośpiechu poży-
dowskich mieszkań bardzo szybko wprowadzali się Francuzi chcą-
cy polepszyć sobie byt. Wiele lokali zostało splądrowanych...Tylko 
nieliczni sąsiedzi próbowali ujmować się za aresztowanymi, od-
czuwali wstyd i współczucie. Wydarzenia te dziś, po wielu latach, 
są mało znane większości przeciętnych Francuzów i z reguły wraca 
się do nich tylko przy okazji rocznicy aresztowań. Autorka swoją 
powieścią stara się przypomnieć o dramacie i podejmuje trudny 
temat zbiorowej odpowiedzialności, stawiając pytanie: czy bierny 
znaczy niewinny? Klucz Sary" to fikcyjna, ale wstrząsająca do bólu 
historia żydowskiej dziewczynki, która całe życie dźwiga brzemię 
przeszłości i poczucie winy, że przeżyła jako jedyna z rodziny. 
Gnębią ją też cały czas też wyrzuty sumienia związane z młodszym 
braciszkiem.  

 



573 
 

5. Królewskie ojcostwo 
„Dzieje Tristana i Izoldy” uważane są za jedną z najpiękniej-

szych historii miłosnych w dziejach literatury światowej. Oparta na 
starofrancuskiej legendzie, opowiada losy króla Lonii, Tristana i 
księżniczki irlandzkiej, a następnie królowej Kornwalii, Izoldy. Tri-
stan był siostrzeńcem króla Kornwalii, Marka. Gdy baronowie na-
ciskali na króla, aby ożenił się i spłodził potomka, ten wziął do ręki 
złocisty włos, przyniesiony w dziobie przez jaskółkę, i rzekł, że 
ożeni się z właścicielką tego pasma, Piękną o Złotych Włosach. Nie 
wiedział wszakże, że chodziło o Izoldę, córkę króla Irlandii, wiel-
kiego wroga Marka. Nie wiedzieli o tym również baronowie i ża-
den z nich nie miał pojęcia, gdzie można by szukać Pięknej o Zło-
tych Włosach. Wiedział to tylko Tristan – wcześniej, gdy był ranny, 
Izolda uratowała mu życie. Podjął się zatem odnalezienia przyszłej 
żony króla Marka. Gdy po pokonaniu licznych przeszkód wiózł 
wreszcie statkiem do Kornwalii Izoldę o Złotych Włosach, nie-
szczęśliwie złożyło się, że wypili oboje wino, dane służce Izoldy, 
Brangien, przez matkę księżniczki z poleceniem ukrycia go dobrze 
i napojenia nim króla Marka i Izoldy w ich noc poślubną. Było to 
bowiem wino zaklęte, przyprawione ziołami znanymi tylko królo-
wej Irlandii. Zapewniało ono wieczną, dozgonną miłość tym, któ-
rzy wypiją je razem. Nagła, niespodziewana i zupełnie niepożąda-
na miłość przynieść mogła kochankom tylko ból i cierpienie. Tri-
stan kochał żonę swego stryja, a Izolda siostrzeńca swego kochają-
cego, oddanego męża, króla Marka! Z początku wiedziała o tej 
zdradzie jedynie Brangien, lojalna służąca królowej o Złotych Wło-
sach. Chroniła kochanków jak długo mogła, czując się odpowie-
dzialna za ich uczucie, będące wszakże wynikiem jej niedopatrze-
nia. Lecz miłość Tristana i Izoldy wkrótce wyszła na jaw... 

 
6. Ojcowie rodu 
„Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów” Emila Zoli to 

pierwszy tom cyklu. „Pochodzenie rodziny Rougon Macquartów” 
przedstawia czytelnikowi dzieje powstania rodziny, której człon-
kowie są głównymi bohaterami kolejnych tomów. Książka opisuje 
dzieje przyrodniego rodzeństwa: Piotra Rougona, Antoniego i Ur-
szuli Macquartów oraz ich potomków. Akcja powieści rozgrywa 
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się w fikcyjnym mieście Plassans i w sumie obejmuje kilkadziesiąt 
lat. Zasadnicza część fabuły dotyczy wydarzeń, które rozrywały się 
podczas zamachu stanu przeprowadzanego przez Napoleona III w 
1851 roku. Narracja prowadzona jest nielinearnie. Autor przedsta-
wia nastoletniego siostrzeńca Piotra, Sylweriusza, który zafascy-
nowany republiką przyłącza się razem z ukochaną dziewczyną 
Miettą do republikańskich powstańców. Następnie pisarz cofa się 
do czasów, w których powstała rodzina Rougon–Macquartów teraz 
rozpoczyna się chronologiczne snucie historii. Powieść zaczyna się 
od ukazania wybuchu robotniczego powstania, kończy się w mo-
mencie, w którym powstanie upada. Główni bohaterowie powieści 
to ludzie zepsuci, którzy w życiu ponad wszystko przekładają pie-
niądz i społeczne zaszczyty. Piotr i Antoni łakną majątku i władzy, 
relacje w rodzinie są napięte i patologiczne. Nad bohaterami wisi 
piętno dziedziczności. Piotr, Antoni i Urszula jako dzieci kobiety 
chorej nerwowo cierpią nie tyle na choroby ciała, co na choroby 
duszy. Antoni i Urszula są dziećmi ze związku Adelajdy z alkoho-
likiem, więc ich obciążenie jest jeszcze gorsze. Młodszy brat Piotra 
podąża śladami swego ojca i staje się pijakiem wykorzystującym 
żonę i dzieci. Piotr jest natomiast człowiekiem ambitnym, który 
dąży do zaspokojenia swych wybujałych aspiracji po trupach. Re-
wolucja daje obu braciom możliwość spekulacji. Dzięki wysoko 
postawionemu synowi Rougonom udaje się wreszcie zaspokoić 
żądze władzy i pieniędzy. Antoni upatruje natomiast w wybuchu 
powstania szansy na zemszczenie się na bracie i na podniesienia 
swej pozycji, w tym celu mężczyzna przyłącza się do lokalnych 
powstańców. Nie wszyscy w tej powieści są wynaturzonymi 
chciwcami. W opozycji do zepsutych członków rodziny stoją Syl-
weriusz i Pascal. Syn Urszuli nie kalkuluje, kiedy przyłącza się po-
wstania, młody chłopiec podąża za głosem serca. Wzruszający jest 
wątek romantyczny dotyczący Sylweriusza i jego przyjaciółki Miet-
ty. Uczucie tych dwojga jest jeszcze dziecinnie czyste, dopiero 
przekształca się z przyjaźni w coś silniejszego. Młodzi jeszcze nie 
uświadamiają sobie, co znaczą te uderzenia gorąca, ten niepokój 
serca, który pojawia się w obecności tej drugiej osoby. Rewolucja 
przyspiesza ich dorastanie, ale też niszczy ich szczęścia. Pascal – 
drugi syn Piotra – jest lekarzem i naukowcem. Mężczyzna wyraź-
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nie dystansuje się od rodziny. Jest on głównie obserwatorem, który 
analizuje wpływy dziedziczenia wśród swych bliskich. Pascalowi 
obce są kalkulację przeprowadzane przez jego rodzinę. „Pocho-
dzenie rodziny Rougon-Macquartów” nie jest książką o rzeczach 
ładnych i przyjemnych, ale jest to zdecydowanie powieść o rze-
czach ciekawych. Jest to utwór o ludzkich namiętnościach – nieko-
niecznie tych pozytywnych. Bohaterowie w większości nie są sym-
patyczni, ale są to postacie intrygujące – na pewno nie będą oni 
obojętni żadnemu czytelnikowi.  

 
7. Ojciec trudnych czasów – „Persopolis” 
Określana mianem europejskiej odpowiedzi na słynnego 

Mausa Arta Spiegelmana, opowieść Marjane Satrapi wzrusza i fa-
scynuje czytelników na całym świecie. Ta historia, dziejąca się w 
Iranie za rządów Szacha Rezy Pahlaviego i później, w czasie Rewo-
lucji Islamskiej opowiada o tych historycznych wydarzeniach z 
perspektywy dorastającej dziewczynki. Jest to autobiograficzna i 
niezwykle osobista opowieść posiadająca rzadko spotykaną siłę 
emocjonalną. atrapi pokazuje swój kraj, swoją rodzinę, ludzi i oby-
czaje w barwny i sugestywny sposób. W prostych rysunkach odda-
je złożoność i burzliwą naturę czasów w których żyje, odważnie 
konfrontując je ze swoim, jeszcze dziecięcym na nie spojrzeniem. 
To komiks z jednej strony pełny ciepła i niewymuszonego humoru 
z drugiej zaś książka pokazująca tamten kraj i jego bogatą kulturę z 
perspektywy niespotykanej w żadnym, innym medium. Jest to 
swoistego rodzaju pamiętnik autorki z okresu rewolucji islamskiej. 
Marjane patrzy na świat naiwnie jak każde dziecko, ocenia sytuacje 
według swojego kodeksu wartości. Jej oceny konfrontowane są z 
opiniami dorosłych - jej rodziców, babci, wujków, ojców i matek 
koleżanek. Dzięki temu możemy spojrzeć na obalenie reżimu Sza-
cha, wojnę z Irakiem i triumf rewolucji islamskiej z punktu widze-
nia dziecka i dorosłego. Możemy porównać te dwa spojrzenia i 
dzięki temu mieć pełniejszy obraz tego co działo się w Teheranie - 
stolicy Iranu - na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych XX wieku. Marjane jest dziewczynką niezwykłą. We wcze-
snym dzieciństwie (6 lat) ma wielkie marzenie, by zostać proroki-
nią! Nie interesuje jej bycie piosenkarką, nauczycielką czy aktorką. 
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Jej marzenia, kodeks moralny, zasady z czasem ulegają zmianie. W 
ciągu czterech lat (bo tyle trwa czas akcji komiksu) dziewczynka 
dorośleje, inaczej ocenia świat i ludzi. Jej oczami patrzymy na mo-
ment wprowadzenia obowiązkowych chust dla kobiet czy na 
zmiany w szkolnictwie. Widzimy jak poważne sprawy dla małych 
dzieci często są błahe, jakie żarty sobie stroją, jakie absurdalne po-
mysły na zabawy przychodzą im do głowy. Widzimy także jak te 
beztroskie dzieci zaczynają patrzeć na świat doroślej, jak w końcu 
widzą całe zło i niebezpieczeństwo, które im grozi.  

 
8. Ojciec zrezygnowany: Monsier Rézeau 
Jean-Pierre Hervé-Bazin zyskał we Francji szeroką sławę wy-

dając w roku 1948 powieść pt. „Żmija w garści”, opartą na wątkach 
autobiograficznych. Została ona utrzymana w formie relacji chłop-
ca w okresie dojrzewania i wywołała wiele kontrowersyjnych opi-
nii i dyskusji z uwagi na drastyczność poruszanego tematu: niena-
wiści syna do bezwzględnej i despotycznej matki. Główny bohater, 
Jean Rezeau (przezywany Brasse-Bouillon) rozprawia się ze swym 
dzieciństwem, a ściślej okrutnymi relacjami z matką, Madame Re-
zeau, nazwaną przez jego brata, Frédérica, Folcoche (Jędzopa) - 
kwintesencja jednego z wyzwisk Frédiego, odnoszących się do 
matki: La folle (wariatka)! La cochonne (świnia), dużo to mówi o 
panującej w tej rodzinie atmosferze. Walka pomiędzy Jeanem i 
Madame Rezeau rozpoczęła się już przy pierwszym spotkaniu. By-
ła ona przygotowana już wcześniej, przez atmosferę panującą w 
rodzinie, a zwłaszcza nieobecność matki. W powieści nastąpiło zu-
pełne wymazanie postaci ojca, utożsamianego ze zniewieściałością 
i zdradą. Folcoche (Jędzopa) jest absolutnym uosobieniem nie tyle 
prawa ojcowskiego, co bezwzględną karykaturą wszechmogącej 
postaci ojca, zakazującego wszelkiego pośrednictwa i wszelkich 
słów. Ponadto Folcoche potęguje albo usprawiedliwia swoją nie-
ugiętość poprzez swoisty jansenizm, którego ona sama jest pierw-
szą ofiarą, ona, która niszczy wszelkie ślady przyjemności wokół 
siebie. Monsieur Rézeau zrezygnował z wychowania swego syna, 
sprawiając tym samym, iż w dziecku poczęły kiełkować negatywne 
uczucia, skupione ostatecznie na matce.  
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9. Ojciec zaślepiony: Harpagon 
Harpagon był głową siedemnastowiecznej rodziny miesz-

czańskiej, ojcem dwójki dzieci: Kleanta i Elizy. Dla niego szczęście 
dzieci nie miało najmniejszego znaczenia, jego zainteresowanie bu-
dziły tylko i wyłącznie pieniądze. Harpagon był bez pamięci zako-
chany… w swojej szkatułce z pieniędzmi zakopanej w ogródku. 
Może ukryłby obiekt swojego uwielbienia, gdyby nie ciągłe myśli i 
chęć pomnożenia majątku. Robił to oczywiście w tajemnicy przed 
swoją rodziną, zajmując się niezbyt szlachetnym zajęciem – lichwą. 
Traf chciał, by jego największa wada go zgubiła, gdyż przez to, że 
był dusigroszem, pod drzwi tego nieuczciwego pożyczkodawcy 
trafił nie kto inny, jak jego własny syn. Choć monety w tej francu-
skiej komedii wciąż brzęczą, to ważniejsze w efekcie, staje się samo 
dążenie do osiągnięcia szczęścia. Olbrzymie skąpstwo Harpagona 
doprowadziło w rezultacie do rozbicia rodziny. Całkowicie sterro-
ryzował on córkę, Eliza nie potrafiła mu się przeciwstawić i po-
słusznie wykonywała jego polecenia, choć nie ukrywała swojej nie-
chęci do ojca. Z kolei Kleant wyraźnie buntuje się wobec ojca i czę-
sto mówi nawet, że pragnie jego śmierci. Między bohaterami do-
chodzi wielokrotnie do spięć. Obydwaj bowiem podkochiwali się 
w Mariannie.  

 
10. Ojciec zbyt łatwowierny: Molierowski Orgon  
Orgon to przeciętny, francuski mieszczanin, do chwili poja-

wienia się w jego domu Świętoszka był szczęśliwym ojcem rodzi-
ny, kochającym mężem, mądrym i uczciwym człowiekiem, który 
dbał o dobro swoich bliskich. Wystarczyła jedna osoba, aby życie i 
światopogląd Orgona uległy drastycznej zmianie. Okazał się być 
ufnym, naiwnym i zbyt łatwowiernym człowiekiem, który potrafił 
zaryzykować szczęściem własnej rodziny, jeśli tylko umiejętnie się 
nim pokieruje. Tartuffe miał na Orgona nieograniczony wpływ. 
Dochodziło do tego, że Orgon traktował Świętoszka jako osobę 
najważniejszą w swoim życiu, bliższą niż żona i dzieci. Dał się za-
ślepić, dawniej był człowiekiem pobożnym, później stał się dewo-
tem. Kiedyś prawdopodobnie ostrożnie oceniał ludzi, jego brak 
umiejętności odgadnięcia prawdziwego charakteru Świętoszka 
dowodził skrajnej łatwowierności Orgona. Stał się przy tym nieuf-
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ny i podejrzliwy wobec najbliższych, które to cechy wypielęgnował 
w nim właśnie Tartuffe. Orgon pozwalał sobą manipulować, wy-
dawał się nie mieć własnego światopoglądu i własnych przekonań 
i to były jego najważniejsze wady. Bardzo pragnął, aby ktoś przed-
stawił mu właściwy, doskonały „program życiowy” i właśnie to 
wykorzystał Tartuffe, który przyjął rolę nauczyciela i mistrza. Or-
gon sam wprowadził Świętoszka do swego domu, więc stał się 
współwinnym rodzinnego nieszczęścia. Molier zakończył komedię 
sceną, w której Orgon wraca do roli ojca rodziny, niestety osobiście 
bohater niewiele się do tego przyczynił. 

 
11. Ojcowie tyrani 
Ojcowie, którzy nadużywali swojej władzy są powszechnie 

obecnie w literaturze Ancien Régime’u i XIX wieku. François-René 
de Chateaubriand w swoich „Pamiętnikach zza grobu” wspomina 
własnego surowego ojca, mówiąc, że nie zaznał nigdy takiego ter-
roru, jaki wprowadzał jego własny ojciec, będący człowiekiem 
twardym, bezwzględnym i ponurym. Pobożna matka chciała by 
najmłodszy syn został księdzem, ojciec chciał go widzieć maryna-
rzem i w takim kierunku też poszło początkowo jego wykształce-
nie. Po rezygnacji z obranej drogi zawodowej pisarz wrócił w ro-
dzinne strony, gdzie spędził następne trzy lata u boku starzejącego 
się ojca zagrożonego paraliżem, cichej i schodzącej ojcu z drogi 
matki i jedynej siostry, która jeszcze pozostała w domu – Lucylii, 
najbliższej mu w tym czasie istoty. Dni płynęły mu na czytaniu, 
wędrówkach po okolicznych lasach i wrzosowiskach i na snuciu 
marzeń. Wyrwany z marzeń widział się najmłodszym synem ską-
pego ojca, nieznanym, bez przyjaciół, bez celu w życiu. Udręczony 
egzystencją próbował popełnić samobójstwo, ale zawiodła go 
strzelba. Zdaniem biografów te lata wywarły decydujący wpływ na 
ukształtowanie się Chateaubrianda, namiętnego marzyciela, dla 
którego rzeczywistość może przynieść tylko rozczarowanie, wraż-
liwego na piękno dzikiego bretońskiego krajobrazu, związanego z 
rodzinną tradycją i obyczajem. 
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12. „Cher Papa” 
W utworze Ariane Charton ojciec przybiera postać kochającego, 

troskliwego, autorytarnego, ale zarazem i figlarnego towarzysza. Tom 
pełni funkcję antologii, w której autorka zebrała i opracowała naj-
piękniejsze teksty poświęconej ojcowskiej miłości. Zgromadziła tam 
wspomnienia, pamiętniki i listy. Dorośli znów wydają się dziećmi, 
wracając we wspomnieniach do najbardziej odległych zakamarków 
pamięci. Fragmenty opowieści autorów takich jak Hugo, Madame de 
Stael, Goethe, Simenon, Le Clezio daja swoiste powtórzenia ze szczę-
ścia zamknięte w życiu każdego z nich.  

 
13. Przybrany ojciec idealny: Lagardere 
Kolejny z zapomnianych już dzisiaj francuskich mistrzów to 

Paul Feval i jego „Kawaler de Lagardere” z roku 1857. Tytułowy 
bohater to dziecko paryskiej ulicy, sierota bez nazwiska (Lagardere 
to nazwa pałacu w którego ruinach pomieszkiwał), niezwykle 
uzdolniony szermierz, zabijaka i utracjusz, chodzący własnymi 
drogami, łamiący serduszka romantycznych dam i ich pokojówek, 
szczęściarz, który potrafił wyjść cało z największych opresji. Przy-
padkiem wplątuje się w konflikt pomiędzy dwoma z najpotężniej-
szych ludzi we Francji księcia Gonzagi i księcia de Nevers, a kiedy 
ten ostatni umiera na skutek ran odniesionych w pojedynku Lagar-
dere bierze na siebie odpowiedzialność za jego dziecko, maleńką 
Aurorę, owoc tajemnego związku łączącego Neversa z narzeczoną 
Gonzagi...Zabijaka musi zmienić swoje życie, porzucić nazwisko, 
ukrywać się przed mściwym i potężnym magnatem i zająć się wy-
chowaniem i ochroną powierzonego mu niemowlęcia... 

Wiele napisano utworów poświęconych tematyce ojcowskiej, 
a motyw ojca wciąż budzi wiele emocji. Czytamy nie tylko o wspa-
niałych, pełnych miłości ojcach, ale również i o okrutnych, suro-
wych, bezwzględnych głowach rodziny. W założeniu ojciec powi-
nien otaczać opieką swoich najbliższych, czuwać nad ich bezpie-
czeństwem, dbać o wyżywienie. Jednak nie każdy mężczyzna był 
w stanie udźwignąć ciężar ojcostwa, a dla wielu kończyło się to 
klęską. 
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14. Ojciec kochający 
Taką kreację odnaleźć można w utworze Jean-Jacques’a Sem-

pé i Patricka Modiano pod tytułem „Katarzynka. To zadziwiająca 
prostotą historia z życia dziewczynki w okularkach- o tytułowym 
imieniu- otoczonej ojcowską miłością. Przedstawione sceny mają 
miejsce w Paryżu, skąd wędrują potem do Ameryki. 30-letnia Kata-
rzyna spoglądając w okno swojego nowojorskiego apartamentu 
wspominała paryskie dzieciństwo. Jest to opowieść bardzo emocjo-
nalna i melancholijna. Pełna ciepła i ojcowskiej miłości. Ich relacja 
jest naprawdę wyjątkowa - mają podobny temperament, podobne 
tęsknoty, to samo ich cieszy i smuci. Jej mama, która była Amery-
kanką i tancerką rewiową podjęła decyzję o powrocie do swojego 
kraju; tato jednak przez dobrych kilka lat nie umiał zdecydować o 
tym aby do niej dołączyć. Opowieść opisuje te właśnie lata - 
skromny i dość zagadkowy biznes taty, jego przedziwnego wspól-
nika, lekcje tańca Katarzyny, jej codzienność, listy od mamy i mnó-
stwo zwykłych zdarzeń układających się w opowieść pełną nie-
zwykłego ciepła. Książka kończy się decyzją taty o opuszczeniu 
rodzinnego miasta i przeprowadzce obojga do mamy do Nowego 
Jorku.  

 
Streszczenie 
Rola ojca wiąże się z wielką odpowiedzialnością za dzieci i 

żonę. Jako głowa rodziny, ojciec zobowiązany jest do zapewnienia 
należytych warunków bytowych najbliższym, tak aby mieli możli-
wość w miarę dostatniego życia i szanse na rozwój osobisty. Jedno-
cześnie ojciec powinien zadbać o odpowiednie relacje międzyludz-
kie z dziećmi, dzięki czemu będzie mógł je wychować na rozsąd-
nych, dojrzałych i szczęśliwych ludzi. Funkcja ojca w rodzinie od 
wieków była nadrzędna w stosunku do matki, która właściwie do-
piero od XIX wieku stała się osobą niezależną. Nic więc dziwnego, 
że obraz ojca jest popularnym toposem literackim przewijającym 
się przez wiele epok. Za jego pomocą pisarze ukazują sylwetki oj-
ców oraz ich relacje z dziećmi, które w dużej mierze określają ich 
wizerunek. 
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Summary 
The role of the father is associated with great responsibility for 

the children and a wife. As the head of the family, the father is ob-
ligated to provide adequate living conditions near future, so that 
they have the opportunity as a prosperous life and opportunities 
for personal development. At the same time the father of tie - Nien 
ensure proper relationships with children, so you will be able to 
bring them up to a reasonable, mature and happy people. The fa-
ther in the family knows - Kow was superior to the mother, who 
actually only since the nineteenth century became an independent 
person. It is no wonder that the image of the father is a popular lit-
erary topos running through many eras. With it, the writers show a 
silhouette of fathers and their relationship with the children , which 
largely determine their image.  
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Małgorzata Andrzejak-Nowara (UO) 
 

By ojciec był ojcem, syn – synem. „Tango” z Mrożkiem 
 
„Tango” – w opinii wielu krytyków – najlepsza sztuka Sła-

womira Mrożka, i „pod wieloma względami – o czym przypomina 
Tadeusz Nyczek1 – jedna z trzech najważniejszych polskich sztuk 
powojennych”2. Tango jest współczesnym moralitetem3. Opiera się 
na określonym modelu ludzkich zachowań – na co zwraca uwagę 
Jan Błoński. I kontynuując myśl badacza można stwierdzić, że ów 
model jest dynamiczny – uchwycony w ruchu, co oznacza, że 
wszystkie ukazane w nim normy zachowań muszą wejść w kon-
flikt, w przeciwnym razie nie powstanie „akcja”4. Zachowania po-
staci, przeniesione z codziennego życia, są typowe dla współcze-
sności. Stereotypy zachowań wydają się przeźroczyste, co potwier-
dza ich zachowanie. Przede wszystkim nie mają żadnych tajemnic. 
Począwszy od Eleonory – pani domu – z artystycznymi ambicjami, 
nie najmłodszej już, ale wciąż atrakcyjnej „lwicy salonowej”, którą 
najprościej można określić przy pomocy ludowego porzekadła: „w 
starym piecu diabeł pali”. Eleonora hołduje zasadzie nieskrępowa-
nej swobody. Kiedy z niczym nieskrępowaną prostotą oznajmia: 
„Stomil, pamiętasz, jak […] posiadłeś mnie w oczach mamy i papy, 

                                                 
1 T. Nyczek, Tango z Mrożkiem, w: Tango z samym sobą. Utwory dobrane, Kon-

cepcja książki, wybór tekstów i wstęp T. Nyczek, Warszawa 1993, s. 27.  
2 T. Nyczek wymienia Tango S. Mrożka obok Ślubu W. Gombrowicza i Karto-

teki T. Różewicza (Zob.: T. Nyczek, Tango z Mrożkiem…, s. 27). 
3 Rzeczywiście, dookreślając interpretację J. Błońskiego, który tak właśnie 

czyta utwór Mrożka, można śmiało stwierdzić, że dramat ten, podobnie jak mo-
ralitet, niesie przesłanie moralne. Ukazuje też dzieje jednostkowego bohatera, 
wybierającego pomiędzy złem a dobrem. Cechą zdecydowanie różniącą Tango 
od typowego średniowiecznego moralitetu jest jego tematyka, która w żaden 
sposób nie przedstawia tematu religijnego. Można rzec – wręcz przeciwnie. Ma-
my w utworze do czynienia nie z sacrum, lecz z profanum.  

4 J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 2002, s.93.  
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podczas premiery Tannhäusera5, w pierwszym rzędzie foteli, na 
znak protestu”6, budzi w synu głęboka niechęć. A przecież system 
wartości wyznawanych przez rodziców wpływa na kształtujący się 
światopogląd dziecka. To przecież  

 
„rodzice przekazują potomstwu wiedzę o świecie, a także gotowe 

schematy rozumienia rzeczywistości. Poprzez konkretne zachowania, 
słowne deklaracje, zamierzone oraz niezamierzone oddziaływania wy-
chowawcze dzieci uczone są wzorców postępowania, a także wpajane im 
są zasady moralne”7. 

 
Stomil – maż Eleonory, prezentuje stereotyp awangardowego 

artysty, który bardziej jednak przypomina nieudacznika. Ojciec 
zdaje się ignorować fakt, że „większość pedagogicznych i psycho-
logicznych koncepcji podkreśla, że obecność ojca jest niezwykle 
ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Istotne jest nie tylko 
fakt pełnienia roli rodzica, ale także sposób jej pełnienia”8. 

Babcia Artura – Eugenia to starsza dama z tak zwanego towa-
rzystwa, którą kierują żądze byle jakiej rozrywki. Dziadek Euge-
niusz, pogodził się z koniecznością przystosowania, ale z tego po-
wodu cierpi w duchu. Wreszcie sam Artur – syn Stomplów, wzo-
rowy student medycyny i filozofii, pełen ideałów, ale także 
sprzeczności. W pewnym sensie przedstawia stereotyp doktrynera. 
Jedyny, który pozostaje w opozycji do całej rodziny. Jest jeszcze Ala 
– narzeczona Artura, przykład „zepsutej nowoczesnej” dziewczy-
ny. Wreszcie Edek – ni to lokaj, ni przyjaciel domu, pospolity cham 
i troglodyta, który na dodatek sypia z panią domu, za milczącym 
przyzwoleniem jej męża. Taka reprezentacja „rzeczywistości, po-

                                                 
5 Tannhäuser – opera Ryszarda Wagnera w trzech aktach, do libretta kompo-

zytora (po niemiecku). Premiera wersji drezdeńskiej odbyła się 19 października 
1845 r., a wersji paryskiej (wykonywanej dzisiaj) 13 marca 1861.  

6 S. Mrożek, Tango, w: Tango z samym sobą. Utwory dobrane, Koncepcja książki, 
wybór tekstów i wstęp T. Nyczek, Warszawa 1993, s. 310.  

7 H. Elżanowska, Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie, w: Studia z 
psychologii w KUL (t. 18, s. 97-114), red.: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, 
D. Musiał i M. Wiechetek, Lublin 2012, s. 99.  

8 G. Głębocka, Znaczenie ojcostwa z perspektywy mężczyzny i dziecka, [w:] Płeć. 
Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, red. K. Palus, Poznań 2011, s. 61-71.  
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dobnie jak we wcześniejszych sztukach Mrożka, ulega deformacji, 
przekształca się w świat groteskowy9. 

Już w tym pobieżnym wyliczeniu trudno nie zauważyć, że au-
tor dramatu przedstawia obraz osobliwej rodziny. Bo Tango Mroż-
ka opowiada właśnie o rodzinie10. A dookreślając, można też po-
wiedzieć, że osią dramatu jest odwieczny konflikt ojca i syna – spór 
dwóch pokoleń. Tyle, że Mrożek kreśli obraz świata na opak. Gdzie 
lokaj jest panem, staruszka – beztroską, infantylną nastolatką, ojciec 
udaje syna, a syn ojca. W tej przewrotnej rzeczywistości nie ojciec – 
jak to zwykle bywa – stara się przywrócić ład i porządek, ale syn 
buntuje się przeciwko post-awangardowym zapędom swoich ro-
dziców. Postanawia poskromić „bezwład, entropię i anarchię”11, 
które opanowały cały dom. W zasadzie trafniejszym określeniem 
działań Artura, w kontekście jego rodziny, byłoby „przywrócenie 
porządku”. Artur postanawia sterroryzować domowników. Na 
początek zabiera dziadkom karty i zabrania gry także w ich ulu-
bione kalambury. Tym samym pozbywa starszych państwa co-
dziennej rozrywki, którą dzielą wspólnie z Edkiem. Następnie 
wymierza drastyczne kary babci Eugenii i dziadkowi Eugeniuszo-
wi. Babcię wysyła na domowy katafalk, dziadkowi wkłada na gło-
wę starą, drucianą klatkę przeznaczoną dla ptaków. Edka po pro-
stu przepędza do kuchni. Wkrótce posunie się jeszcze dalej. Gdy 
wyjdzie na jaw romans matki ze służącym, rozkaże ojcu zabić ko-
chanka Eleonory, wręczając mu do ręki pistolet. Artur domaga się, 
aby ojciec sam przywrócił porządek w rodzinie. Łaknie prawa. 
Wielokrotnie powtarza, że szuka „idei”, wykłada „filozofię”, wy-
konuje „plan”, pragnie „porządku”12.  

 
„Dziecko […] uznało prawa ojca, ale upokarza je intruz… Gniew 

Artura kieruje się wszakże przeciwko ojcu bardziej niż przeciwko Ele-
onorze. To Stomil dopuścił do cudzołóstwa, niby to z postępowej toleran-
cji, naprawdę zaś z obojętności. Jego też czyni Artur odpowiedzialnym za 

                                                 
9 E. Sidoruk, Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka, Białystok, 

1995, s. 40.  
10 Por. z J. Błoński, dz. cyt. s. 93-96. 
11 S. Mrożek, dz. cyt., s. 309.  
12 Por. z J. Błońskim, w: dz. cyt., s. 96-97.  
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naruszenie porządku. […] Dwudziestoczteroletni Artur czuje się pozba-
wiony rodziny. Jest zatem najwyraźniej niedojrzały. Chciałby […] stać się 
poważnym członkiem społeczeństwa! Pokona więc kochanka matki, czy-
niąc to, co powinien był uczynić Stomil. Tym samym dorówna ojcu, sta-
nie się dorosły”13. 

Jak zauważa Błoński, „powtarza (się) pospolity konflikt ro-
dzinny: bunt przeciw ojcu jako konieczna próba dojrzewania”14. Bo 
przecież Artur jest z gruntu niedojrzały, ponieważ „nigdy nie zo-
stał wychowany, to znaczy nie trafił na opór”15 – jak konkluduje 
badacz. 

Jerzy Jarocki16 w swojej nowej wersji Tanga17, której premiera 
odbyła się w 2009 roku18, dom Stomilów przedstawił jako obraz 
współczesnego świata, który znajduje się w stanie rozkładu. 
Wszelkie wartości zawaliły się, wczorajsze bunty przeciw tradycji i 
konwencjom skostniały w nowy dogmatyczny „porządek bezładu, 
chaosu i bezsensu”. I właśnie nad tym chaosem próbuje zapanować 
młody Artur19. Oto jak przemawia do członków niesfornej rodziny: 

 
„Słuchajcie, mnie nie chodzi akurat o […] tradycję. Tu już nie ma w 

ogóle żadnej tradycji ani żadnego systemu, są tylko fragmenty, proch! 
                                                 

13 J. Błoński, dz. cyt. s. 97.  
14 Tamże, s. 99. 
15 Tamże, s. 98.  
16 Jerzy Jarocki (1929- 2012 ) – polski aktor i reżyser teatralny, uznany za najważ-

niejszego reżysera teatralnego w czasach powojennych, pedagog, tłumacz i dramaturg. 
Laureat wielu prestiżowych nagród m. in.: Nagrody im. Schillera za osiągnięcia w 
reżyserii teatralnej, Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt osiągnięć 
reżyserskich, Nagrody im. Konrada Swinarskiego (przyznawanej przez redakcję 
miesięcznika „Teatr”, Doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie; wielokrotnie odznaczany, m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

17 Pierwsza inscenizacja Tanga w reż. Jarockiego odbyła się w Teatrze Starym 
w Krakowie w 1965 r.  

18 Premiera drugiej wersji Tanga w reż. Jerzego Jarockiego odbyła się w Te-
atrze Narodowym w Warszawie, na scenie przy Wierzbowej im. Jerzego Grzego-
rzewskiego (pozostali realizatorzy spektaklu to: scenograf Jerzy Juk Kowarski, 
kompozytor Stanisław Radwan, choreograf Leszek Bzdyl, i wreszcie odpowie-
dzialny za układ walk, niezwykle odważnych – Wiesław Chmieliński). 

19 W roli Artura wystąpił Marcin Hycnar.  



587 
 

Bezwładne przedmioty. Wyście wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle, aż 
zapomnieliście sami, od czego się właściwie zaczęło”20. 

 
Mrożek napisał, że „świat wyszedł z formy” i syn próbuje 

„przywrócić go do normy”. Tym samym Artur zarządza w domu 
przewrót i kontrreformację. W spektaklu Jarockiego wszystko z 
pozoru wydaje się ciepłe, bezpieczne i „fajne”. Babcia Eugenia21 
biega po salonie w trampkach, dziadek Eugeniusz22, próbując jej 
dorównać, nosi krótkie spodenki. Joanna Derkaczew tak analizuje 
postaci Mrożkowego Tanga: 

 
„Tragizm […] Tanga Jarockiego polega na jego prostocie, obyczajo-

wości i rodzajowości. Rodzina buntowniczego Artura (Marcin Hycnar) to 
nie marionetki historii, nie persony, karykatury czy symbole, lecz osoby 
pełne uroku i ciepła. Rozhuśtana jakimś wewnętrznym rytmem matka 
Eleonora (Grażyna Szapołowska) w poszarpanych dżinsach, ze wzburzo-
nym włosem i krwistoczerwonymi paznokciami snuje się po salonie go-
towa przyjąć każdą pozycję jogi, podchwycić nutę każdego tańca. Nie jest 
wprawdzie nobliwą matroną czy Matką Polką, ale trudno wziąć ją za 
posthippisowską wariatkę. Jak tu buntować się przeciwko figurom tak 
sympatycznym, niegroźnym, pełnym dobrych intencji?”23. 

 
A jednak dla ulizanego Artura w garniturze, studenta presti-

żowej uczelni, życie w tak niepozbieranej rodzinie staje się nie do 
zniesienia. Tęskni za formą, zasadami, tradycją. „W świecie, gdzie 
wszyscy żyją jak artyści, gdzie stabilna praca nie jest sexy, a kobiety 
wolą hochsztaplerów i pozerów, fanatyczny sztywniak bez poczu-
cia humoru, może po prostu nie mieć szans na zaistnienie”24. Strach 

                                                 
20 S. Mrożek, dz. cyt. s. 310.  
21 Rolę Eugenii zagrała Ewa Wiśniewska. 
22 W roli Eugeniusza wystąpił Jan Englert.  
23 J. Derkaczew, Tango ludzkie do bólu, 

http://wyborcza.pl/1,75475,7206119,Tango_ludzkie_do_bolu.html#ixzz3L9nkV
S4b,dostęp: 02.11.2009. 

24 J. Derkaczew, Tango ludzkie do bólu, 
http://wyborcza.pl/1,75475,7206119,Tango_ludzkie_do_bolu.html#ixzz3L9nkV
S4b, dostęp: 02.11.2009. 
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przed odrzuceniem doprowadza Artura do radykalizacji poglą-
dów, a w konsekwencji do przemocy i szaleństwa.  

Artura, na pierwszy rzut oka, nic nie łączy ze Stomilem. 
Oprócz, rzecz jasna, biologicznego ojcostwa. Drażliwy, pewny sie-
bie, w ciemnym, dobrze skrojonym garniturku, z grzywką na bok, 
zaciętą miną, budzi skojarzenia z modnym w latach 90. pokoleniem 
yuppie. Od pierwszego wejścia na scenę młodzieniec nie wzbudza 
sympatii. Szczególnie gdy przemawia podniesionym głosem, który 
czasem wpada w irytujący dyszkant25. Czy ktoś taki mógłby zostać 
bohaterem dramatycznym czy wręcz postacią tragiczną? Zastana-
wia się Wojciech Majcherek26. Cała postać Stomila-seniora stanowi 
jaskrawe przeciwieństwo syna. Artystowskie rozchełstanie, nie tyl-
ko zresztą zewnętrzne, kontrastuje z pozapinaną perfekcyjnością 
juniora. Flegmatyczny Stomil27, pozostając w opozycji do dyna-
micznego, pragmatycznego Artura, sprawia wrażenie leniwego 
poczciwiny – marzyciela. „Nie jest bynajmniej karykaturą podsta-
rzałych awangardzistów”28, nie wydaje się też szczególnie ekscen-
tryczny. Trochę śmieszy, gdy snuje się po domu w porozpinanej 
bluzie od pidżamy, eksponując wydatny brzuch. Jest zbyt sflaczały, 
aby podejmować jakiekolwiek decyzje, dlatego Artur przejmuje 
jego rolę. A przecież to ojciec powinien stanowić wzór dla syna. 
„Poziom kultury pedagogicznej ojca ma wpływ na siłę, zakres, cha-
rakter oraz emocjonalny wydźwięk relacji pomiędzy ojcem a dziec-
kiem w procesie wychowania, które są niezwykle istotne dla roz-

                                                 
25 Jak zauważa J. Derkaczew, w: Tango…, 

http://wyborcza.pl/1,75475,7206119,Tango_ludzkie_do_bolu.html#ixzz3L9nkV
S4b, dostęp: 02.11.2009. 

26 W. Majcherek, „Tango” Jarockiego. Pytania. [...]Wielkie serio, 
http://www.teatr-
pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1022&pnr=49, 
dostęp: 14.12.2009. 

27 Rolę Stomila zagrał Jan Frycz.  
28 W. Majcherek, „Tango” Jarockiego. Pytania. [...]Wielkie serio, 

http://www.teatr-
pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1022&pnr=49, 
dostęp: 14.12.2009. 
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woju dziecka”29. W tym konkretnym przypadku ojciec nie stanowi 
dla syna żadnego autorytetu, dlatego syn próbuje narzucić swój 
autorytet pozostałym członkom rodziny.  

Jak zauważa Elżbieta Sidoruk, Artur w otaczającym go świe-
cie chaosu widzi zagrożenie dla swojego „ja”30:  

 
„Ja nie mogę żyć w tym świecie! […] Wracam do domu, zastaję ja-

kichś podejrzanych osobników, rozprzężenie, chaos, dwuznaczne sto-
sunki […] Nie, nie, skąd się to bierze, do czego to wszystko prowadzi […] 
Ja nie chcę jeść, ja chcę zapanować nad sytuacją!”31. Żadnego porządku, 
żadnej zgodności z dniem bieżącym. Żadnej skromności ani inicjatywy. 
Tutaj nie można oddychać, chodzić, żyć!”32 

 
Paradoksalnie Artur – w przeciwieństwie do Stomila, który 

„wygłasza komunały o marszu ku przyszłości, procesie dziejowym 
i buncie” – wydaje się być w swoich deklaracjach szczery33: „Bo ja 
wchodzę w życie. W jakie życie mam wejść? Ja muszę najpierw je 
stworzyć, żebym miał w co wejść”34. Tak szczera deklaracja po-
brzmiewa głębokim rozczarowaniem. Jest śmiałym zarzutem wo-
bec całej rodziny, która nie pozwoliła Arturowi dorosnąć. Bohater 
Tanga postanawia rozprawić się z domową degrengoladą i „ener-
gicznie zabiera się do dzieła autokreacji”35. A to, niestety, w konse-
kwencji doprowadzi go do autodestrukcji.  

 
Powodem klęski Artura – jak pisze Majcherek – nie jest tylko to, że 

nie potrafi znaleźć idei porządkującej, ale nie zauważa, wiedziony swo-
imi urojeniami, że nawet w tym „burdelu” wokół niego jest jakieś praw-

                                                 
29 Pisze o tym T. Sosnowski, w: Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst peda-

gogiczny, Warszawa 2011.  
30 E. Sidoruk, dz. cyt., s. 36.  
31 S. Mrożek, dz. cyt., 304-305. 
32 Tamże, s. 309. 
33 Por. z E. Sidoruk, Antropologia i groteska w dziełach…, s. 37. 
34 S. Mrożek, dz. cyt., 313.  
35 E. Sidoruk, dz. cyt., s. 40.  
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dziwie życie. Ideologia konfrontuje się z rzeczywistością, która na pozór 
jest banalna, ale jest36.  

 
Natomiast Artur, tak naprawdę nie żyje. Nie potrafi nawet 

zauważyć rzeczy tak czytelnej dla wszystkich, że dziewczyna, z 
którą postanowił się ożenić, aby tym samym, zaprotestować prze-
ciwko liberalnym rodzicom, naprawdę go kocha. Nie ma w nim 
namiętności. Nie rozumie światopoglądu matki, która w rozmowie 
z Alą oświadcza, że: „Być szczęśliwym, to prawo i obowiązek ludzi 
wyzwolonych w naszej nowej epoce. Tak mnie uczył Stomil”37. Ar-
tur nie potrafi być szczęśliwy. Nie chce wyjść ze swojej skorupy, 
którą nazywa „formą”. Śmieszy go i napawa niechęcią ojciec, który 
wypowiada puste, historiozoficzne frazesy z przeszłości: 

 
Czy myślisz, że byliśmy wyłącznie ślepymi anarchistami? […] Byli-

śmy także marszem ku przyszłości, ruchem, procesem dziejowym. Bunt 
to postęp w fazie potencjalnej. […] Bunt to opoka, na której postęp buduje 
kościół swój. Im większy obszar buntu, tym rozleglejsza jest ta budowla. I 
możesz mi wierzyć, myśmy przygotowali spory kawałek gruntu”38. 

 
Tylko przeciwko czemu miałby buntować się młody, popraw-

ny mężczyzna, skoro wszelkie zakazy i normy zostały już dawno 
przekroczone? Pyta więc ze złością: „I coście stworzyli? Ten burdel, 
gdzie nic nie funkcjonuje, bo wszystko dozwolone, gdzie nie ma 
ani zasad, ani wykroczeń?”39. Wreszcie zupełnie wytrącony z rów-
nowagi wytoczy najcięższe działa, nie bacząc na to, że obraża 
wszystkich:  

 
„Buntować się przeciwko wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, 

amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Wa-
szego świata nie można nawet rozsadzić. On się już sam rozlazł”40. 

                                                 
36 W. Majcherek, „Tango” Jarockiego…, http://www.teatr-

pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=1022&pnr=49, 
dostęp: 14.12.2009. 

37 S. Mrożek, dz. cyt., s. 364.  
38 Tamże, s. 313.  
39 Tamże.  
40 Tamże, s. 317.  
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Stomil, który zupełnie nie zwraca uwagi na zarzuty syna, wo-
ła w uniesieniu: „Odrzucać i doświadczać, sięgać wciąż po nowe 
życie”41. Tyle, że Stomil, jak to analizuje Błoński, spełniał swój bunt 
jedynie w wyobraźni. Całe życie uparcie wierzył, że światem rządzi 
to, co międzyludzkie – konwencja, umowa. Wyłącznie z tego po-
wodu spędził życie na twórczym „eksperymentowaniu”. Kiedy 
spostrzegł, że jego własny syn zbuntował się przeciwko buntowi, 
sądził, że to bunt przeciw jego postawie, przeciw temu, co sam re-
prezentował. Naiwnie uwierzył, że w opozycji do jego buntu, wy-
łonił się nowy bunt: bunt Artura. Że powstało to, co w człowieku 
naturalne, tradycyjne, „ludzkie”. W zakończeniu spektaklu Stomil 
podsumuje swoje życie z goryczą: „Zdawało mi się, że to „między-
ludzkie” rządzi nami i za to „ludzkie” mści się, zabijając nas”42. I 
ciągnie dalej: „Ale widzę, że to tylko Edek”43. Tę smutną puentę 
wypowie Stomil nad trupem swego syna – Artura, którego na 
oczach całej rodziny i bez ich oporu zamordował Edek.  

Jan Błoński jako pierwszy dostrzegł kluczowość kwestii44 
Stomila dla ideologii całego dramatu. W jego interpretacji Stomil 
„w »międzyludzkim« zobaczył konwencję, krępującą wolność 
człowieka. Natomiast w buncie Artura przeciw chaosowi życia – 
upomnienie się tradycyjnie »ludzkiego« o należne mu prawa”45. Na 
koniec zobaczył jak bardzo się pomylił. Bo naturalny jest tylko 
Edek, „griaduszczyj cham” – wolność zmieniona w dowolność46.  

Tak u Mrożka wyzwolona z konwencji natura zwyciężyła kul-
turę, osiągając pełnię należnych jej praw i kończąc okres przejścio-
wej anarchii nową hierarchią, w której jedynym prawem okazała 
się wola silniejszego”47.  

Marta Piwińska porządek Artura nazywa absolutnym, „który 
miał doskonale wcielać ideę w byt. Lecz jedynie porządek Edka 

                                                 
41 Tamże, s. 373. 
42 Tamże, s. 386.  
43 S. Mrożek, dz. cyt., s. 386.  
44 Co komentuje Małgorzata Sugiera, w: tejże, Dramaturgia Sławomira Mrożka, 

Kraków 1997, s. 134.  
45 M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1997, s. 134. 
46 Za J. Błońskim, w: tegoż, dz. cyt. s. 105.  
47 Jak konkluduje M. Sugiera, dz. cyt., s. 134.  
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okazał się autentyczny. Jest on samą naturą – jak Edek. Lecz sama 
natura w społeczeństwie – to nie wolność. To walka o byt”48. Nie-
stety, siłą do walki rozporządza wyłącznie Edek.  

Tango Mrożka przedstawia dzieje pewnej rodziny: rodziny 
Stomilów. Tak więc dziadek Eugeniusz zrodził Stomila. Stomil-
Ojciec, który szukał wolności wyobraźnią artysty, zrodził syna Ar-
tura. Artur, miast hołdować sztuce próbował nieudolnie „zbawić 
ludzkość”, ale nie potrafił przejąć władzy naprawdę. Chcąc stać się 
źródłem absolutnej władzy i społecznego porządku, skazał się na 
absolutną samotność. Chcąc sobie zapewnić przywiązanie i miłość, 
obłudnie liczył na rodzinę, ale ją radykalnie zniszczył. Tenże Artur 
zrodził … Edka49.  

Zofia Dąbrowska w swoich rozważaniach na temat rodziny 
„naszych czasów” zauważa, że tradycyjne ojcostwo w zasadzie już 
nie istnieje. W dobie współczesności musiało ulec pewnym mody-
fikacjom, przekształceniom z powodu odmiennych warunków pa-
nujących w obecnych czasach. Jego wartość się zmienia50. Współ-
czesna rodzina wydaje się być odwrotnością rodziny tradycyjnej. 
Ojciec nie posiada nadanego z góry autorytetu. Podczas jedynej, w 
całym dramacie, intymnej rozmowy ojca z synem, Stomil doznaje 
olśnienia: „ Słuchaj, może ty masz Edypa? – Jakiego Edypa? – Kom-
pleks Edypa. Rozumiesz? Byłeś u psychiatry?”51. 

 
Według psychoanalizy Freuda główną postacią w życiu człowieka 

na etapie kształtowania się jego osobowości jest właśnie ojciec. Podsta-
wowym mechanizmem, sprawiającym, że to on odgrywa taką rolę w ży-
ciu chłopca, jest kompleks Edypa, który uzewnętrznia się gdy syn od-
krywa, że oprócz niego istnieje jeszcze ktoś, kto rości sobie prawo do 
uczucia i uwagi ze strony matki. Nabiera ambiwalentnego stosunku do 
ojca – z jednej strony go nienawidzi i odczuwa przed nim lęk, z drugiej 
zaś podziwia i czuje do niego respekt, bo ojciec jest silniejszy. Koniecz-
ność stłumienia w sobie nienawiści i negatywnych odczuć w stosunku do 

                                                 
48 M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973, s. 358. 
49 Por. z J. Błońskim, w: tegoż, dz. cyt., s. 107.  
50 Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i 

rodzina” 2003, nr 4 (8), s. 4-9. 
51 S. Mrożek, dz. cyt., s. 345.  
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ojca stanowi genezę moralności. Syn musi się podporządkować autoryte-
towi ojca, przez co uczy się gasić w sobie swoje agresywne popędy”52. 

 
Jednak głównym problemem Tanga nie są kompleksy Artura. 

Przynajmniej nie natury erotycznej. Model dramatu Mrożka jest 
bardziej uniwersalny. Jak trafnie zauważa Nyczek Tango z każdą 
epoką zyskuje nową aktualność. Obraca się tylko koło obyczajów 
pokoleniowych. „Do ról sfanatyzowanych Arturów mogliby pre-
tendować (nowi młodzi) […] ideolodzy początku nowego stulecia, 
gotowi zrównać z ziemią miazmaty przeszłości ojców”53. Ja także 
skłaniam się ku takiej tezie.  

 
Streszczenie 
Tango Sławomira Mrożka zasadniczo opowiada o pewnej ro-

dzinie – o rodzinie Stomilów. Jednak osią dramatu jest tutaj od-
wieczny konflikt ojca i syna – spór dwóch pokoleń. Tyle, że Mrożek 
kreśli obraz świata na opak, w którym ojciec nie dojrzał do swej 
roli, więc syn przejmuje jego obowiązki. „Świat wyszedł z formy” i 
syn próbuje „przywrócić go do normy”. Jerzy Jarocki w swojej in-
scenizacji z Teatru Narodowego w Warszawie, dom Stomilów 
przedstawił jako obraz współczesnego świata, który znajduje się w 
stanie rozkładu. Tradycyjne ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. W 
dobie współczesności musiało ulec pewnym modyfikacjom, prze-
kształceniom z powodu odmiennych warunków panujących w 
obecnych czasach. Współczesna rodzina przestała istnieć. Stała się 
odwrotnością rodziny tradycyjnej. Ten właśnie problem poruszam 
w swoim artykule.  

 
Summary 
As father was the father, son- the son. “Tango” with Mrożek  
Tango of Sławomir Mrożek fundamentally tells about certain 

family – the family of Stomil. However, an axis of the drama is here 
an eternal conflict of the father and the son – the generation gap. 
                                                 

52 
http://wstroneojca.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=60/dost
ęp: 10. 01. 2015.  

53 Por. z: T. Nyczek, dz. cyt., s. 27-28.  
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But Mrożek maps out an image of the world contrariwise where the 
father has not grown up to his role so the son takes charge of his 
duties. “The world came out from form” and son tries to “restore it 
to norm”. Jerzy Jarocki in his staging of National Theater in War-
saw introduced the house of Stomil as an image of contemporary 
world which is in a state of decomposing. Traditional fatherhood 
basically no more exists. In the age of modern times, it had to yield 
to certain modifications, transformations due to different condi-
tions which are present nowadays. Contemporary family stopped 
to exist. It became the opposition of the traditional family. Exactly 
that problem I bring up in my article. 
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Karolina Mytkowska (UJ) 

 
Witold Hulewicz - ojciec poetyckiego ujęcia muzyki konkretnej 

 
Wstęp 
Witold Hulewicz to poeta niezwykle wrażliwy na świat ota-

czających go dźwięków. Pisał nie tylko o uświęconych tradycją in-
strumentach, ale i o tych pogardzanych, jak np. katarynka. Zwracał 
uwagę na muzyczność będącą dotychczas poza sferą zaintereso-
wań muzyków. Dzwonek elektryczny samowar, młocarnia, loko-
motywa, stolarnia i maszyna do pisania, kuźnia i młyn to także in-
strumenty muzyczne. Jerzy Skarbowski przyznał mu tytuł od-
krywcy muzyki konkretnej. W tym czasie bowiem chyba nikt z 
twórców nie spożytkował tego rodzaju dźwięków w utworach mu-
zycznych. Poeta natomiast wskazywał na oryginalność ich brzmie-
nia, ukazując najbardziej charakterystyczne cechy.  

Autorka w niniejszym tekście skupi się na analizie dwóch li-
ryków: Nuty oraz Zegar. Będą one reprezentatywne dla ukazania 
najważniejszych elementów twórczości Witolda Hulewicza po-
święconej muzycznym aspektom. 

 
1. Muzyka konkretna 
Konkretna muzyka to muzyka, w której materiałem kompo-

zycyjnym są realne zjawiska akustyczne (odgłosy przyrody i cywi-
lizacji) w postaci oryginalnej lub przetworzonej akustycznie; mu-
zyka „tworzona z dźwięków uznawanych dawniej za niemuzycz-
ne1”. Termin autorstwa kompozytora francuskiego P. Schaeffera2, 
który w 1948 założył studio muzyki eksperymentalnej przy radiu i 
telewizji francuskiej (Studio d’Essai de l’ORTF). Zjawiska dźwię-
kowe stanowiące tworzywo muzyki konkretnej określił on mianem 
przedmiotów dźwiękowych (objets sonores).  

                                                 
1 Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 457. 
2 P. Schaeffer, À la recherche d’unde musique concréte, Paris 1952; A. A. Moles, 

Les musiques expérimentales, Paris-Zürich-Bruxelles 1960; P. Schaeffer, Traité des 
musicaux, Paris 1966. 
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Pierwszym utworem muzyki konkretnej była skomponowana 
wspólnie przez P. Schaeffera i P. Henry’go Symphonie pour un hom-
me seul (1950). Dzięki rozwijającej się technice przetwarzania pier-
wotnego materiału dźwiękowego (transpozycje, powtórzenia, do-
dawanie pogłosu, przekształcanie przez montaż) ostateczny efekt 
brzmieniowy staje się w muzyce konkretnej bardzo odległy od 
pierwowzoru, słuchowo nieodróżnialny od kompozycji czysto 
elektronicznych, co doprowadziło do zatarcia różnicy między 
oboma rodzajami muzyki. 

Realizacja muzyki konkretnej w poezji Witolda Hulewicza 
przejawia się nie tylko w poświęceniu utworów instrumentom, 
które dotychczas nie były przyporządkowywane do tych kategorii, 
ale także w rozbudowanej warstwie brzmieniowej tekstów, orygi-
nalnych połączeniach leksykalnych oraz środkach poetyckich. Dla 
zobrazowania omawianych elementów posłużmy się przykładami. 

 
2. Nuty 
Nuty to w ścisłym znaczeniu nazwa składowych elementów 

notacji muzycznej: znaków graficznych odzwierciedlających poje-
dyncze dźwięki, ich relatywną wartość rytmiczną oraz, po umiesz-
czeniu na pięciolinii z kluczem, wysokość dźwięków. Współczesny 
kształt nut, których elementami są główki zaczernione lub białe i 
pionowe laski, często z tzw. chorągiewkami lub też poziomymi 
kreskami łączącymi grupę nut, jest modyfikacją i rozwinięciem 
znaków graficznych używanych w notacji menzuralnej białej3. 
Względny czas trwania dźwięków odpowiadających poszczegól-
nym nutom określony jest kształtem graficznym nut4. Nuty są alfa-
betem muzycznym. Posiadają także przynależne im cechy określa-
jące czas trwania czy agogikę podobnie jak każdej głosce przypisa-

                                                 
3 „Notacja mensuralna – system notacyjny stosowany do zapisu utworów 

polifonicznych i monodii mensurowanej, ustalający dokładnie wzajemny stosu-
nek czasu trwania poszczególnych nut na zasadzie dwojakiego podziału ryt-
micznego: trójdzielna i dwudzielna. Nazwa notacja mensuralna biała pochodzi 
od charakterystycznej postaci znaków nutowych, które ok. poł. XV w. zaczęto 
zaznaczać jedynie czarnym konturem w odróżnieniu od stosowanego wcześniej 
całkowitego zaczernienia nut”. Encyklopedia muzyki..., dz. cyt., s. 550. 

4 Tamże, s. 621. 
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na jest cecha artykulacyjna. Można powiedzieć, że od nut rozpo-
czyna się cały proces tworzenia muzyki.  

Witold Hulewicz w swoim liryku zatytułowanym Nuty5 cha-
rakteryzuje je w następujący sposób: 

 
Na równych nitkach biegnących bez końca 
drżą aksamitnie – myślisz: według trafu… 
Prąd przez nie przejdzie i martwe postrąca 
Niby jaskółki z drutów telegrafu. 
 
Określenie pięciolinii jako nitek biegnących bez końca nasuwa 

skojarzenie z Mojrami, boginiami losu przędącymi nić ludzkiego 
życia. Były to trzy siostry porządkujące los człowieka. W wierszu 
mają za zadanie poustawiać nuty na pięciolinii. Pojawiający się mo-
tyw jaskółki można interpretować jako zapowiedź utworu, symbol 
wolności i szybkości z racji swego zwinnego lotu. Nuty na pięcioli-
nii zostają porównane do siedzących na drutach telegrafu jaskółek. 
Jest to urządzenie do przekazywania na odległość informacji, 
przeważnie tekstowych. W przypadku omawianego wiersza stają 
się one roznosicielkami muzyki. Śmierć ptaków można interpreto-
wać jako odtworzenie kolejnych nut w utworze muzycznym. Oka-
zują się one martwe po jednym użyciu, ponieważ nie można w taki 
sam sposób zagrać tego samego utworu. Jest to spowodowane wie-
loma czynnikami m. in. faktem, że żaden utwór nigdy nie zabrzmi 
identycznie. Pojawiający się w drugim wersie czasownik drżą 
wskazuje na ruch dzięki zastosowaniu spółgłoski drżącej r, co zo-
staje dodatkowo wzmocnione samogłoską nosową ą. Nuty drżą ze 
strachu, jakby przeczuwały, co się za chwilę wydarzy. Kolejna 
zwrotka również podkreśla „poruszenie” wśród nut: 

 
Tu idą wolno rzadką karawaną 
I los im wszystkie powypijał łzy- 
A u nad jedną słowo „śmierć” wpisano, 
Tam tłum weselny – tu samotny ty. 
 

                                                 
5 W. Hulewicz, Nuty, [w:] tegoż, Sonety instrumentalne, Warszawa 1928, s. 71. 
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Gdybyśmy mieli odtworzyć w muzyce zapis tych słów, nale-
żałoby rozpisać w pierwszym takcie nuty o jednakowej długości 
bez kropek, które wskazywałyby na ich przedłużenie. Nuty idą, 
zatem rytmicznie nic nie zaburza porządku. Porównane są do ka-
rawany, czyli grupy podróżujących razem ze względów bezpie-
czeństwa lub ekonomicznych przez odludne tereny, wiodąca ze 
sobą juczne zwierzęta. Inna interpretacja wskazywałaby na kara-
wanę pogrzebową. Pojawia się tutaj także motyw losu – złośliwego 
zsyłającego na człowieka nieszczęścia. Hulewicz udowadnia, iż 
każda nuta wyraża inny stan emocjonalny. Jedna z nich odzwier-
ciedla „śmierć”. Może być zatem jakiś utwór żałobny, utrzymany w 
tonie mesto (smutnie). Na myśl przychodzi jedna z najbardziej tra-
gicznych sonat fortepianowych Fryderyka Chopina – Sonata b-moll. 
Jest to utwór o charakterze żałobnym o smutnym, nostalgicznym 
nastroju oraz tempie i rytmowi, które odpowiada krokom podąża-
jących w kondukcie ludzi. Smutek zostaje podkreślony także po-
przez odpowiednią konstrukcję zdania. Tam tłum weselny zostaje 
zestawione z przestrzenią wyobcowania: tu samotny ty6. Warto 
zwrócić uwagę, iż słowo 3-sylabowe występuje w przypadku dru-
giej części wersu w otoczeniu tu i ty. Tłum weselny natomiast jest w 
jednym skupisku. Obserwator czuje się odrzucony, nie potrafi 
współdzielić emocji. Określenia te można odnieść do różnych ro-
dzajów muzyki, wykonywanej w zależności od okazji. Ponadto 
słowo weselny rozpoczyna się od spółgłoski dźwięcznej, co dodat-
kowo wzmaga hałas bawiących się wspólnie osób. Samotność na-
tomiast jest bezdźwięczna, niezauważalna. Ciekawy jest także 
układ aliteracyjny stanowiący granicę tam tłum tu ty. Kolejne człony 
rozpoczynają się od samogłoski t. Warto zwrócić uwagę, iż na 
pierwszą przestrzeń – tłumu – składa się 7 głosek, a na drugą tylko 
4. Liczba siedem uznawana jest za symbol kosmosu, boskości, do-
skonałości i inteligencji. Dlatego też zbiorowisko ludzi jest zesta-

                                                 
6 Por. J. Lechoń, B-moll. [w:] tegoż, Poezje, Wrocław 1990, s. 97–98. 
„[…] Orkiestra gra powoli polski marsz żałobny. 
I jego ton ostatni przypomina akord przeraźliwy, co chwilę wyraża, 
Gdy wszyscy się powoli rozchodzą z cmentarza 
I tylko jeden człowiek zostaje przy grobie”. 
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wione na zasadzie kontrastu nie tylko w opozycji oni : ty, ale także 
w kategorii doskonały : nieszczęśliwy. Czwórka bowiem nasuwa 
skojarzenia wiążące się z krzyżem – 4 ramiona wychodzące na 4 
strony świata. Jednostka samotna jest cierpiąca, ponieważ funkcjo-
nuje poza zborowością. Kolejne wersy drugiej zwrotki rozpoczyna-
ją się od krótkich, w większości jednosylabowych wyrazów (wyją-
tek stanowi pierwszy wers): tu idą, i los, a tu, tam tłum. Warto za-
uważyć, iż pod względem artykulacyjnym zwroty te są do siebie 
podobne, przez co rymują się parzyście. Efekt taki uzyskujemy 
dzięki powtarzalności samogłosek: ą, o, a, u. Poprzez zastosowanie 
takiego zabiegu mamy wrażenie, że opisywane nuty rzeczywiście 
się przemieszczają. Krótkie wyrazy bowiem oddają charakter mar-
szu. W kolejnej części nuty zostają scharakteryzowane w następują-
cy sposób: 

 
Firmament bytu, z którego się czyta 
Wszystko co było – i przyszłe koleje 
 
Firmament u Hulewicza to zapis nutowy, nasuwający skoja-

rzenia ze sklepieniem niebieskim. Polem wspólnym jest dla nich 
pojęcie abstrakcji. Muzyki, tak jak sklepienia niebieskiego, nie da 
się doświadczyć, bo jest to złudzenie, wynikające z ograniczonej 
możliwości percepcji człowieka. Muzykę można jedynie poczuć za 
pomocą zmysłu słuchu. Wówczas wyzwalają się emocje, lecz nie da 
się jej dotknąć, ograniczyć jakąś przestrzenią. Muzyka jest firma-
mentem bytu, czyli sferą wyobraźni, nieodłącznym elementem życia. 
Rozgrywają się tam różne wydarzenia: 

 
Spójrz, jak ta nuta pokornie spowita 
jak tamta wrzeszczy, tak chytrze się śmieje7; 
jak ta skonała; inna gwiazdę wita – 
tak poznać możesz wszystkich czasów dzieje 

                                                 
7 Por. J. Tuwim, Scherzo. [w:] tegoż, Wiersze, t. II, Warszawa 1955, s. 120–121. 
„Bo jak tu się nie śmiać? Wydłuża się głos 
I dźwięki, i dzwonki nawija 
Na nuty, na nitki, na strunki, jak włos, 
I piankę ze srebra ubija” 
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Nuta pokornie spowita może być muzyczną całą nutą – w notacji 

muzycznej określana jako najdłuższa i jednocześnie podstawowa 
wartość muzyczna, z której otrzymuje się krótsze wartości. Można 
zatem powiedzieć, iż jest najważniejsza, bo od niej swój początek 
biorą krótsze wartości muzyczne. Jest pokornie spowita, bowiem jako 
jedyna nie posiada pionowej laski ani chorągiewki. Jest także sta-
rannie narysowana. Inny trop interpretacyjny mógłby wskazywać, 
iż to skojarzenie Hulewicza zostało wywołane narysowaną nad 
nutą fermatą, czyli znakiem graficznym przypominającym „smut-
ny wyraz twarzy”. Jej funkcją jest zwiększenie czasu trwania nuty 
lub też pauzy o dowolną długość, która zależy od interpretacji wy-
konawcy. Inna nuta natomiast wrzeszczy, chytrze się śmieje.  

Hulewicz wskazuje, że dźwięki i ich układy nie są pozbawio-
ne żartobliwego wyrazu, mimo że wydawać by się mogło, iż osią-
gnięcie cech pogodnych, żartobliwych jest łatwiejsze w kompozycji 
wokalnej niż w dziele instrumentalnym. Efekt ciekawego brzmie-
nia poeta osiągnął zestawiając ze sobą spółgłoski bezdźwięczne 
szczelinowe sz, cz, ch z dźwięczną rz. Taki dobór głosek podkreśla 
warstwę semantyczną słów, zestawionych na zasadzie kontrastu z 
nomenklaturą trzeciego wersu trzeciej strofy utworu. Przywołane 
tutaj notacje muzyczne mogłyby być określone za pomocą ósemek 
bądź szesnastek, które to nuty podkreśliłyby charakter omawiane-
go zjawiska. Zagrane szybko, stanowiłyby kontrast dla rozgrywają-
cej się we wcześniejszej zwrotce, powolnej i ustatkowanej sceny. 
Pojawia się tutaj także symbolika gwiazdy. Jest ona emblematem 
przewodnictwa. W innym znaczeniu może być także odwołaniem 
do kolęd bożonarodzeniowych. Ale też symbolizować może począ-
tek i koniec ziemskiego życia. Oto bowiem jedna nuta skonała, a 
inna gwiazdę wita.  

W ostatniej strofie prowadzony zostaje zabieg deixis polegają-
cy na tym, że proces porozumiewania się, w którym znaczenie 
słów nie jest ściśle określone, ale zależy także od szczególnego kon-
tekstu czasowego. Chodzi tutaj o następujące słowa: tamta, ta, inna. 
Z kontekstu wynika, iż podmiot liryczny przygląda się zapisowi 
nut i na tej podstawie wyciąga swoje wnioski. Analiza utworów 
dostarcza mu szerokiej wiedzy o świecie. Każdy twórca bowiem 
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ma wypracowany charakterystyczny dla siebie sposób pisania, po-
nieważ każdy człowiek jest inny. Muzycy tworzyli także kompozy-
cje, które miały dostarczać informacji na temat epoki, w jakiej żyli. 
Podmiot liryczny jest w stanie poznać wszystkich czasów dzieje dzię-
ki analizie utworów muzycznych i wynikających z nich emocji. W 
wierszu daje się zauważyć identyczność dźwiękowa nagłosu sąsia-
dujących wyrazów dotycząca zazwyczaj jednej głoski, np. prąd 
przez, tam tłum. Powtarzalność dźwiękowa może być także dostrze-
gana w sytuacji, kiedy sąsiadujące spółgłoski nieznacznie różnią się 
miejscem artykulacji. Warto zwrócić uwagę, że im więcej głosek 
obejmuje powtarzalność głosek w kolejnych wyrazach, tym bar-
dziej możemy dostrzec muzyczność tekstu. W ostatniej strofie ma-
my do czynienia z powtarzalnością wyrazu w identycznej postaci – 
w nagłosie. Anafora: 

 
Jak tamta wrzeszczy […] 
jak ta skonała 
 
nadaje funkcje rytmizujące również dzięki analogicznemu 

rozmieszczeniu sylab akcentowanych. Udział powtórzeń anafo-
rycznych nie jest zatem obojętny dla warstwy dźwiękowej tekstu.  

W przywołanym wierszu zapis nutowy staje się pretekstem 
do rozmyślań nad dokonaniami ludzkości. Okazuje się bowiem, iż 
dobra materialne są trwalsze niż ludzkie życie. Przykrym jest fakt, 
iż człowiek po śmierci staje się zapomniany. Jedynym gwarantem 
pozwalającym mu się unieśmiertelnić są jego dokonania8. W przy-
padku omawianego tekstu, muzyka gwarantuje życie wieczne:  

 
Tak poznać możesz wszystkich czasów dzieje. 
 
3. Zegar 
Zegary mierzą czas i pokazują upływanie ludzkiego życia. 

Symbolizują przy tym nieuchronną śmiertelność, dlatego też często 
wprowadzane są do utworów na podkreślenie występujących w 
nich motywów wanitatywnych. Nie muszą to być koniecznie na-
                                                 

8 Por. Horacy, Exegi monumentum. [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1975, s. 
137. 
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strojowe klepsydry. Mechaniczne zegarki kieszonkowe mają takie 
samo przesłanie. Będąc dobrem luksusowym, pokazują też powo-
dzenie, ale i przemijanie, niestałość sukcesu. Zegary9 można po-
dzielić na wykorzystujące do wskazań tarczę i wskazówki oraz np. 
symbole faz księżyca oraz cyfrowe – wykorzystujące do wskazań 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne lub diodowe. W zegarach po-
wszechnego użytku wskazania obejmują najczęściej godziny, minu-
ty i sekundy, jednakże można spotkać się też z zastosowaniem w 
nich systemu kalendarzowego do wskazywania dni tygodnia, dat, 
faz Księżyca itp. W zegarkach specjalistycznych stosuje się bardzo 
precyzyjne mechanizmy wskazywania i rejestracji czasu z dokład-
nością do ułamków sekundy. Zegary wykorzystywane są do mie-
rzenia i wskazywania czasu w różnych celach: astronomii, w spo-
rcie, nawigacji, żeglarstwie, jako włączniki i wyłączniki w urządze-
niach samoczynnych, czy też w ogólnym życiu codziennym.  

Witold Hulewicz w swoim wierszu10 traktuje zegar jak mu-
zyczny metronom11, czyli przyrząd, który służy do precyzyjnego 
oznaczania tempa utworów muzycznych. Działanie zegara i me-
tronomu nie funkcjonuje w wymiarze temporalnym, ciągle wyko-
nują oni swoje zadanie. Poeta przedstawia przeobrażenie i ewolucję 
zegara – od klepsydry po zegar wahadłowy.  

Tekst rozpoczyna rozbudowanym zdaniem oznajmującym: 
 
Niesłyszalne szmery klepsydrowe 
zbierał przez wieki, 
by skupić je w rytmy wahadłowe 
jak ruch powieki 
 

                                                 
9 Ze względu na metodę pomiaru czasu można podzielić zegary na oparte na 

zjawiskach naturalnych i prostych zjawiskach fizycznych: zegary słoneczne, ze-
gary księżycowe, zegary wodne, zegary piaskowe (klepsydra), zegary ogniowe 
(świeca), zegary oliwne, oparte na bardziej skomplikowanych mechanizmach i 
zjawiskach fizycznych: zegary mechaniczne (wahadłowe, balansowe), zegary 
elektryczne i elektroniczne, zegary kwarcowe, zegary atomowe, zegar synchro-
nizowany falami radiowymi z wzorcowym zegarem, zegar pulsarowy. 

10 W. Hulewicz, Zegar, [w:] tegoż, Sonety…, dz. cyt., s. 51. 
11 Encyklopedia muzyki, dz. cyt., s. 554. 
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Czytając ten fragment od razu można zauważyć zastosowany 
przez poetę zabieg umuzycznienia tekstu. Już w pierwszym wersie 
daje się wychwycić nagromadzenie spółgłosek bezdźwięcznych, 
twardych i szczelinowych – sz, s. Taki zabieg współgra z treścią, 
bowiem podkreślone zostają niemalże nieuchwytne ludzkim 
uchem odgłosy. Co więcej, dwa wyrazy w tym wersie rozpoczynają 
się także od spółgłosek bezdźwięcznych, a są to kolejno sz, k. 
Pierwszy przymiotnik niesłyszalne rozpoczyna się spółgłoską 
dźwięczną nosową, jednakże jej obecność nie zakłóca początkowe-
go nastroju wyciszenia. Warto zwrócić uwagę, iż epitety niesłyszal-
ne i klepsydrowe mają taką samą liczbę sylab – 4, w związku z tym 
mają też takie samo rozmieszczenie akcentów. Wyraz środkowy – 
szmery – jest dwusylabowy, a rozmieszczenie sylab akcentowanych 
jest również regularne, oparte na stopie jambicznej. Wers jest 10-
zgłoskowy, podobnie jak wers trzeci, piąty i siódmy. W czwartej 
zwrotce liczba sylab zmniejszy się do dziewięciu i będzie utrzy-
mywać się w wersach: dziewiątym, jedenastym i trzynastym. Pozo-
stałe wersy będą miały konsekwentną ilość pięciu sylab. Taki za-
bieg sprawia wrażenie, jakby dłuższe wersy były odpowiednikiem 
godzin zegarowym, krótsze zaś – minut. Ciekawym jest również 
fakt, iż krótsze wersy składają się także z krótszych wyrazów, za-
zwyczaj 1- 2- lub 3-sylabowych. Wyjątek stanowi ostatnia strofa, 
gdzie pierwszy jej wers składa się tylko z jednego wyrazu – przy-
pominania. W drugim wersie pierwszej zwrotki pojawia się dość 
gęste nagromadzenie samogłosek, uwidaczniających melodię wy-
powiedzi. Otoczone są one w większości przypadków spółgłoska-
mi dźwięcznymi. Dwie z nich – b, k są zwartowybuchowe, co pod-
kreśla potęgę omawianej czynności i jej długi zaś trwania. W wersie 
mamy dwa wyrazy dwusylabowe zbierał, wieki rozpoczynające się 
od spółgłosek o cechach: twarde, dźwięczne, szczelinowa. Ostatnia 
z nich jest łącznikiem pomiędzy spółgłoskami z pierwszego wersu. 
W dalszej części mamy utrzymany nastrój w wcześniejszego wersu. 
Przeważają spółgłoski dźwięczne. Warto zwrócić uwagę również 
na dobór wyrazów, w których samogłoski o takim samym sposobie 
artykulacji są umieszczone obok siebie, jak dzieje się to w przypad-
ku słów rytmy oraz wahadłowe (YYAAOE). W wygłosie epitetu jed-
nak pojawia się zestawienie kontrastowe samogłosek. O jako sa-
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mogłoska posiada następujące cechy: średnia, tylna, okrągła, nato-
miast e jest średnie, przednie i płaskie. Ciekawym jest także fakt, iż 
2-sylabowy rzeczownik zostaje uzupełniony 4-sylabowym epite-
tem, co w notacji muzycznej można byłoby określić jako uzupeł-
nienie całej nuty półnutami, półnut ćwierćnutami, ćwierćnut ósem-
kami, czy też ósemek szesnastkami. Ostatni wers tej zwrotki przy-
nosi porównanie do ruchu powieki. Pierwsze dwa człony są jedno-
sylabowe. Rozpoczynają się także od głosek dźwięcznych. Dopiero 
trzeci jest 3-sylabowy i przynosi przewagę spółgłosek bezdźwięcz-
nych. Zabieg ten ma na celu podkreślenie miarowości zegara. Po-
przez użycie krótkich słów jak ruch łatwiej osiągnąć efekt rytmicz-
ności. Porównanie to podkreśla, że mimo iż nikt nie kontroluje ze-
gara, on ciągle wyznacza czas. Podobnie jest z ruchem powieki, 
który odbywa się cyklicznie bez naszej kontroli. Idąc dalej w roz-
ważaniach należy rozpatrywać ten problem w wymiarze egzysten-
cjalnym. Człowiek bowiem nie zdaje sobie sprawy z upływającego 
czasu. Jak pisała W. Szymborska12: 

 
żaden dzień się nie powtórzy, 
Nie ma dwóch podobnych nocy 
Dwóch tych samych pocałunków 
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy 
 
Wiersz Hulewicza utrzymany w stylu horacjańskich słów, że 

nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki jest refleksją na temat 
przemijania. W drugiej zwrotce zegar zostaje określony jako szmer 
daleki. Zestawienie to poprzedzają dwa oksymorony: ciszę gęstą oraz 
milczenia mowę. W zwrotce tej pojawiają się także samogłoski noso-
we ą i ę, które wcześniej nie występowały. W całym wierszu nie 
wystąpią już one w tak dużym skupisku jak w omawianej zwrotce. 
Przywołajmy ją: 

 
Ciszę gęstą i milczenia mowę 
ten szmer daleki 
ładzi w system krając w cząstki nowe 
i żłobiąc rzeki. 

                                                 
12 W. Szymborska, Nic dwa razy. [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 1997, s. 98. 
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Pierwszy wers, podobnie jak miało to miejsce we wcześniej-

szej zwrotce, rozpoczyna się od spółgłoski bezdźwięcznej. Zasta-
nawiające jest jednak określenie gęstą. Pojawia się bowiem pytanie, 
czy ciszę można zmierzyć w tej kategorii? Odpowiedź może być 
twierdząca tylko wówczas, gdy przyjmiemy, iż cisza nie jest ogra-
niczona żadną przestrzenią. „Unosi się” w powietrzu. Może być 
gęsta jak mgła13, co pozwalałoby ją lepiej scharakteryzować. Przypi-
sać można by jej było cechy spokoju, wszechobecności. Mamy tutaj 
także do czynienia z zaburzeniem percepcji zmysłów. Podczas, gdy 
cisza14 jest odbierana za pomocą słuchu, tutaj działa na wzrok i 
smak. Epitet gęsty kojarzyć się też może z czymś kremowym i roz-
pływającym się. Drugie zestawienie milczenia mowę również wydaje 
się zaskakujące. Jeśli bowiem nie wydajemy odgłosów, panuje ci-
sza. Przerywa ją natomiast rytmiczne bicie zegara, który ładzi w 
system, czyli porządkuje świat, jest w pewnym sensie pomocnikiem 
Boga, który dba o to, by zaplanowane czynności odbyły się w wy-
znaczonej porze. W tej zwrotce pojawiają się dwa imiesłowy – żło-
biąc oraz krając. Rytmiczność podkreśla fakt, iż oba są dwusylabo-
we. Ich dźwięczność ma w pewnym sensie wydźwięk pejoratywny. 
Daje się bowiem wyczuć jakąś nachalność i niepokój. Zastanawiają-
cy jest zabieg zastosowany w ostatnim wersie. Mam na myśli ze-
stawienie żłobiąc rzeki. Oba człony są dwusylabowe i fonetycznie 
rozpoczynają się od tej samej spółgłoski dźwięcznej. Mamy tutaj do 
czynienia z przeniesieniem znaczenia. To nie rzeka żłobi tylko 
szmer daleki. Podkreśla to jego wielką moc w kontekście zestawienia 
go z tak ogromnym żywiołem. Wskazuje także, jak ważną pełni 
funkcję w świecie. Uwagę zwraca także podobne brzmienie z ze-
stawieniami we wcześniejszych wersach: ruch powieki, szmer daleki. 
Daje to wrażenie harmonii i powracającej linii melodycznej tym 
bardziej, że rozmieszczenie sylab akcentowanych jest takie samo. 
Ciekawe jest także rozpoczęcie wersów drugiego i czwartego od 
                                                 

13 Por. K. Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych. [w:] tegoż, Poezje, War-
szawa 1987, s. 61. 

14 Więcej na ten temat pisałam w artykule: Witolda Hulewicza „cisza nad ostat-
nią wszechpauzą sklepiona, [w:] Duchowa polifonia Europy. Духовна поліфонія 
Європи, red. S. Terepishchy, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2014, s. 221-232. 
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krótkich, nieakcentowanych wyrazów. Posługując się terminologią 
muzyczną, mielibyśmy do czynienia z przednutą, czyli krótkim i 
cichym dźwiękiem, mającym podkreślić główne brzmienie. Hule-
wicz pisze bowiem ten szmer daleki, podkreślając jego możliwości 
czasoprzestrzenne. Jest on hiperbolizowany, przez co łatwiej prze-
konać się o jego mocy.  

Dalsza część rozpoczyna się podobnie brzmiącym wyrazem 
jak początek wiersza: 

 
Niecierpliwy potem wpłynie brzęk 
w symetrię trwania – 
pluśnie kamień i zewrze się sęk 
przypominania. 
 
Zestawiając niecierpliwy i niesłyszalne łatwo zauważyć, iż oba 

są 4-sylabowe i bezdźwięczne. Kolejne słowa w pierwszym wersie 
stopniowo zmniejszają liczbę sylab, by wreszcie zakończyć na krót-
kim słowie rozpoczynającym się spółgłoską dźwięczną zwartowy-
buchową. Ciekawe jest tutaj operowanie czasownikami przynależ-
nymi przestrzeni akwatycznej dla kategorii czasu. Brzęk kojarzy się 
z nagłą, porywczą czynnością i donośnymi odgłosami. U Hulewi-
cza będzie on łagodnie wpływał w symetrię trwania, czyli niepostrze-
żenie wkradnie się do czyjegoś życia. Warto zwrócić uwagę na wy-
stępujące w tej zwrotce czasowniki: wpłynie, pluśnie, zewrze się. 
Wskazują one na szybkość następujących po sobie czynności. Moż-
na się domyśleć, iż czas chce „pochłonąć” jakiś byt. Przywołany 
kamień15 można rozumieć odwołując się do Biblii. Mamy tam bo-
wiem kamienie pełniące funkcje pierwszych ołtarzy16, czy też ka-
mień będący tablicą z dziesięciorgiem przykazań, które Mojżesz 
otrzymał od Boga na górze Synaj. Kamień jest także emblematem 
stałości, niezmienności i emocjonalnej lub duchowej martwoty oraz 
śmierci. To jednocześnie symbol pamięci, a także kary i męki. War-
to chociażby przypomnieć Syzyfa, którego karą było nieustanne 
wtaczanie pod górę ciężkiego głazu, czy też biblijnej cudzołożnicy17 
                                                 

15 Zob. R. Kuleszewicz, Słownik symboli literackich, Białystok 2003, s. 85–88. 
16 Por. Rdz 28, 18–22. 
17 J 8,8–11. 
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– „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”. 
Sęk18 możemy interpretować jako zmarszczki na czole. Jako jedyny 
w całym tekście 5-sylabowy człon przypominania wskazuje na pew-
ne zawieszenie w czasie, kumulację emocji, po której stanie się coś 
ważnego: 

 
Zdaje się, że słychać ton, co pękł 
pośrodku zdania. 
 
Tym tonem jest ostanie tchnienie przed śmiercią, która się 

właśnie dokonuje. Jest ona nagła, niespodziewana, zamykająca ze-
gar życia i przerywająca symetrję trwania. Okazuje się, że czas jest 
czynnikiem destrukcyjnym, doprowadza do tragedii. Mimo iż kon-
troluje go zegar, zdarzają się różne niezaplanowane wydarzenia. W 
wierszu przeplatają się spółgłoski dźwięczne z bezdźwięcznymi, 
podkreślając jednocześnie emocje, które wywołują poszczególne 
słowa.  

Zegar staje się pretekstem do rozważań o śmierci i kruchości 
ludzkiego życia19. Człowiek nie zwraca uwagi na upływający czas, 
a on niczym tykająca bomba odmierza sekundy życia. Pozostają 
wówczas niedokończone sprawy, urwane pośrodku zdania „tony”. 
To bardzo pesymistyczna wizja utrzymana w nastroju i skupienia. 
Zestawienia spółgłosek i samogłosek nie stwarzają wrażenia wiel-
kich wahań dynamiki. Pod względem artykulacji w przeważającej 
części są one do siebie podobne, co wpływa na melodię wiersza. 
Również rymy – dokładne, krzyżowe – utrzymują odbiorcę w po-
czuciu harmonii i ładu tym bardziej, iż współbrzmienia samogłosek 
na końcach wersów zgadzają się w ten sposób łącząc ich przeciwne 

                                                 
18 Sęki - grupa wad drewna określająca wrośnięte w drewno pnia części ga-

łęzi o węższych przyrostach rocznych i barwie zazwyczaj ciemniejszej niż otacza-
jące drewno. Sęki powstają w ciągu całego życia drzewa, gałęzie są niezbędne do 
podtrzymywania aparatu asymilacyjnego drzew wskutek czego drewno bez-
sęczne praktycznie nie istnieje. Najgłębiej położone i najmniejsze sęki są umiej-
scowione w części odziomkowej pnia. 

19 W. Kądziołka, Integralna wizja człowieka i jego posłannictwa, „Pedagogika Ka-
tolicka”, 12 (1/2013), s. 29–43. 
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zestawienia pod względem artykulacji. Przykładem tego jest 
współbrzmienie krzyżowe samogłosek OE. 

  
Podsumowanie 
Dla Witolda Hulewicza muzyczne aspekty świata stanowią 

projekcję przeżyć ludzkich. Pod pozorem tekstów o nutach, forte-
pianie czy orkiestrze kryje się problematyka egzystencjalna – sa-
motność20, wyobcowanie, zagubienie. Świat odpowiada swoimi 
cechami na to, co dzieje się w duszach bohaterów wierszy. Te „me-
tafizyczne tęsknoty” stają się w pewnym stopniu kanonizowane.  

W wierszach padają słowa proste, pod którymi kryje się głę-
bokie znaczenie semantyczne podkreślone warstwą brzmieniową. 
Zabiegi te obracają przeciętność w doskonałość, manewrując od-
biorcą po harmonijnych „taktach” poezji. Pojawiające się w wier-
szach symbole ewokują najczęściej wartość uniwersalną o zabar-
wieniu filozoficznym, odnosząc się do ludzkiej egzystencji i prze-
mijania. 

W poezji Hulewicza walory muzyczne nie przysługują wy-
łącznie obiektom z tradycyjnego kręgu związanego stricte z dzie-
dziną muzyki. W jego utworach mowa jest o muzyce doskonałej, 
choć jednocześnie bardzo prostej. Wypełnia ona świat, mimo że na 
co dzień nie zwracamy na nią uwagi. Jest ona bardziej muzyką dla 
duszy niźli dla ucha. Rzeczy ziemskie dźwięczą muzyką, która po-
chodzi nie tylko z tego świata. Dźwięczą muzyką konkretną. 

 
Abstrakt  
Głównym celem artykułu jest, z jednej strony, próba uporząd-

kowania rozmaitych zjawisk muzyczności w poezji, z drugiej – anali-
za utworów poetyckich Hulewicza, w przypadku których wyłania się 
– z elementów obrazowego opisu – motyw muzyczny (wyzwala sko-
jarzenia wizualne) i istnieje specyficznie ukształtowana fonosfera. 
Podstawę materiałową stanowić będą wiersze Hulewicza, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zbioru Sonety instrumentalne. 

 

                                                 
20 Por. W. Kądziołka, Oblicza samotności w literaturze światowej, [w:] Samotność: 

rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013, s. 251–270. 
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Summary 
The main goal of the article is, on the one hand, an attempt to 

organize various phenomena of musicality in poetry, on the other 
hand, the analysis of Hulewicz’s poetic works, where - from the 
elements of a vivid description - emerges a musical theme (trigger-
ing visual associations) and there is a specifically shaped sound-
scape. The base material will be provided by Hulewicz’s poems, 
particularly Instrumental set of sonnets. 

 
Bibliografia 
Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995. 
Horacy, Exegi monumentum. [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1975. 
Hulewicz W., Sonety instrumentalne, Warszawa 1928. 
J 8,8–11. 
Kądziołka W., Integralna wizja człowieka i jego posłannictwa, „Pedago-

gika Katolicka”, 12 (1/2013). 
Kądziołka W., Oblicza samotności w literaturze światowej, [w:] Samot-

ność: rzeczywistość czy fikcja?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013. 
Kuleszewicz R., Słownik symboli literackich, Białystok 2003. 
Lechoń J., B-moll. [w:] tegoż, Poezje, Wrocław 1990. 
Moles A. A., Les musiques expérimentales, Paris-Zürich-Bruxelles 1960. 
Mytkowska K., Witolda Hulewicza „cisza nad ostatnią wszechpauzą 

sklepiona, [w:] Duchowa polifonia Europy. Духовна поліфонія Європи, red. S. 
Terepishchy, R. Kordonskyy, K. Sygidus, Kijów 2014. 

Przerwa-Tetmajer K., Melodia mgieł nocnych. [w:] tegoż, Poezje, War-
szawa 1987. 

Rdz 28, 18–22. 
Schaeffer P., À la recherche d’unde musique concréte, Paris 1952. 
Schaeffer P., Traité des musicaux, Paris 1966. 
Szymborska W., Nic dwa razy. [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 1997. 
Tuwim J., Scherzo. [w:] tegoż, Wiersze, t. II, Warszawa 1955. 

 



612 
 



613 
 

 
Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS) 
 

Śmierć z rąk ojca jako temat sztuki 
 
Wprowadzenie 
Rodzicielstwo wiąże się nie tylko ze sferą biologiczną, ale 

przede wszystkim emocjonalną. Relacja rodzicielska to relacja 
opiekuńcza, przepełniona miłością – przynajmniej w wersji ideal-
nej. Rodzicielskie uczucia, jak matczyna czy ojcowska miłość wyda-
ją się czymś naturalnym i pożądanym. Kochać swe dziecko, to dą-
żyć do jego bezpieczeństwa i szczęścia. Dlatego sytuacje przeciwne, 
w których rodzic naraża swe potomstwo na niebezpieczeństwo są 
piętnowane. Skrajnym przykładem takiego potępianego działania 
jest dzieciobójstwo. Zabójstwo własnego dziecka w przypadku ko-
biet można próbować tłumaczyć depresją poporodową, niepoczy-
talnością z powodu działania hormonów, szokiem i traumą zwią-
zanymi z porodem i towarzyszącym mu bólem. Tego typu możli-
wych wytłumaczeń brak jest w przypadku paternalnego dziecio-
bójstwa. Figura ojca tradycyjnie kojarzona była z opiekuńczą siłą. 
Mogłoby się zatem wydawać, że temat śmierci z rąk ojca jako 
wstrząsający i wstydliwy stanie się zakazany. To tabu przedostaje 
się jednak do powszechnej świadomości poprzez mity, zawierające 
próby wyjaśnienia tego problemu. W mitologii greckiej i rzymskiej 
wyróżniają się jego dwie wersje: Kronos/Saturn połykający swe 
dzieci oraz ofiarowanie Ifigenii. W Biblii wyodrębnić można przy-
powieści o ofiarowaniu Izaaka przez Abrahama oraz o Jeftem i jego 
córce. Pośród przekazów historycznych/legend odnajdujemy 
opowieść o Carze Iwanie IV Groźnym, który zabił syna. Te warian-
ty tematu z wymienionych tekstów kultury zaadaptowała sztuka 
malarska. Porównawcza analiza pod względem estetycznym i se-
miotycznym recepcji podtypów motywu paternalnego dzieciobój-
stwa pozwoli wyłonić jego cechy ogólne jako tematu w sztuce.  

 
1. Wariacje motywu Saturna 
Jednym z najbardziej znanych i powszechnych rodzajów 

przedstawień Saturna, rzymskiego bóstwa, jest scena pożerania 
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przez niego jego dziecka, najczęściej syna. Rzymski Saturn patro-
nował rolnictwu i winnej latorośli, utożsamiano go z greckim Kro-
nosem1, władcą świata, synem Uranosa i Gai (Nieba i Ziemi), ojcem 
bogów olimpijskich. Kronos okaleczył własnego ojca i pozbawił go 
władzy (przykładem artystycznej wizji tego wydarzenia jest obraz 
Giorgio Vasariego „Okaleczenie Uranosa”). Usłyszawszy w prze-
powiedni, iż pozbawi go władzy jego najmłodszy syn, połykał on 
swoje dzieci zaraz po narodzinach. Szóstym i ostatnim dzieckiem 
był Zeus. Matka ukryła go, a zamiast niego dała Kronosowi zawi-
nięty w pieluszkę kamień, który bez zastanowienia połknął2. Po 
dorośnięciu syna został przez niego wykastrowany i strącony do 
podziemi3. Historia zatacza koło – Saturn/Kronos wykastrował 
swego ojca, następnie sam został wykastrowany przez swego syna. 
Co więcej, okaleczenie powodujące bezpłodność miało być doko-
nane tym samym narzędziem, wykonanym przez Gaję4, żonę Ura-
nosa i matkę Kronosa. Atrybutem Saturna był sierp i/lub kosa, któ-
rym miał okaleczyć swego ojca. Jest to mit sukcesyjny, który opo-
wiada o „władzy, która nie chce mieć ograniczeń, ale którą chcą 
ograniczyć wykluczani, o zemście, o karze i wyroku na pokona-
nych”5, dotyka również zagadnienia relacji władzy i męskości. Mit 
o Kronosie nie jest jedynym w mitologii, który porusza temat pa-
ternalnego dzieciobójstwa. Wymienić można chociażby historię 
Pelopsa, który w młodości został zabity przez swego ojca Tantala. 
Ojciec poćwiartował chłopca i przygotował z niego potrawę, którą 
podano bogom. Niekiedy tłumaczy się czyn Tantala jego pobożno-
ścią – miał on zabić syna, ponieważ w królestwie panował głód i 

                                                 
1 P. Grimal., Saturn [w:] tegoż, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1987, s. 193. 
2 W innej wersji Kronos nie połykał dzieci, a strącał synów do Tartaru. Na-

tomiast zawiniątko, w którym miał być Zeus (a w rzeczywistości był kamień) 
rzucił daleko, aż zatrzymał się u stóp góry Parnas. Zob. Chadzinikolau N., Mity 
greckie, Siedmioróg, Wrocław 2014, strony nienumerowane. 

3 Grimal., Kronos [w:] tegoż, dz. cyt., s. 193. 
4 R. Klibansky., E. Panofsky., F. Saxl., Saturn i melancholia. Studia z historii, filo-

zofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Universitas, Kraków 2009, s. 158. 
5 E. Łętowska., K. Pawłowski., O prawie i o mitach, Wolters Kluwer, Warsza-

wa 2013, s. 17. 
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nie miał nic innego do podania bogom. Najczęściej jednak przyjmu-
je się, że Tantal chciał w ten sposób wystawić na próbę wszechwie-
dzę bogów Olimpu6. Historia ta jednak nie zyskała popularności 
wśród artystów, nie znane są przedstawienia malarskie sceny za-
bójstwa Pelopsa przez ojca. Być może jest to powodowane tym, że 
czyn Tantala był wyjątkowo okrutny, a motywacja wątpliwa. Do-
datkowo, opowieść ta nie ma tak uniwersalnego charakteru, jak mit 
Saturna.  

Identyfikacji Kronosa z Saturnem oraz będących jej konse-
kwencją sposobów przedstawiania bóstwa można poszukiwać w 
etymologii jego imienia. Nazwa Saturn może wywodzić się od satu-
rare – nasycać7. Stąd, „syci się on swymi dziećmi, pożerając dni, 
miesiące i lata jako bóg czasu; mit, że pożarł własne potomstwo 
symbolizuje niszczycielską moc czasu, który samym swym biegiem 
trawi i pochłania własne dzieła. Takie wyjaśnienie […] wzięło się 
stąd, ze Grecy chętnie utożsamiali – zresztą zupełnie fałszywie – 
Kronosa z Chronosem, czyli Czasem, oba bowiem wyrazy przy-
padkowo brzmiały podobnie. Skoro zaś Rzymianie uczynili Krono-
sa Saturnem, ten ostatni musiał również stać się Czasem”8. Skut-
kiem takiego wytłumaczenia imienia boga oraz opisanego pojmo-
wania jego postaci są liczne przedstawienia sceny zabijania przez 
niego dzieci w epokach, które zwracały uwagę na ludzką skończo-
ność i przemijalność. Imię Saturna może też pochodzić – i jest to 
pogląd powszechniejszy – od słów satus – siew i sator – siewca9. 
Dlatego Saturn patronuje rolnictwu i ukazywany jest z sierpem lub 
kosą. Przypisuje mu się opiekę nad zasiewami, ale również żniwa-
mi, co łączy go z końcem, a nawet śmiercią. Powiązania Saturna z 
mrokiem i śmiercią wynikały też z antycznej astrologii. Imieniem 
boga nazwano ostatnią, siódmą planetę, najbardziej oddaloną od 
centrum, a jednocześnie najbliższą sferze gwiazd stałych10. Biegu-

                                                 
6 P. Grimal., Pelops [w:] tegoż, dz. cyt., s. 284. Zob. też: Diehl D., Donnelly M., 

Dzieje kanibalizmu, przeł. M. Urbański, Klub dla Ciebie, Warszawa 2008, s.13-19. 
7 A. Krawczuk., Mitologia starożytnej Italii, Wydawnictwa artystyczne i fil-

mowe, Warszawa 1984. s. 50. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 Krawczuk A., dz. cyt., s. 44. 
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nowość postaci przekłada się na atrybut boga, który ma podwójne 
zastosowanie – do żniw i do zabijania11, funkcja koszenia stanowi 
analogię pożerania12. Ze względu na kształt kosa jest lunarna i żeń-
ska13, zatem „Saturna otacza aura owej dwuznaczności rodzaju i 
płci, dzięki czemu można go wiązać z ziemią, sarkofagiem i roz-
kładem, a także z kolorem czarnym”14.  

Popularność motywu Saturna znacząco wzrasta w okresie ba-
roku, co wynika z charakteru epoki – czasu egzystencjalnego nie-
pokoju i wojen oraz fascynacji przemijaniem i śmiercią. Melancho-
lijny Saturn powiązany z czasem i paternalne dzieciobójstwo wpi-
sują się w barokowe upodobanie wątków wanitatywnych. W ów-
czesnej sztuce dążącej do silnego oddziaływania na odbiorcę do-
chodzi do modyfikacji motywu – na barokowych obrazach Saturn 
nie połyka już swych dzieci w całości, a pożera je rozrywając ich 
ciała. Sposób przedstawienia sceny także zostaje dostosowany do 
wymagań epoki. Podkreślony jest ruch, postaci powyginane, 
wprowadzony kontrast. Przykładem dzieła tak adaptującego temat 
jest „Saturn pożerający swego syna” Petera Paula Rubensa z 1636 
roku. Jest to jedna z najbardziej okrutnych i dojmujących prac mi-
strza. Na ciemnym tle wyróżnia się postać siwego Saturna trzyma-
jąca w jednej ręce sierp, a w drugiej nagie pożerane dziecko, które 
wykrzywia twarz w bólu. Widać krew na ciele rozrywanej ofiary. 
Gwiazdy widniejące na tle obrazu stanowią aluzję do planety Sa-
turn, jej melancholijnego charakteru, a także do sił astralnych i ich 
oddziaływania. Szerokie pociągnięcia pędzla potęgują wrażenie 
brutalności. Inni autorzy dorównują Rubensowi brutalizacją przed-
stawienia. Daniele Crespi w dziele Saturn pożerający swe dzieci z 
1619 pokazuje skórę dziecka rozciągniętą przez zanurzone w niej 
zęby ojca. Pietro Della Vecchia znany także jako Pietro Muttoni 
przedstawia scenę bardzo bezpośrednio, wręcz makabrycznie - oj-
ciec-Saturn trzyma na ręku zakrwawione części ciał swych dzieci. 

                                                 
11 Klibansky, jw. s. 158. 
12 E. Cirlot., Saturn [w:] tegoż, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 

2012, s. 361. 
13 Cirlot, jw. s. 198. 
14 Tamże, s. 361. 
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Zupełnie inną wrażliwość prezentuje obraz autorstwa malarki Giu-
lii Lamy z okresu późnego baroku. Widoczne jest tu odejście od 
dawnych wzorów, Saturn nie rozrywa już dziecka. Na obrazie La-
my ojciec trzyma syna obejmując go, przykłada usta do jego nie-
mowlęcego ciała w taki sposób, że wywołuje w odbiorcy wrażenie, 
jakby składał na nim pocałunek. Jedynie ruch ręki dziecka zdradza, 
że nie jest to sielankowa scena ojcowskiej czułości.  

Utożsamienie Kronosa z Chronosem (Czasem), a następnie 
Kronosa z Saturnem również znajduje wyraz w sztuce. Malarską 
wariacją motywu Saturna pożerającego swe dziecko jest Czas przy-
cinający skrzydła Miłości, szczególnie zaznaczający się w pracach 
malarskich reprezentantów nurtu akademizmu. Zauważalne jest 
złagodzenie tematu i wysublimowanie treści – akademiści nie po-
kazują brutalnego pożerania potomstwa, a upersonifikowane poję-
cia abstrakcyjne – Czas i Miłość. Zabójstwo przez rozerwanie i po-
żarcie dziecka zostaje zastąpione czynnością przycinania skrzydeł, 
co daje nowe możliwości interpretacyjne. Interpretacja metafizycz-
na wskazywałaby na skomplikowaną relację między upływającym 
czasem a uczuciem miłości. Czas prezentowany jako dojrzały, 
umięśniony mężczyzna z brodą – w więc silny i mądry – przycina 
skrzydła Miłości ukazanej w postaci nagiego, pulchnego chłopczy-
ka ze skrzydłami. Miłość jako putto jest niewinna, bezbronna, ale 
też przypuszczalnie niedoświadczona i niedojrzała. Przycinanie 
skrzydeł najprawdopodobniej ma charakter dyscyplinujący, jeśli 
nie destrukcyjny. Przykładem dzieł tak przedstawiających temat są: 
„Czas przycinający skrzydła Kupidowi” Pierre’a Mignarda, obrazy 
Anthonego van Dycka i Pompeo Batoniego o tym samym tytule, 
„Saturn siedzący na kamieniu i przycinający kosą skrzydła Kupi-
dowi” Iwana Jakimowicza Akimowa.  

Należy wspomnieć o jeszcze jednym dziele, które obok obrazu 
Rubensa jest chyba najbardziej znanym wyobrażeniem sceny Sa-
turna zabijającego potomka. Mowa o „Saturnie pożerającym swe 
dziecko” Francisco Goi namalowanym pomiędzy rokiem 1819 a 
1823. Niezwykle ekspresywne dzieło pełne jest brutalności i odbie-
gającej od kontekstu mitologicznego przemocy. W obrazie dominu-
je ciemność, a kompozycja oparta jest na kontraście barwnym. Na 
czarnym tle rysuje się sylwetka Saturna z wykrzywionym nagim 
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ciałem, zjeżonymi włosami i obłędnym spojrzeniem. W rękach za-
ciska krwawiące ciało bez głowy i ręki, które właśnie pożera. Pro-
porcje pożeranego ciała wskazują, że jest to dorosła osoba, a nie 
dziecko. Światło skupiające się na białych, błędnych oczach i si-
wych włosach Saturna oraz na ciele pożeranego syna zdaje się 
wskazywać na obsesję związaną ze starością. Obraz można inter-
pretować wielorako – jako alegorię niszczącej presji, jaką na syna 
wywiera potężny i despotyczny ojciec, jako niszczenie słabszych 
przez silniejszych (co potwierdzają rozmiary bohaterów obrazu – 
ojciec wielki, zabijany – mały), jako niemożność pogodzenia się z 
upływającym czasem i destrukcyjne zazdroszczenie potomstwu 
młodości. Scena oznaczać także może traktowanie własnego syna 
jako nowszej wersji siebie i desperacką próbę odzyskania utraconej 
młodości i części tożsamości poprzez zniszczenie latorośli. 

 
2. Ofiarowanie Ifigenii 
Wariacją motywu śmierci z rąk ojca jest również mający źró-

dła w mitologii motyw ofiarowania Ifigenii przez Agamemnona, 
władcy Argos lub Myken, który w micie ukazany jest jako król par 
excellence15. Flota Agamemnona nie mogła wypłynąć do Troi z po-
wodu ciszy morskiej. Zapytany o radę wieszcz Kalchas wyjaśnił, że 
jest to spowodowane gniewem Artemidy. Różne miały być powo-
dy tego gniewu: albo Agamemnon zabijając łanię stwierdził, że Ar-
temida nie zrobiłaby tego lepiej, albo dlatego, ze król obiecał złożyć 
w ofierze najpiękniejszy płód roku, w którym urodziła się Ifigenia, 
a tego nie zrobił. Z tych powodów bogini domagała się ofiary z Ifi-
genii16. Istnieją dwie wersje zakończenia tej historii. W jednej ojciec 
dokonał ofiary, w drugiej zanim wróżbita Kalchas wbił nóż ofiarny 
w serce dziewczyny, bogini Artemida zstąpiła z Niebios z łanią, 
każąc zwierzę złożyć w ofierze17. Malarskie adaptacje motywu 
ukazują scenę ofiarowania, zaraz przed potencjalnym zabiciem 
dziewczyny. Na niektórych obrazach to ojciec trzyma nóż, na in-

                                                 
15 P. Grimal, Agamemnon [w:] tegoż, dz. cyt., s. 9-10. 
16 Tamże. 
17 P. Grimal., Ifigenia [w:] tegoż, dz. cyt., s. 157. 
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nych wróżbita Kalchas. Często w dziełach pojawia się także na nie-
bie Artemida i łania. 

Jednym z wcześniejszych i bardziej znanych obrazów wyko-
rzystujących omawiany motyw jest dzieło greckiego malarza Ti-
mantesa z około 5-4 wieku przed naszą erą. Twórca przedstawił 
Agamemnona zakrywającego swą twarz. Zakrycie twarzy Aga-
memnona jako zabieg malarski można traktować trojako. Możliwe, 
że artysta zwątpił, czy udałoby mu się przedstawić tak ogromną 
boleść, jaką powoduje utrata dziecka. Obok zwątpienia malarza we 
własne zdolności, niemożność przedstawienia bólu ojca podczas 
śmierci dziecka mogłaby wskazywać na nieudolność sztuki, jej 
ograniczenia. Trzecim wyjaśnieniem może być kwestia estetyczna – 
rozpacz wyrażająca się w wykrzywieniu twarzy nie jest piękna, 
zatem artysta zrezygnował z jej bezpośredniego przedstawienia18. 
Uwagę zwraca postawa niesionej przez mężczyzn na rękach Ifige-
nii – pełna gotowości na swój los rozkłada ręce w geście przyzwo-
lenia. Dzieło Timantesa pokazuje konieczność ofiarowania bóstwu 
córki przez ojca w imię wyższych społecznych celów, dobra 
wspólnego. 

Wątek ofiarowania Ifigenii jako motyw malarski stał się popu-
larny w baroku. Obraz „Ofiarowanie Ifigenii” pędzla Francois Per-
rier z lat 1632-33 ukazuje wyróżniającą się alabastrową skórą Ifige-
nię w centrum kompozycji, z zawiązanymi oczami opartą o kamień 
ofiarny. Wokół panuje ruch powodowany przez liczne postaci. Za 
dziewczyną Kalchas trzyma nóż w ogniu palących się drewien i 
spogląda do tyłu, w stronę króla. Na Niebie ukazuje się Artemida 
obejmująca łanię. Obraz Bertholet Flémal o tym samym tytule na-
malowany między 1670 a 1675 przedstawia ofiarowanie podobnie. 
Ifigenia zajmuje centralne miejsce przy ołtarzu. Ponownie pojawia 
się Artemida z łanią, tu jednak bardziej wszystkich oszałamia. Z 
przodu leży porzucony miecz, którym zapewne dziewczyna miała 
być zabita. Francesco Fontebasso inaczej podejmuje temat. Na 
środku jego dzieła stoi Kalchas z nożem w dłoni. Powyżej niego 
uniesiona przez Artemidę Ifigenia. Bogini grozi palcem zakazując 
zabójstwa. U Giovaniego Batisty Tiepolo, reprezentanta rokoka, 

                                                 
18 Zob. B. Miciński, Podróże do piekieł i inne eseje, Znak, Kraków 1994, s. 23. 
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scena ofiarowania zostaje umiejscowiona między kolumnami Villa 
Valmarana19, które częściowo przysłaniają odbiorcy widoczność. 
Ifigenia znajduje się w samym centrum na ołtarzu. Kapłan Kalchas 
unosi wzrok ku niebu. Zesłany przez Artemidę jeleń przypływa na 
obłoku z putto. Dramat sceny jest całkowicie zrealizowany, gdyż 
fresk znajduje się na poziomie odbiorcy, który staje się uczestni-
kiem wydarzenia20.  

Reprezentację klasycznych mitów odnajdujemy też we francu-
skim malarstwie osiemnastego wieku. Dzieło „Ofiarowanie Ifige-
nii” Carle’a van Loo jest złożone kompozycyjnie i udramatyzowa-
ne. Malarska narracja obejmuje wiele postaci, ich reakcje są wyol-
brzymione. W centrum kompozycji widzimy Ifigenię, której kapłan 
ma właśnie poderżnąć gardło. Uwagę zwraca gotowość dziewczy-
ny do oddania życia, by jej ojciec mógł popłynąć do Troi. Rozłożo-
na na tronie, eksponuje szyję. Ojciec teatralnie odwraca głowę i 
unosi ręce w geście rozpaczy. Żołnierze po prawej stronie są oszo-
łomieni pojawieniem się samej bogini Artemidy, która pełni rolę 
deus ex machina21. Moc przekazu potęguje rozmiar obrazu – cztery 
na sześć metrów22. 

We wszystkich omówionych dziełach Ifigenia zostaje ułaska-
wiona przez boginię Artemidę. Zdaje się więc, że artyści chcieli 
uratować w swych dziełach dziewczynę. Być może wynika to z 
religijno-mistycznych tendencji epoki. Trzeba również zwrócić 
uwagę na sposób formułowania tytułów. Większość zawiera imię 
Ifigenii oraz słowo „ofiarowanie”. Imię ojca, Agamemnona, prak-
tycznie się nie pojawia. Poprzez takie tytuły, jak i przez odpowied-
nią kompozycję dzieł to Ifigenia pozostaje w centrum uwagi. Może 
to wynikać z jej postawy gotowości do poddania się poświęceniu 
dla większego dobra, zrozumienia i posłuszeństwa ojcu lub też z 
tego, że była niewinną ofiarą ambicji ojca. Postać Ifigenii znacząco 
oddziałująca na wyobraźnię twórców już w antyku, intensywnie 
                                                 

19 Encyclopedia of Comparative Iconography: Themes Depicted in Works of Art, red. 
H.E. Roberts, Routlege, Abington 2013, hasło: sacrifice. 

20 Tamże. 
21 D. Johnson, David to Delacroix: The Rise of Romantic Mythology, University of 

North Carolina Press, Chapel Hill 2011, s. 8. 
22 Tamże. 
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eksploatowana w baroku, pojawia się w sztuce malarskiej również 
później, nawet w wieku dwudziestym. Przykład stanowić mogą 
prace Marka Rothko. Amerykański malarz tworzy obrazy inspiro-
wane tragedią Ajschylosa Agamemnon podczas II wojny światowej. 
Dzieła z tego okresu zapowiadają zwrócenie się Rothki w stronę 
abstrakcjonizmu. Artysta wykorzystuje ofiarowanie Ifigenii jako 
motyw, nie temat23. Zapytany, czy jego obrazy są abstrakcjami z 
literackimi tytułami odpowiedział, że tytuły odwołują się do mitu 
jako wyrazu podstawowych psychologicznych idei. Mity według 
artysty są symbolem pierwotnych ludzkich lęków i motywacji24. 
Choć twórca zaznacza, że obrazy dotyczą raczej Ducha Mitu (Spirit 
of Myth)25, to tytuły nawiązują do konkretnych elementów historii 
Agamemnona. Obrazy The Eagle and the Hare, Iphigenia and the Sea, 
The Omen of the Eagle oraz Sacrifice of Iphigenia skupiają uwagę nie 
na Agamemnonie, ojcu, ale na zapowiedzi czegoś złego, akcie ofia-
rowania oraz Ifigenii jako ofierze i wyrażają – podobnie jak dzieła z 
poprzednich epok eksploatujące ten motyw – nastrój niepokoju i 
grozy powodowany wydarzeniami historycznymi26.  

 
3. Córka Jeftego 
Biblijnym odpowiednikiem historii Agamemnona i Ifigenii jest 

pochodząca z Księgi Sędziów w Starym Testamencie przypowieść 
o Jeftem i jego córce. Stanowi ona lustrzane wręcz odbicie mitu o 
Ifigenii i Agamemnonie. Jefte miał poprowadzić wojska przeciw 
uciskającym Izraelitów Ammonitom. Przed bitwą złożył Bogu 
przysięgę, że jeśli odniesie zwycięstwo, to odda mu pierwszą osobę 
z jego domu, która go przywita po powrocie i złoży z niej ofiarę 
całopalną. Po zwycięstwie, kiedy Jefte wrócił do domu, pierwsza 
wybiegła ku niemu jego jedyna córka. Widząc to, ojciec popadł w 
rozpacz. Kiedy wyjaśnił córce powód swej boleści, ona zgodziła się 

                                                 
23 Zob. G. Roque., Motives and motifs in visual thematics [w:] Thematics: interdis-

ciplinary studies, red. M. Louwerse, W. van Peer, John Benjamins Publishing, Am-
sterdam 2002, s. 276-280. 

24 M. Rothko., Writings on art, Yale University Press, New Haven 2006, s. 39. 
25 Tamże, s. 41. 
26 Rothko mówi o „potencjalności rzezi, którą dziś tak dobrze znamy”. Zob. Bres-

lin J., Mark Rothko: a biography, University of Chicago Press, Chicago 2012, s. 166. 
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przyjąć ten los. Poprosiła tylko o możliwość udania się z towa-
rzyszkami w góry w celu opłakania swego dziewictwa. Badacze nie 
są zgodni, czy Jefte rzeczywiście zabił córkę, ofiary z ludzi były 
bowiem u Hebrajczyków zakazane. Jedni wskazują, że wynika to 
bezpośrednio z tekstu. Inni twierdzą, że Jefte złożył w ofierze cało-
palnej zwierzę, a córkę „poświęcił” oddając do świątyni, by służyła 
tam do końca życia jako dziewica27. 

Boleść Jeftego wobec konieczności wypełnienia danej Bogu 
nieprzemyślanej obietnicy zdaje się wpływać na artystyczne adap-
tacje tego tematu. Niewiele jest bowiem przedstawień sceny same-
go ofiarowania28. Pietro Vecchia w „Ofiarowaniu córki Jeftego” 
ukazuje scenę dwuznacznie. Córka ze złożonymi na piersiach rę-
kami nachyla się klęcząc. Ojciec zbliża się do niej głową, dotykając 
jakby czule jej włosów na karku. Intymność sceny zaburza trzyma-
ny przez Jeftego długi nóż, mężczyzna trzyma go jednak w pew-
nym oddaleniu od dziewczyny. Wątpliwe pozostaje, czy wynika to 
z niechęci ojca do wypełnienia obietnicy, czy z zamachnięcia. Char-
les Le Brun (lub jeden z jego uczniów) przedstawia Jeftego stojące-
go nad córką z nożem w ręku, mężczyzna nie patrzy jednak na nią, 
a zwraca oczy ku niebu. Córka poniżej składa ręce jak do modli-
twy, ma przymknięte oczy – nie wiadomo, czy zemdlała, czy śpi. 
Wokół żalą się domownicy. Nietypowe jest wyobrażenie Johanna 
Michaela Baadera, który ukazuje dosyć bezceremonialnie zamachu-
jącego się Jeftego nad przytrzymywaną przez niego córką, która 
dodatkowo ma związane z tyłu ręce. Artyści raczej skupiają się 
bardziej na smutku i rozpaczy ojca oraz na dobrowolnym podda-
niu się ofierze przez córkę. John Everett Millais przedstawia córkę 
Jeftego siedzącą na kolanie zmartwionego ojca, obejmującą go i po-
cieszającą. Edwin Long w obrazie „Przysięga Jeftego” ukazuje 
dziewczynę leżącą na drewnie do ofiary całopalnej, nieco dalej 
Jeftego w rozpaczy łapiącego się za głowę. 

Choć tekst biblijny nie podaje imienia córki Jeftego, to powsta-
ło wiele przedstawień poświęconych głównie jej postaci. Ukazują 

                                                 
27 J. Baldock., Kobiety w Biblii, przeł. K. Lossman, Bellona, Warszawa 2008, s. 89. 
28 Odsyłam do: Jephthas Tochter, red. K.W. Littger, Otto Harrassowitz Verlag, 

Wiesbaden 2003. 
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one dziewczynę w okresie przed poświęceniem, w trakcie okresu 
opłakiwania swego dziewictwa lub już pogodzoną ze swym losem, 
otoczoną grupą lamentujących osób. Tak maluje ją Eduard Bernard 
Debat-Ponson w dziele „Córka Jeftego”. W obrazie Narcyza de la 
Peny córka Jeftego klęczy i wyciąga ręce do wschodzącego słońca, 
otoczona jest grupą płaczących kobiet. George Hicks przedstawia 
dziewczynę podobnie, umiejscawia ją jednak na pierwszym planie, 
stojącą, wpatrzoną w dal. Ten rodzaj przedstawień, najczęściej za-
tytułowany „Lament córki Jeftego”, interpretować można jako wy-
raz żalu wobec jej losu, jak i pochwałę miłości i posłuszeństwa cór-
ki wobec ojca.  

Adaptację motywu odnajdujemy także u przedstawiciela im-
presjonizmu Edgara Degasa. Obraz „Córka Jeftego” z lat 1859-60 
mógł powstać pod wpływem popularności tego tematu w dzie-
więtnastowiecznej literaturze, nie wyklucza się jednak wpływu 
wydarzeń polityczno-historycznych na wybór artysty29. Dzieło, 
które można uznać za jedno z najbardziej ambitnych w dorobku 
malarza30, oparte jest na kontraście. Na pierwszym planie widzimy 
przybycie do domu zwycięskiego Jefte, na drugim widzimy mdle-
jącą córkę, jakby już świadomą czekającego ją losu, otoczoną grupą 
lamentujących. Moment największego tryumfu zamienia się w naj-
gorszą rozpacz. Widoczne jest to w nagłym zatrzymaniu konia 
przez ojca, który uświadamia sobie, co się dzieje. Kompozycję De-
gasa, podobnie jak inne dzieła podejmujące motyw Jeftego i jego 
córki, traktować należy jako ostrzeżenie przed pochopnym składa-
niem obietnic, ukazanie wagi wpływu ojca na losy dzieci, jak rów-
nież wskazanie na ciążącą na ojcu odpowiedzialność za potomstwo 
i jego przyszłość. 

 
4. Abraham i ofiarowanie Izaaka 
Drugą pochodzącą z Biblii, podobną do dwóch poprzednich 

jest historia Abrahama. I tą przypowieść można uznać za biblijny 

                                                 
29 J. Davis., J. Lesko., The Smith College Museum of Art: European and American 

Painting and Sculpture, 1760-1960, Hudson Hills, Easthampton 2000, s. 44. 
30 Master Drawings from the Smith College Museum of Art, red. A.H. Sievers, 

Hudson Hills Press, Nowy Jork 2000, s. 142. 
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„odpowiednik” motywu ofiarowania Ifigenii. Jest ona bardziej 
znana i częściej przedstawiana przez artystów niż historia o Jeftem 
i jego córce. Między opowieściami, jak i ich artystycznymi adapta-
cjami zachodzą jednak znaczące różnice. Chcąc wypróbować wiarę 
Abrahama, Bóg każe mu złożyć w ofierze całopalnej jego syna Iza-
aka. Abraham jest posłuszny i postępuje zgodnie z boskim rozka-
zem, ale w momencie gdy podnosi miecz, aby zabić syna, woła go 
anioł podsuwając mu w zamian barana. Ofiarowanie Izaaka ma 
stanowić akt wiary Abrahama, jego zaufania i miłości wobec Boga 
Ojca. Mężczyzna wybiera bowiem Boga Ojca nad własnego syna. 
Zaznaczyć trzeba, że nie dochodzi do właściwego dzieciobójstwa, 
mamy tu do czynienia z próbą zabójstwa. Podkreślone jest niedo-
konanie ofiary, Abraham zostaje powstrzymany.  

„Postawa Abrahama, jego gotowość do złożenia własnego 
dziecka w ofierze, fascynowała od wieków wyznawców trzech 
wielkich religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Dla nich 
wszystkich Abraham jest ojcem wiary, przykładem jak być po-
słusznym woli Boga. Nie jest to postawa łatwa do przyjęcia, budzi 
też sprzeciw i kontrowersje”31. Carol Delaney pyta, dlaczego ojciec 
ma prawo poświęcić syna, dlaczego gotowość do ofiarowania 
dziecka jest w tej opowieści wyżej ceniona niż próba ochronienia 
go?32 Artystyczne interpretacje tematu zdają się pośrednio starać 
znaleźć odpowiedzi na te pytania. W zależności od sposobu przed-
stawienia sceny ma ona inny wydźwięk. 

Ofiarowanie to było wielokrotnie przedstawiane w sztuce 
średniowiecznej i nowożytnej. Motyw Abrahama i Izaaka szcze-
gólnie często był eksploatowany w baroku. Wpisuje się w charakter 
epoki jako okresu lęku, ale też głębokiej religijności. Sposób przed-
stawienia motywu dostosowany jest do epoki – obrazy są dyna-
miczne, przedstawione postacie powyginane, widoczny tenebryzm. 
Temat podejmują wszyscy najwięksi twórcy tego czasu. Artystycz-
ne wyobrażenia ofiarowania Izaaka to głównie przedstawienia oj-

                                                 
31 M. Basiuk, Ofiara Izaaka (Rdz 22, 1-14) w zachodniej tradycji patrystycznej, Ka-

towice 2008, s. 15. 
32 C. Delaney., Abraham on Trial: The Social Legacy of Biblical Myth, Princeton 

University Press, Princeton 2000, s. 22. 
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cowskiej władzy i siły, brutalnego zdecydowania ojca oraz pod-
daństwa syna.  

W obrazie Caravaggia z 1603 roku widzimy starego Abraha-
ma, który mocno przyciska Izaaka do kamienia ofiarnego. W ręku, 
blisko syna, trzyma błyszczący nóż. Na twarzy chłopca widoczne 
jest przerażenie i brak zgody na to, co się dzieje. To jego postać i 
niepogodzenie z sytuacją budują dramatyzm całego dzieła. Wyraz 
twarzy Abrahama jest zdecydowany i pochmurny, czoło zmarsz-
czone raczej w wyniku zatrzymania jego ręki przez anioła, niż z 
powodu reakcji syna. Anioł pokazuje palcem na pogodnie wyglą-
dającego barana, który stanowi kontrast przy minie Izaaka. Anioł 
łapie za rękę Abrahama również w obrazie Rembrandta z 1636. 
Malarz wprowadza duży kontrast świetlny. Pośród ciemności wy-
różniają się oświetlone ciało Izaaka, twarz Abrahama i ręka anioła 
wytrącająca mężczyźnie nóż z dłoni. Tu na twarzy Abrahama rysu-
je się zdziwienie, natomiast twarzy Izaaka nie widzimy, ponieważ 
ojciec trzyma na niej drugą rękę. Można to objaśniać jako gest uła-
twiający odchylenie głowy syna do poderżnięcia mu gardła; „ode-
branie” mu twarzy, a więc urzeczowienie i potraktowanie jak wła-
sność; niemożność spojrzenia mu w oczy podczas zabijania lub tez 
jako zabieg malarski niezdolność ukazania, czy nawet wyobrażenia 
sobie wyrazu twarzy syna zabijanego przez ojca. Dotknięcie dłoni 
Abrahama przez anioła pojawia się także w pracy Pedro de Orrente 
z 1616. Tu Izaak ponownie ukazany jest na kamieniu ofiarnym, ma 
jednak zasłonięte opaską oczy. Łagodniejszy wydaje się również 
wzrok ojca, który z uwagą słucha przybyłego anioła. W wyobraże-
niu ofiarowania u Tycjana mamy kilka modyfikacji sceny. Anioł 
wytrąca Abrahamowi nie nóż, a miecz z ręki, a zamiast barana jest 
mało widoczna owieczka i osioł. Izaak jest tu przedstawiony jak 
młodszy chłopiec, który klęczy na przygotowanym drewnie do 
całopalenia. Dzieło Tycjana jest bardziej dynamiczne poprzez uło-
żenie ciał postaci oraz rozwiane szaty Abrahama. U Andrei del Sar-
to ponownie pojawia się kamień ofiarny i nóż. Abraham jednak 
zdaje się być młodszy, a anioł nie dotyka jego ręki, a grozi palcem. 
Zaznaczyć trzeba, że w tekście oryginalnym przypowieści o ofia-
rowaniu Izaaka jest mowa o wołaniu anioła do Abrahama. Do-
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tknięcie przez anioła ręki ojca w celu zatrzymania go jest zabiegiem 
malarskim, który ma na celu wprowadzenie dynamiki do obrazu. 

Przedstawienie tematu przez Williama Blake’a pod koniec 
XVIII wieku będzie się znacznie różnić od barokowych adaptacji 
przypowieści. W obrazie „Abraham przygotowujący się do po-
święcenia Izaaka” ojciec klęczy wraz z synem, jakby obejmując go 
ramionami. W opuszczonej ręce trzyma mały nóż i patrzy w niebo, 
obok pali się pochodnia – Blade ukazuje wewnętrzny opór męż-
czyzny przed zabiciem dziecka i jego nadzieję na ingerencję boską. 
Izaak, choć nagi i ze związanymi rękami, zdaje się być raczej pogo-
dzony ze swym losem. Nie ma w tym dziele przerażenia i gwałtu, 
dramatyzm został ograniczony również w palecie barw – brak kon-
trastu, stonowane, brudne kolory ziemi wprowadzają spokój, a 
nawet efekt mglistości, nierealności. 

 
5. Iwan Groźny 
Obok mitologii i Biblii źródłem inspiracji dla artystów była hi-

storia. Przykładem obrazu przedstawiającego śmierć z rąk ojca 
opartym na przekazie historycznym, który stał się poniekąd legen-
dą jest dzieło „Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 
roku” pędzla Ilji Riepina. Dzieło powstałe w 1885 roku dotyczy 
wydarzeń sprzed ponad trzystu lat – zaatakowania przez Cara 
Iwana IV Groźnego jego pierworodnego syna, które zakończyło się 
śmiercią carewicza.33 Postać Iwana IV Groźnego odegrała znaczącą 
rolę w dziejach i kulturze Rosji, obrosła legendą i stała się stałym 
motywem pojawiającym się w historii i micie, a także epistolografii, 
ikonografii, literaturze kręgu kulturowego wschodniego, jak i śród-
ziemnomorskiego.34  

Iwan Groźny słynął ze swej bezwzględności i okrucieństwa. 
W listopadzie 1581 roku Car uznał, że synowa niewłaściwie się 
ubrała i sprowokował awanturę. Podczas zajścia uderzył ją tak 
mocno, że kobieta poroniła. Syn monarchy – również Iwan – po-
szedł do ojca, żeby wyrazić swe oburzenie. Władca stracił panowa-

                                                 
33 W. Serczyk., Iwan IV Groźny, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 168. 
34 W. Gorczyca., Iwan IV Groźny. Portret kulturowy władcy, Akademia Tech-

niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 9. 
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nie nad sobą i uderzył syna laską z żelazną głownią, ze skutkiem 
śmiertelnym. Gniew zamienił się w boleść. Car próbował tamować 
płynącą z rany krew. Następnie spędził trzy dni przy zwłokach 
syna, nie odzywając się. Podczas pogrzebu szedł zaraz za trumną, 
w stroju bez żadnych oznak władzy. W miejscu, gdzie carewicz 
miał być pochowany płakał, rzucał się na trumnę i żałował swej 
gwałtowności.35 Był to jedyny przypadek śmierci człowieka, który 
wywołał we władcy wyrzuty sumienia, a nawet rozpacz i łzy. Dzie-
ło Ilji Riepina przedstawia scenę po uderzeniu syna przez Cara. 
Ojciec klęczy i trzyma w ramionach swego pierworodnego, ręką 
zasłaniając mu ranę na głowie. Oczy mężczyzny są wytrzeszczone i 
błędne, włosy rozczochrane – jest przerażony, jego twarz wyraża 
rozpacz i spóźniony żal z powodu popełnionego czynu. Źródła po-
dają, że „po zabiciu syna Iwan IV nie odzyskał już nigdy pełnej 
równowagi psychicznej. Ostentacyjna religijność przekształciła się 
w dewocję, a stan zdrowia monarchy pogarszał się z dnia na 
dzień”36. Przewrócony tron na dalszym planie i porzucone berło na 
pierwszym podkreślają, że w momencie uświadomienia sobie swe-
go czynu, Iwan Groźny przestał być Carem a stał się zrozpaczonym 
ojcem. Dodatkowo, leżące poniżej carewicza na pierwszym planie 
berło jest także narzędziem zbrodni i symbolizuje nieodwracalność 
czynu. Pofałdowane dywany wprowadzają do obrazu dynamikę i 
nastrój chaosu. Należy zauważyć, że Car z synem znajdują się do-
kładnie w centrum kompozycji. Choć pokój wydaje się wypełniony, 
to przy bliższym przyjrzeniu przestrzeń wokół bohaterów obrazu 
okazuje się pusta. Brak tam dominujących elementów, jak duże 
meble, wszystkie większe przedmioty znajdują się w oddaleniu od 
władcy i jego syna. Drugi plan jest zaciemniony, w dali za Iwanem 
widać ciemną wnękę, prowadzącą zapewne w inne części pałacu, 
która sprawia wrażenie mrocznej otchłani i potęguje wrażenie 
pustki.  

Przedstawienie Cara Iwana przerażonego zabiciem przez sie-
bie syna interpretować można jako próbę pokazania „ludzkiej twa-
rzy” władcy oraz siły ojcowskich uczuć. Riepin poprzez takie wy-

                                                 
35 Zob. W. Serczyk., dz. cyt., s. 168-169. 
36 Serczyk., dz. cyt., s. 178. 
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obrażenie sadystycznego władcy doszukuje się w nim człowieczeń-
stwa. Również, jako malarz historyczny, odnotowuje ważny incy-
dent nie tylko w życiu monarchy, ale i wydarzenie, które miało 
swoje skutki polityczne. Car wykorzystał bowiem śmierć syna, by 
wybadać, czy ktoś nie zagraża jego pozycji37. Obraz Riepina ukazu-
je też samotność Cara wynikającą z jego pozycji jako najwyższego 
władcy, osoby okrutnej i nie mającej sprzymierzeńców oraz – 
wreszcie – samotności wynikłej z pozbawienia się z własnej winy 
najbliższej osoby, jaką był jego pierworodny syn (Carewicz podob-
no był wierna kopią ojca38, a więc jedyną osobą, która mogła go 
rozumieć). 

 
Podsumowanie 
Porównanie omówionych dzieł pod względem estetycznym i 

semiotycznym pokazuje, że malarstwo adaptuje temat ojca zabija-
jącego swe dziecko (dzieci) w sposób wielowymiarowy i komplek-
sowy. Paternalne dzieciobójstwo jest stałym tematem w sztuce, po-
jawia się jednak częściej w trudnych okresach historii wyrażając 
niepokój i naruszenie dotychczasowego porządku wartości. Sposób 
przedstawienia dostosowany jest do estetycznych zasad epoki i 
miejsca, w którym powstało dzieło. Różnorodność ujęć wykazuje 
zarówno różnice w poglądach estetycznych epok, w których po-
wstały dzieła, jak również we wrażliwości poszczególnych arty-
stów oraz ich stosunek do tekstów kultury – mitologicznych, biblij-
nych, historycznych, poruszających tak trudny temat, jakim jest 
zabijanie własnego dziecka przez ojca. Każdy spośród zanalizowa-
nych obrazów proponuje własną wizję któregoś z podtypów mo-
tywu paternalnego dzieciobójstwa i stojącej za nim historii. Jedni 
autorzy zwracają bardziej uwagę na postać ojca i jego odczucia, 
inni skupiają się na sylwetce zabijanego dziecka. Choć artyści czer-
pią z tych samych tekstów kultury, a ich obrazy dotyczą tych sa-
mych opowieści, to każde dzieło stanowi autorską reinterpretację 
tematu i jego ocenę. Nawet drobne różnice w sposobie przedsta-

                                                 
37 Tamże, s, 169-170. 
38 Tamże, s. 168. 
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wienia mocno zmieniają wydźwięk całego obrazu -zasłonięcie oczu 
ofierze, związanie jej rąk, wyraz twarzy, to, co umieszczone w tle. 

Siła oddziaływania omawianych dzieł opiera się przede 
wszystkim na ich temacie, który przez swą kontrowersyjność i nie-
codzienność wyróżnia się. Pozwala on bowiem ukazać kontrastują-
ce stany emocjonalne i przez to zwiększa ekspresyjność dzieła. W 
niektórych przypadkach adaptacji tematu staje się on okazją do 
studium posłuszeństwa – człowieka wobec bóstwa oraz dziecka 
wobec rodzica. Sceny paternalnego dzieciobójstwa stanowić mogą 
także metaforę poszukiwania przez mężczyznę własnej tożsamości. 
Przedstawienie dylematów postaci biblijnych i mitologicznych, 
szczególnie tak trudnych, jak decyzja, czy zabić własne dziecko, jest 
także bodźcem do refleksji etycznej. 

 
Abstrakt:  
Postać ojca stanowi istotną część rodziny i tradycyjnie koja-

rzona jest z opiekuńczą siłą. Dlatego sytuacja zabójstwa dziecka 
przez ojca wzbudza silne emocje i stanowi naruszenie wartości. 
Paternalne dzieciobójstwo zostaje zaadaptowane przez sztukę jako 
temat. Choć jest to zagadnienie trudne, pojawia się w wielu obra-
zach na przestrzeni dziejów, wyróżnić można nawet kilka jego wa-
riacji. Celem artykułu jest porównanie malarskich realizacji moty-
wu paternalnego dzieciobójstwa pod względem estetycznym i se-
miotycznym. 

Słowa kluczowe: ojcostwo, śmierć, sztuka, malarstwo, symbolika 
 
Summary 
Paternal filicide as a theme of art 
Abstract: Figure of a father is an important part of a family 

and is traditionally associated with caring power. Therefore, situa-
tion of killing a child by its father triggers strong emotions and is a 
violation of values. Paternal filicide is adapted by art as a theme. 
Despite being difficult, the issue appears in many paintings over 
the years, there can be even distinguished a few variations. The aim 
of the article is an aesthetic and semiotic comparison of paintings 
implementing the motif of paternal filicide. 

Key words: fatherhood, death, art, painting, symbolism 
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Monika Torczyńska (UMCS) 

 
Legal paternalism in the context of legal culture of the democratic 

society 
 

Introduction 
The aim of this article is to analyse chosen problems regarding 

the meaning of legal paternalism within the reality of democratic 
society and democratic legal culture. The contemporary democratic 
society is, as we know, a community, in which permanently appear 
conflicts of interest, transgression of standards in force, actions that 
result in a transgression of rights of other subjects. No matter what 
the level of development, the state of the economy, of politics or the 
specification of the social, cultural or legal system is, it is always 
possible to indicate certain legal problems that need to be solved. 
These are uncommonly varied situations, demanding the applica-
tion of legal procedures that are provided within the frames of dif-
ferent parts of the legal system. It is particularly worth emphasising 
that the law constitutes and is enforced in accordance with the in-
tentions of a legislator who realizes a model of social relationships, 
as well as an order of community life that is of his/her preference. 
However, in legal democratic reality, for many of the citizens “the 
paternalistic regulations based on a concept of >>the good life<< 
accepted by the legislator, which results from his >>right 
choices<<”1, seem hard to accept. They can be more or less in ac-
cordance with the indications of other normative orders (such as 
religion, customs and axiology) which are commonly accepted in 
the community. This problem is pertinently interpreted by D. 
Bunikowski in his work: Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji 
prawa w sferę moralności [Basic controversies regarding the interven-
tion of the law into the sphere of morality], in which he presents the 
essence of the dilemma that arises in the mind of the subject of pa-
ternalistic law. “The individual-citizen, being in a situation of extor-

                                                 
1 T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, [Ethical Problems of the Law], 

LexisNexis, Warszawa 2011, p. 93. 
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tion of morality by the law – by the particular legislator (parlia-
ment, minister, court of justice etc.) in a definite normative act (leg-
islation, decree, precedent) or by a particular organ that puts the 
law into practice (offices, courts) in a definite act of applying the 
law (decision, sentence, binding opinion) – has to make the moral 
choice, which consists in being subordinate (…) or declaring 
his/her opposition to the law in force or to the legal practice that is 
applied”2. 

The legal culture of democratic society based, among others, 
on the ideals of freedom and equality of subjects protected by law, 
is not and will not be deprived of the emblem of legal paternalism. 
An ever essential problem in democratic reality is that of the de-
marcation of the acceptable limits of “depth”, but above all of the 
confines of paternalistic influence on the life of a community and its 
citizens. 

 
1. Paternalism and paternal authority 
Paternalistic relations within the frames of all communities 

are built on the basis of a certain necessary degree of authority, one 
that the subject, which influences the attitudes, views and everyday 
activity of other subjects, must have. Regarding the object of our 
analysis, we will refer here only to one type of authority, which is 
directly connected with legal paternalistic problems. 

Paternal authority – typically considered with from the peda-
gogical point of view – constitutes a phenomenon that is also worth 
viewing in a social context and even a political one. Its essence and 
meaning can be understood in many different ways. “Paternal au-
thority has three characteristics (…) First of all, its aim is the good 
of those that are governed (…) authority is necessary for an >>im-
mature<< person to survive and develop, as such a person is un-
able to ensure this for him/herself (…) Secondly, paternal authority 
is necessary owing to deficiencies. Deficiencies may have a natural 

                                                 
2 D. Bunikowski, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę mo-

ralności, [Basic Controversies Rregarding the Intervention of the Law into the 
Sphere of Morality], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2010, p. 131. 
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or moral character. Thirdly, it has a pedagogical character: (…) Its 
aim is to give to those that are governed, the chance to obtain 
autonomy (…) The subject of paternal authority may be either an 
individual or a society”3 or the selected part of a given society. Au-
thority forms the behaviour of the representatives of a particular 
class or classes of society: adherents of a religion, followers of an 
ideology, representatives of a profession etc. All in all, it has a fun-
damental role for the functioning of these communities whose 
members do not have sufficient discernment and knowledge re-
garding a particular sphere of action, and so they have to grant 
their credit of trust to individuals or organisations considered as 
having suitable qualifications (moral, professional etc.) in a chosen 
domain. 

As J. Węgrzecki states, “paternal authority may accept the di-
rection of a particular group of citizens”4, functioning in conformity 
with the rules established by this government. A particular group 
which should be mentioned in the first place, is the community of 
young citizens who, because they do not have an adequate level of 
social maturity, most certainly require such an authority. Hence, it 
should undoubtedly be accepted that one of the conditions allow-
ing for the exercise of paternal authority, which will never be 
eliminated, is age. Boundaries may be moved, but there will always 
be an age that precedes adulthood. Another condition is crime, and 
yet another, the lack of discernment. Generally speaking, all types 
of deficiencies bring about the need5 for authority to intervene into 
the different spheres of life of an individual, who, for his or her 
own good, should be directed by another subject in making par-
ticular decisions or undertaking courses of action. 

Referring to the widely understood social activity of particu-
lar subjects, Y.R. Simon emphasizes that “paternal authority consti-
tutes a substitute of the mind and will of the one who undertakes 

                                                 
3 J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, [Influence, 

Authority, Domination. Theories of Power and Their Structure], Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, p. 200-201. 

4 Ibid., p. 203. 
5 Ibid., p. 204. 



636 
 

any actions, who due to certain deficiencies cannot look after 
his/her own affairs. The nature and proceeding of this authority is 
best reflected by the father-child relationship (…) The need for such 
an authority appears for example in the case of a child (…) or a per-
son who misuses his own will, or in the case of a criminal”6. The 
influence paternal authority has in such situations corresponds to 
the influence which is of a paternalistic character. 

 
2. Paternalism – a definition of the concept 
The etymology of the concept “paternalism” derives from the 

Latin word pater – father, which one usually associates, on one 
hand, with protection, care, direction or encouragement to accept 
certain attitudes, to undertake certain actions or ways of behaviour; 
on the other hand, with the avoidance of certain ways of behaviour 
or actions by the subject that is under paternal care. Generally 
speaking, paternalism is understood as “making a person behave in 
a way that it serves his/her own good. The natural domain of pa-
ternalistic attitudes is, of course, that of the relations of parents-
children, guardians-wards, teachers-pupils, doctors-patients etc”7. 
However, other ways of denotation of this term may also be indi-
cated. Encyclopaedic definitions of paternalism usually refer to 
three spheres of social life: 

• the process of care and bringing up of children or other non-
autonomous individuals by “a strict and caring father”; 

• the field of social order formed on the basis of a doctrine that 
subordinates subjects to particular directing organs (i.e. au-
thorities, governments, employers etc.); 

• spheres of governing or administration based on the arbi-
trary or authoritative formation of the citizens existence, ac-
cording to a pattern established by a particular authority8. 

It should be emphasised here, that no matter to what extent 
(smaller or wider one) we tackle a particular phenomenon, all pa-

                                                 
6 Ibid., p. 200. 
7 T. Pietrzykowski, op. cit., p. 85. 
8 Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/paternalizm, dostęp 

z dn.[access] 08.12.2014. 



637 
 

ternalistic relations are always linked to a partial or total influence 
exerted upon the sphere of action or the way of functioning of indi-
viduals that are under the care of a patron. This is, therefore, tan-
tamount, to a greater or lesser extent, to intervention in the sphere 
of autonomy of another person. A good example of so formed rela-
tions between human beings, is one that commonly appears in our 
social realities: the paternalistic interactions between a doctor and 
his patient. 

Paternalism “means treating individuals in a way in which a 
father treats his children (…) this word is used to describe the way 
of treatment that limits the freedom of people, without their con-
sent, the justification for which is the fear that they might hurt 
themselves, or to make it possible for them to obtain benefits which 
they would not obtain otherwise”9. In the reality of contemporary 
society and its legal culture, limitations of civil freedom constitute 
an issue which is very hard to examine without taking into account 
the problem of paternalistic intervention of a legislator in the life of 
individual subjects, as well as of the whole community. 

 
3. Legal paternalism – its basic types 
In the present article, we concentrate on a chosen type of pa-

ternalism which is legal paternalism. “Legal paternalism deals with 
putting legal orders or bans of proceedings on citizens for their 
own good (…) the purpose of such regulations is to protect an indi-
vidual against harm that it could do to itself by its own irresponsi-
ble behaviour”10. 

In paternalistic relations, that which is expected of the ward 
may take the form of uncompromising demands or claims (ex-
pressed in the form of absolute orders or bans), recommendations 
or encouragements, in order to avoid particular actions (very often 
backed by statements that deal with the negative effects of behav-

                                                 
9 M. Sidor-Rządkowska, Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w 

pracy coacha, [Professional Coaching. Principles and Moral Dilemmas in the Work 
of a Coach], Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, p. 57. 

10 T. Pietrzykowski, op. cit., p. 85. 
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iour that is unacceptable). Hence, T. Pietrzykowski distinguishes 
two types of legal paternalism: 

• hard paternalism, by virtue of which a prohibition of such 
conduct is introduced, which is held by the legislator to be 
harmful to its author (or orders of other types of conduct 
that are favoured by the legislative body); 

• soft paternalism, consisting in the acceptance of “regulations 
that mean to deter or discourage potential authors from 
committing deeds by which they can do harm to themselves. 
An example of >>soft<< paternalism may be one of regula-
tions demanding a familiarity with commonly known in-
formation, whose purpose is to remind them of the harmful-
ness of certain ways of behaviour”11. 
D. Gruszecka classified the types of paternalism differently, 

distinguishing: 
• direct paternalism, in which the range of addressees of a par-

ticular regulation (a particular legal norm) is identical to the 
group of subjects for whom a legislator implements definite 
legal norms for their own good or interest; 

• indirect paternalism, according to which the above men-
tioned subject ranges do correspond to each other, and so 
will it be, “for example, in the case of an order to address in-
formation about harmful products to producers and not to 
the consumers”12 of those products. 
In the opinion of the above mentioned author, the following 

division seems to be justified: 
• strong paternalism which is characterised by a so-called 

“cancelation” of axiological preferences of social actors due 
to the replacement of their values with the values that are 
favourable to the legislator; 

• weak paternalism, which allows citizens to keep a certain 
axiological independence, because here “a legislator only 

                                                 
11 Ibid., p. 86. 
12 D. Gruszecka, Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza 

karnistyczna, [The Protection of Legal Good in the Foreground of its Violation. A 
Carnistic Analysis], Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, p. 195. 
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states the best means to protect the good valued also by the 
individual, such as: life, health or property”13. 

In all the above mentioned types of paternalism there occurs a 
greater or lesser intervention of those in power in the sphere of the 
autonomic activity of subjects that function under the administra-
tion of a more or less paternalistic law. 

 
4. Legal paternalism and the autonomy of citizens 
It is evident that in these days of democracy many reserva-

tions may be expressed regarding the rationale of paternalistic ac-
tion on the part of the legislator upon the form of social relations in 
a community which wishes to realize democratic ideals. As we 
know, members of democratic societies value their own autonomy, 
liberty and the freedom guaranteed in universally accepted stan-
dards and principles of a democratic legal state. These reservations 
are usually cleared up by referring to the theory of law in the fol-
lowing way: the aim of the established paternalistic regulations is, 
on one hand, to prevent the negative consequences which may oc-
cur as a result of the behaviour of the subject (i.e. of its actions or 
the discontinuing of a definite action); on the other hand - they are 
to help lead the subject to gain certain advantages or a well-being, 
impossible to achieve without the help of the legislator.  

At first sight, such a process of reasoning does not provoke 
any particular controversy, especially when we evoke norms taken 
from the highway code, regarding, for example, the obligation of 
fastening seat-belts in a car, the obligation of wearing a safety hel-
met when driving a motor-bike etc. A good example too, are the 
legal requirements for the compulsory periodical examination of 
employees or regarding the necessity for them to wear suitable 
working clothes. However, situations occur in the life of every citi-
zen, which are regulated by norms interfering by far in his/her free 
action, attitude or preferences. These may, for example, be the legal 
restrictions regarding the consumption of alcohol or cigarettes, the 
legislation regarding the binding forms of health or retirement in-
surance. It is difficult to ignore here the opinions of citizens, more 

                                                 
13 Ibid., p.195. 
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or less satisfied with such regulations, who express their ambiva-
lent views regarding the paternalistic practices of the legislator. 
Many experts express themselves in a similar tone, enumerating 
many a reservation in connection with paternalistic practices. In 
this context, it is worth mentioning (without passing judgement) 
for example, the argumentation of D. Gruszecka who gives her 
view of the contemporary controversies regarding legal interdic-
tions in respect of taking drugs. In her opinion, appealing to the 
interest of the consumer of toxic substances which evidently is det-
rimental to that person's health “looks like a form of intolerable 
paternalism, an attempt to force the perpetrator into one generally 
desirable standard of <<proper (...) existence>>, which in turn is 
irreconcilable with the pluralism affirmed by present-day democra-
cies”14.  

 
5. Controversies regarding legal paternalism 
The reflections presented above lead one to conclude that le-

gal paternalism is a phenomenon which lends itself with particular 
difficulty to be appraised univocally. The critique or defence of pa-
ternalism quite often reaches out to the most remote history of phi-
losophical and political thought, i.e. to the Middle Ages and even to 
Antiquity. In various analyses regarding the negative and positive 
aspects of paternalism we find many references to the concepts of 
Aristotle, I. Kant and John Locke, as well as to other classics of the 
philosophy of politics and of law. Their works are easily accessible 
and have been analysed on many an occasion, thus it would be 
pointless to recall them. It remains for us here just to refer to con-
temporary views in the sphere of the theory of state and law. 

In present legal thought one notices that legal paternalism 
may be “justified in several ways. Firstly, it is asserted that citizens 
(similarly to children subject to the paternalistic attitudes of their 
parents, guardians of educators) are not infrequently incapable of 
recognizing their own real benefit (...) In such a situation the law-
giver should establish regulations which protect such persons from 
the effects of their lack of discernment, of their weak will or charac-

                                                 
14 Ibid., p. 384. 
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ter”15. This attitude will be akin to that of partisans of paternalistic 
relations in the field of protection of public health, of education, in 
the processes of re-socialization of individuals transgressing the 
social norms in force etc. In accordance with such an approach, le-
gal paternalism corresponds to the pedagogical function of the law, 
to which an essential role should be assigned in the holistically ap-
prehended process of the upbringing of society16. A further argu-
ment which could in a certain way justify the paternalistic practices 
of those in power, may be the assertion coming from jurists, spe-
cialists of constitutional law, who draw our attention to the fact that 
the choice of the legislator in legally established and binding pro-
cedures expresses the consent in blanco of the electors for the insti-
tution of certain (not always easily accepted by the general public) 
regulations of the law. 

However, one should at this point clearly emphasize that - 
despite various attempts of “accrediting” paternalism - critical 
judges of the subject show considerable reserve regarding any un-
constrained paternalistic action of those in power. Such an attitude 
is understandable in the context of the reality of a democracy which 
is still in the making. Paternalism is still associated with completely 
different political conditions which one would rather like to forget. 
Historians and philosophers recall that “paternalistic concepts were 
fully reborn in authoritarian systems in which they were seen as 
necessary in order to achieve a certain standard expected of a wor-
thy representative of a given social class or race”17. They remain in 
evident contrast to the ideals of democracy and a democratic soci-
ety. Scholars admit, nonetheless, a certain indispensable (quite nar-
row) margin of paternalistic interventions in chosen walks of collec-
tive life. In their considerations they emphasize that “the ground 
for paternalistic means of action of the legislator remains (...) dis-
putable in the highest degree. There are, besides, a series of indirect 

                                                 
15 T. Pietrzykowski, op. cit., p. 87. 
16 D. Bunikowski, Ingerencja prawa w sferę moralności w trudnych przypad-

kach,[The Intervention of the Law in the Sphere of Morality in Difficult Cases], 
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4621, dostęp [access] z dn. 09.12.2014. 

17 D. Gruszecka, op. cit., p. 194. 
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situations of legislative intervention, which have solely paternalis-
tic elements, the premises of which may be held to be far less dis-
putable”18. Thus in theoretical-legal considerations the need for cer-
tain regulations perceived as paternalistic is not - in certain cases - 
totally denied. “To these belong e.g. legal solutions whose aim is to 
assure that decisions important for an individual be made in an 
unconstrained, conscious and reflected manner, based on integral 
and unadulterated knowledge regarding the subject of the conse-
quences”19 of their own action. Conscious and reflected action con-
stitute, of course, the attribute of a fully mature subject whose men-
tal state permits a realistic estimate of the effects of actions under-
taken. In other situations, there is reason enough to admit well de-
fined paternalistic practices on behalf of the government. 

What of all is problematic are the effects of a paternalism 
which is too firm and advanced, which does not comply with the 
standards and principles of democracy. Here, we refer solely to the 
category of justice as the basis of society and of a democratic civili-
zation. According to the American philosopher, J. Rawles, “a justly 
organized society is one (...) in which everyone is guaranteed so a 
wide a sphere of liberty as may not infringe the liberty of others (...) 
In a justly organized society the inequalities among people are jus-
tified in as much as they benefit the weakest. Speaking otherwise, 
non-egalitarian forms of justice may be justified for the reason that 
their application would greatly profit those persons least privi-
leged”20. Analogically, paternalistic practices may be accepted ow-
ing to the interest or benefit of the weakest members of society, if, 
of course, they serve this purpose. 

 
Final remarks 
It is evident that “each society is based on legal moralistic 

(something which is commanded or prohibited on account of mo-

                                                 
18 T. Pietrzykowski, op. cit., p. 90. 
19 Ibid., p. 90. 
20 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, [Basic Concepts 

of Law and Legislation], Przedsiębiorstwo Wydawnicze Władysław Rozwadow-
ski, Poznań 2003, p. 181. 
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rality) and paternalistic (something which is commanded or pro-
hibited on account of the benefit of the one to whom the norms are 
addressed) regulations. The problem is one of finding the limits of 
intervention, of the proper rationale”21 of a more or less paternalis-
tic legal system. Legal paternalism, taken as a phenomenon corre-
sponding to a definite type of relation - fatherly or that of the 
guardian - between the legislator and the citizen, was and will be 
assessed in diverse ways, but will not disappear from the scenery 
of a democratic community. Of essential importance will be a col-
lectively elaborated and generally accepted consensus regarding the 
“so-called ethic minimum (...) In order to function properly, a soci-
ety must agree to a certain minimum of principles of action, which 
the state may enforce by law”22. However, paternalistic practices 
which go too far, bring about social consequences which are hard to 
accept. In extreme cases, legal paternalism may correspond to an 
instrumental treating of the law (and therefore of its subjects) by 
the government. “An instrumental understanding of the law pre-
supposes a conception of the law as a means of attaining to aims 
beyond itself. The law is then a social technique applied by the state 
to realize its aims”23, which are imposed from above onto a com-
munity treated as an object. In the most pessimistic of scenarios, the 
institution of the state and of the law, instead of serving society, 
will tend exclusively towards the realization of its own values 
which in the long run may lead to a complete alienation of the sub-
system of the law from society24. At this point, we may pose the 
essential “question regarding the role of democracy. It has to fulfil 

                                                 
21 D. Bunikowski, Porządek prawny a neutralność moralna prawa, [The Legal 

Order and Neutrality of Moral Law], p.39-40, http://usfiles. us.szc.pl, dostęp 
[access] z dn. 11.12.2014. 

22 Ibid., p. 39. 
23 J. Łakomy, Pojęcie integracji zewnętrznej nauk prawnych, [The Concept of 

External Integration of the Legal Sciences], „Prace prawnicze, administratywi-
styczne i historyczne” 2009, p. 56, 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34575&from=public
ation, dostęp [access] z dn. 11.12.2014. 

24 K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu, [Natural Science. An Outline of a 
Lecture], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, p. 199. 
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two functions which supplement each other: (...) the first function 
consists in that the democratic institutions should have such a 
structure as to be able to defend (...) the powers present in a society, 
the most important of these institutions being the law (...) The sec-
ond function of democracy consists in the possibility of solving po-
litical conflicts (...), conflicts often occurring between sectors whose 
action is subject to different ethics or aims”25. The different aims of 
government action as well as of social actors, are realized on a 
background of ethical systems, religions or customs which they 
value. As we know, these orders are not absolutely identical. The 
worldview or ideology avowed by the government will not neces-
sarily suit the average “common” member of society. Hence, one of 
the most serious of challenges of contemporary democracy is the 
bringing into accord the paternalistic attitude of the legislator with 
the real needs and expectations of the citizens. 

 
Streszczenie 
Paternalizm prawny w kontekście kultury prawnej demokratyczne-

go społeczeństwa 
W artykule analizowane są wybrane zagadnienia dotyczące 

problematyki paternalizmu prawnego w perspektywie aktualnych 
realiów demokratycznego społeczeństwa oraz demokratycznej kul-
tury prawnej. Współczesny paternalizm prawny jest zjawiskiem 
charakteryzującym się zróżnicowanym stopniem wpływu na auto-
nomię obywateli. Autorka analizuje różne formy paternalizmu (pa-
ternalizm twardy i miękki, paternalizm bezpośredni i pośredni 
oraz paternalizm mocny i słaby) mniej lub bardziej ingerujące w 
sferę uprawnień i wolności przysługujących podmiotom demokra-
tycznego państwa prawnego. Jej zdaniem szczególne kontrowersje 
wzbudza mocna forma paternalizmu, trudna do uzgodnienia ze 
standardami i regułami obowiązującymi we współczesnej demo-
kracji, a szczególnie z zasadami pluralizmu, równości oraz wolno-
ści obywateli.  

 
 

                                                 
25 J. Węgrzecki, op. cit., p. 285. 
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Summary 
Legal paternalism in the context of legal culture of the democratic 

society 
This paper are analyzed selected issues of legal paternalism in 

the perspective of the current realities of democratic society and a 
democratic legal culture. Contemporary legal paternalism is a 
phenomenon characterized by various degrees influence on 
autonomy of citizens. The author analyzes the different forms of 
paternalism (hard and soft paternalism, direct and indirect pater-
nalism, strong and weak paternalism) more or less interfering with 
the rights and freedoms of the entities of the democratic legal state. 
In her opinion, particularly controversies arouses strong form of 
paternalism, difficult to agree with the standards and rules in force 
in modern democracy, and especially the principles of pluralism, 
equality and freedom of citizens. 
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Paweł Bucoń (KUL) 
 
Ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa  

 
Wstęp 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 przyznała jednostce – 

człowiekowi – obywatelowi szereg podstawowych wolności i 
praw, a wśród nich także prawo do sądu, wyrażone w art. 45 ust. 1 
Konstytucji: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego roz-
poznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, przez właściwy, nie-
zależny i niezawisły sąd”2. Twórcy Konstytucji uznają też, zgodnie 
z zasadą demokratycznego państwa prawnego, że jedynie sąd mo-
że być organem ostatecznie decydującym o wolnościach, prawach i 
obowiązkach jednostki3. 

W polskim systemie prawnym, z mocy ustawy zwykłej4, wy-
miar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest jednak odpłatny, 
co znacznie ogranicza prawo do sądu. Ustawodawca wyszedł na-
przeciw tej kolizyjnej sytuacji, ustanawiając w postępowaniu są-
dowym cywilnym wyjątek od zasady odpłatności, umożliwiający 
zwolnienie strony od ponoszenia kosztów sądowych i ustanowie-
nie dla niej pełnomocnika z urzędu. W konsekwencji, obywatel, 
nawet pomimo występującego ubóstwa i życiowej niezaradności, 
nie zostaje pozbawiony dostępu do wymiaru sprawiedliwości, ale 
może dochodzić swoich praw przed sądem.  

Jedną z kategorii spraw rozstrzyganych w postępowaniu cy-
wilnym jest prawo do ustalenia prawnej więzi rodzinnej z dziec-
kiem. Prawa stanu cywilnego związane z ustaleniem pochodzenia 
dziecka oddziaływają bezpośrednio na sferę prawnych interesów 
rodziców i dziecka. W prawie rodzinnym uregulowane zostały 

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, 

Nr 87, poz. 483, sprost. 2001, Nr 28, poz. 319. 
2 Ibidem, art. 45. 
3 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 65. 
4 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 

Dz. U. 2014, poz. 1025 z późn. zm. 
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różne sposoby ustalenia prawnego ojcostwa. W pewnych sytu-
acjach jednak (brak potwierdzenia przez matkę oświadczenia męż-
czyzny, ze jest ojcem dziecka, brak powództwa prokuratora) prawo 
to może być urzeczywistnione wyłącznie poprzez samodzielne 
powództwo o ustalenie ojcostwa5. 

Należy zatem uznać, że ustanowienie adwokata z urzędu do 
sprawy o ustalenie ojcostwa może być niezbędne ze względu sto-
pień skomplikowania takiego postępowania procesowego. Jego 
udział w prawidłowym ustaleniu stanu cywilnego może mieć za-
sadnicze znaczenie dla ochrony słusznych interesów niemajątko-
wych i majątkowych dziecka i jego rodziców.  

 
1. Materialnoprawne podstawy ustalenia ojcostwa 
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy6 przewiduje trzy sposoby ustalenia prawnego ojcostwa: do-
mniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, dobrowolne 
uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa. 

Domniemanie ustawowe o pochodzeniu dziecka od męża 
matki, o którym mowa w art. 62 § 1 k.r.o., wynika z faktu urodze-
nia dziecka przez kobietę aktualnie pozostającą w związku małżeń-
skim albo przez taką, która urodziła dziecko przed upływem 300 
dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Okres 300 dni po 
ustaniu małżeństwa lub jego unieważnieniu wynika z długości 
trwania prawidłowej ciąży, wynoszącej średnio 280 dni, tj. 10 mie-
sięcy księżycowych. Domniemanie, w interesie dziecka, obejmuje 
okres nieco dłuższy7. Z tego domniemania podstawowego, wynika-
ją dodatkowe domniemania prawne: 

1) po upływie 300 dni domniemywa się, że ojcem dziecka nie 
jest były mąż matki; 

2) przed upływem 300 dni domniemywa się, że ojcem dziecka 
jest były mąż matki, chyba że matka zawarła drugie małżeństwo8. 
                                                 

5 Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, Dz. U. 2003, Nr 83, poz. 772. 
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 2012, 

poz. 788 z późn. zm., dalej jako k.r.o. 
7 Piasecki K. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, (red.) K. Piasec-

ki, Warszawa 2001, s. 454. 
8 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1199.  



649 
 

Domniemanie ojcostwa działa wprost i nie wymaga żadnych 
dodatkowych ustaleń. Wystarczającą i wyłączną przesłanką ojco-
stwa jest stosunek małżeństwa zachodzący pomiędzy matką dziec-
ka i mężczyzną oraz fakt urodzenia dziecka w odpowiednim cza-
sie9. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego celem procesu o za-
przeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża 
matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od nie-
go pochodzi10. Sąd Najwyższy stwierdził dalej wprost, że do przy-
jęcia ojcostwa w znaczeniu prawnym nie jest wymagane, aby męż-
czyzna był ojcem biologicznym dziecka, a ciężar obalenia wspo-
mnianego domniemania spoczywa na powodzie. Do prawnego 
bytu domniemania nie mają znaczenia takie okoliczności jak długo-
trwała rozłąka małżonków, urodzenie martwego dziecka, sposób 
poczęcia dziecka - naturalny czy medycznie wspomagany, czy 
wreszcie fakt współżycia matki z innym mężczyzną w okresie obję-
tym domniemaniem11. W razie jednak zawarcia małżeństwa przez 
rodziców dziecka już po jego urodzeniu, ale przed sporządzeniem 
aktu urodzenia, to akt urodzenia sporządza się tak jak dla dziecka 
urodzonego z małżeństwa12. 

W okresie 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, 
kiedy w tym czasie urodzi się dziecko, a jego matka pozostaje już w 
nowym związku małżeńskim, wówczas powstaje zbieg domnie-
mań prawnych. Art. 62 § 2 k.r.o13. rozstrzyga kolizję tych norm 
przyznając pierwszeństwo domniemaniu ojcostwa drugiego męża 
matki. 

Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania 
                                                 

9 Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, OSNC 1968, Nr 11, 
poz. 179. 

10 Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, Nr 7-8, 
poz. 106. 

11 J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 
61[9]–113[6] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Komentarz, Legalis, Nb. nr 1 do art. 
62 k.r.o. 

12 K. Gondolek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, 
Warszawa 1991, s. 209. 

13 Art. 62 § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od usta-
nia lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego mał-
żeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. 
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prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego 
nie wyłącza14. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
może być obalone w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa15. 
Jedynie uwzględnienia takiego powództwa w prawomocnym wy-
roku skutkuje możliwością ustalenie ojcostwa innej osoby. Dodat-
kowo, domniemanie może być obalone tylko w sposób określony w 
art. 67 k.r.o16., a więc może nastąpić tylko przez wykazanie, że mąż 
matki nie jest ojcem dziecka. 

Na podstawie art. 75 k.r.o.17 domniemanie ojcostwa z art. 62 
k.r.o. nie zachodzi w przypadku uznania nasciturusa, urodzonego 
już po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną. Tym 
samym, nie ma konieczności obalania domniemania w trybie pro-
cesu o zaprzeczenie ojcostwa. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że wyrok uwzględniający powódz-
two o zaprzeczenie ojcostwa zawiera: 

1) w swej podstawie faktycznej ustalenie, obejmujące okres 
wsteczny do urodzenia się dziecka, że mąż matki nie jest ojcem bio-
logicznym jej dziecka; 

2) w swej sentencji uchylenie z mocą na przyszłość (ex nunc) 
prawnego stosunku ojcostwa18. 

Dopiero z chwilą prawomocnego zaprzeczenia ojcostwa ustaje 
- ze skutkiem ex nunc - władza rodzicielska. Do tego czasu wszelkie 
działania podjęte przez rodzica w jej ramach pozostają w mocy. 

Innym sposobem ustalenia prawnego ojcostwa jest uznanie oj-
costwa. Następuje ono wówczas, gdy mężczyzna, od którego 
dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jed-

                                                 
14 Art. 234 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilne-

go, Dz. U. 2014, poz. 101 z późn. zm. 
15 Art. 62 § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek 

powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 
16 Art. 67. Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki 

nie jest ojcem dziecka. 
17 Art. 75 § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już po-

czętego. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z 
innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się. 

18 Uchwała SN z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP6/80, OSNCP 1980, Nr 9, poz. 159. 
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nocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia męż-
czyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna19. Jednakże, w razie 
niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka 
lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie ko-
nieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez 
notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza 
powiatu albo gminy20. 

Uznanie ojcostwa jest zatem „aktem wiedzy” obojga rodziców 
dziecka, przeświadczonych, że dziecko od nich pochodzi, a 
oświadczenie matki potwierdzającej ojcostwo nie jest jej „zgodą” na 
uznanie21. Zważywszy, że uznanie jest traktowane jako stwierdze-
nie faktu, może być dokonane tylko osobiście przez osoby, które 
mają wiedzę na temat jego zaistnienia. Niezbędne jest jednak osią-
gnięcie pewnego minimalnego stopnia rozwoju intelektualnego i 
psychospołecznego, pozwalającego na zrozumienie znaczenia 
uznania ojcostwa jako instytucji o określonych skutkach praw-
nych22. Dlatego też, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 
może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją 
podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, a gdy taka oso-
ba nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć 
oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem 
opiekuńczym23.  

Konsekwencją traktowania uznania ojcostwa jako aktu wiedzy 
o pochodzeniu dziecka od określonych osób, jest bezskuteczność 
uznania ojcostwa, jeżeli dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który 
uznał ojcostwo. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć 
powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sze-
ściu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od nie-

                                                 
19 Art. 73 § 1 k.r.o. 
20 Art. 74 § 1 k.r.o. 
21 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 629 z dnia 7 grudnia 2007r., 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka./629.pdf. 

22 Ibidem. 
23 Art. 77 k.r.o. 
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go nie pochodzi24. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności 
uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem25. 
Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się 
odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo26.  

Kierownik urzędu stanu cywilnego nie jest biernym odbiorcą 
oświadczeń składających się na uznanie ojcostwa, ponieważ ocenia 
dopuszczalność uznania, wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć 
oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące 
obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku 
dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposo-
bieniem dziecka27. Powinien zaś odmówić przyjęcia oświadczeń 
koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopusz-
czalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka28.  

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują 
środka zaskarżenia, jeżeli organ uprawniony odmawia przyjęcia 
oświadczeń rodziców koniecznych do uznania dziecka. Jeżeli tym 
organem jest kierownik urzędu stanu cywilnego, to rodzice mogą 
zgłosić zamiar złożenia oświadczeń przed sądem opiekuńczym, a 
wtedy sąd opiekuńczy będzie de facto instancją odwoławczą29. W 
przypadku zaś odmowy przyjęcia oświadczeń przez sąd opiekuń-
czy każdy z rodziców może zainicjować proces o ustalenie ojco-
stwa30.  

Inaczej niż w przypadku uznania ojcostwa, żądanie ustalenia 
ojcostwa jest weryfikowane przez sąd z udziałem stron w postę-
powaniu dowodowym. Sądowe ustalenie ojcostwa zostało zdefi-
niowane jako uprawnienie określonych osób do wytoczenia po-
wództwa o ustalenie ojcostwa31. Legitymowanymi do wszczęcia 
tego postępowania są: 

1) dziecko przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje, 

                                                 
24 Art. 78 § 1 k.r.o. 
25 Art. 81 § 1 k.r.o. 
26 Art. 79 k.r.o. 
27 Art. 73 § 2 k.r.o. 
28 Art. 73 § 3 k.r.o. 
29 K. Gromek, Kodeks…, op. cit., s. 1294. 
30 Ibidem, s. 1191. 
31 Art. 84 § 1 k.r.o. 
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przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy; 
2) matka dziecka przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten 

nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opie-
kuńczy; 

3) domniemany ojciec dziecka przeciwko dziecku i matce, a 
gdy matka nie żyje, tylko przeciwko dziecku. 

Art. 85 § 1 k.r.o. statuuje kolejne domniemanie prawne, tym 
razem ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, opierające się na praw-
dopodobieństwie, że utrzymywanie stosunków cielesnych kobiety i 
mężczyzny w okresie koncepcyjnym - tj. nie dawniej niż w trzech-
setnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu 
przed urodzeniem dziecka - doprowadziło do poczęcia dziecka, co 
do którego żąda się ustalenia ojcostwa. Źródłem domniemania jest 
sam fakt obcowania matki dziecka i domniemanego ojca w okresie 
koncepcyjnym. Dla jego obalenia pozwany, na którym teraz spo-
czywa ciężar dowodzenia, musi wykazać, że ojcostwo innego męż-
czyzny jest bardziej prawdopodobne albo, że nie jest biologicznym 
ojcem dziecka32. 

Kolejność trzech, wzajemnie się wyłączających, sposobów 
ustalenia prawnego ojcostwa, wskazuje art. 72 § 1 k.r.o.33. Nie jest 
ona przypadkowa. Dopóki istnieje domniemanie prawne z art. 62 
k.r.o. wyłączone jest ustalenie ojcostwa bądź to przez uznanie, bądź 
to na skutek wyroku ustalającego ojcostwo. Uznanie ojcostwa, mi-
mo że wcześniej dokonano sądowego ustalenia ojcostwa w trybie i 
na zasadach art. 84 k.r.o. i nast., jest nieważne i nie może rodzić 
żadnych skutków prawnych34. Z kolei uznanie ojcostwa nie może 
nastąpić w trakcie sprawy o ustalenie ojcostwa35. 

 
2. Adwokat z urzędu w sprawie o ustalenie ojcostwa 
Pomoc adwokata z urzędu w postępowaniu cywilnym ma na 

celu zapewnienie jednostce prawa równego dostępu do wymiaru 
                                                 

32 J. Ignaczewski, Pochodzenie …, op. cit., Nb. nr 3 do art. 85 k.r.o. 
33 Art. 72 § 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż je-

go matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może 
nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. 

34 J. Ignaczewski, Pochodzenie …, op. cit., Nb. nr 1 do art. 72 k.r.o. 
35 Art. 72 § 2 k.r.o. 
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sprawiedliwości i skierowania swojej sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego. Do spraw cywilnych należą sprawy rodzinne, w 
tym żądanie legitymowanej osoby sądowego ustalenia ojcostwa. 
Postępowanie w sprawie o ustalenie ojcostwa toczy się w trybie 
postępowania odrębnego zastrzeżonego dla spraw ze stosunków 
między rodzicami a dziećmi (art. 453 - 458 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego36), a strona docho-
dząca ustalenia ojcostwa nie ma obowiązku uiszczania kosztów 
sądowych37. 

W postępowaniu cywilnym realizowane jest założenie ograni-
czonej pomocy państwa udzielanej jego uczestnikom38, bo uzależ-
nionej od spełnienia ustawowych warunków. Trudna sytuacja fi-
nansowa albo swoista nieporadność osoby jest przesłanką ku temu, 
aby sąd – w zależności od konkretnego przypadku – przyznał 
zwolnienie strony od ponoszenia kosztów sądowych, a nawet 
ustanowienie dla takiej strony profesjonalnego pełnomocnika (ad-
wokata lub radcy prawnego)39. Sąd Najwyższy w swym wyroku40 
stwierdził, że udział pełnomocnika w sprawie będzie zasadny 
szczególnie wówczas, gdy sprawa jest skomplikowana pod wzglę-
dem faktycznym lub prawnym.  

Trudną sprawą, dowodowo albo pod względem faktycznym, 
może być żądanie ustalenia ojcostwa. W postępowaniu o ustalenie 
ojcostwa, na podstawie art. 4531 k.p.c., matka i ojciec dziecka na-
bywają zdolność procesową już z chwilą ukończenia szesnastu lat, 
a zatem bez pełnej dojrzałości intelektualnej. Sąd nie może oprzeć 
rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu 
okoliczności faktycznych (art. 431 w zw. z art. 458 k.p.c.). Wyrok 

                                                 
36 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. 

2014, poz. 101 z późn. zm., dalej jako k.p.c. 
37Art. 96 ust. 1 pkt 1 ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 

28 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.  
38 M. Sorysz, Ustanowienie dla strony pełnomocnika z urzędu oraz obowiązki peł-

nomocnika w postępowaniu cywilnym na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilne-
go z 17.12.2009 r. – zagadnienia wybrane, MoP 2010, Nr 12, s. 660. 

39 A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 
2010, s. 231. 

40 Wyrok SN z dnia 19 marca 2003 r., II UK 264/02, Legalis. 
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zaoczny nie może opierać się na przyjęciu za prawdziwe twierdze-
nia powoda (art. 431 w zw. z art. 458 k.p.c.). Postępowanie dowo-
dowe opiera się natomiast bardzo często na skomplikowanych do-
wodach z zakresu genetyki i biologii. Wraz z powództwem o usta-
lenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić związanych z tym 
roszczeń majątkowych (art. 143 k.r.o.). W sprawach o ustalenie oj-
costwa wezwanie osoby trzeciej do udziału w sprawie nie jest do-
puszczalne41. Pozwanym domniemanym ojcem może być tylko je-
den mężczyzna. 

Instytucja pomocy prawnej z urzędu została uregulowana w 
art. 117 k.p.c. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest ściśle po-
wiązane z instytucją zwolnienia od kosztów sądowych, a jeszcze do 
niedawna było od niej uzależnione. Wobec literalnego brzmienia 
przywołanego przepisu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-
go, który stwierdził, że art. 117 § 1 k.p.c. w części obejmującej zwrot 
„zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub części” jest nie-
zgody z art. 45, art. 77 ust. 2 i art. 32 Konstytucji RP należy stwier-
dzić, że uprzednie zwolnienie z kosztów sądowych, nie jest już 
przesłanką konieczną do ustanowienia dla strony adwokata lub 
radcy prawnego42.  

Pełnomocnika z urzędu może uzyskać strona zwolniona przez 
sąd od kosztów sądowych w całości lub części, jeżeli w ocenie sądu 
udział adwokata lub radcy prawnego jest potrzebny. Pomoc praw-
ną z urzędu może uzyskać także strona niezwolniona przez sąd od 
kosztów sądowych w całości lub części, jeżeli złoży oświadczenie, z 
którego wynika że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodze-
nia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania ko-
niecznego dla siebie i rodziny oraz zarazem, jeżeli w ocenie sądu 
udział adwokata lub radcy prawnego jest potrzebny.  

W każdym z tych przypadków konieczna jest zatem akcepta-
cja sądu, który uwzględniając wniosek strony, uznaje udział peł-
nomocnika za potrzebny. Bez znaczenia jest natomiast podstawa 
zwolnienia strony od ponoszenia kosztów sądowych (z mocy 

                                                 
41 Uchwała SN z dnia 18 czerwca 1968 r., III CZP 69/67, OSNC 1969, Nr 7-8, 

poz. 122. 
42 Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2008 r., P 37/07, OTK – A 2008, Nr 5, poz. 80. 
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ustawy albo na skutek postanowienia sądu) oraz zakres tego zwol-
nienia (w całości bądź w części)43.  

W przypadku strony dochodzącej ustalenia ojcostwa ma to 
istotne znaczenie, bo korzysta ona z podmiotowego zwolnienia od 
kosztów sądowych44. Nadmienić jednak należy, że część przedsta-
wicieli doktryny krytykuje obowiązywanie przepisów, które z sa-
mego faktu przynależności osoby do określonej kategorii podmio-
tów, uprawniają je do korzystania z ustawowego zwolnienia, bez 
uwzględniania ich rzeczywistego stanu majątkowego45. 

Do wszczęcia procedury ustanowienia pełnomocnika z urzę-
du, potrzebny jest wniosek w tym przedmiocie, złożony przez 
stronę w formie pisemnej, zgodnie z przepisami ogólnymi o pi-
smach procesowych lub ustnie do protokołu. Art. 117 § 2 k.p.c., 
stanowi wprost, że wniosek składa się w sądzie, w którym sprawa 
ma być wytoczona lub toczy się. Gdy strona składa wniosek, przed 
rozpoczęciem sprawy musi dokładnie określić we wniosku sprawę, 
której wniosek dotyczy – nie ma tutaj jednak obowiązku, wskaza-
nia wszystkich szczegółów powództwa. 

W sytuacji, gdy strona zainteresowana nie ma miejsca za-
mieszkania w siedzibie sądu, może zgłosić wniosek do sądu rejo-
nowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. 
Sąd ten przesyła niezwłocznie złożony wniosek do sądu właściwe-
go, w którym sprawa ma być wytoczona lub toczy się46. Wniosek 
może być złożony w każdym stadium sprawy, aż do prawomocne-
go orzeczenia. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy praw-
nego, zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym, 
kasacyjnym lub postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodno-
ści z prawem prawomocnego orzeczenia, złożony do sądu właści-
wego, sąd ten przekaże do rozpoznania sądowi I instancji, chyba że 

                                                 
43 A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komen-

tarz, 2014, Legalis, Nb. nr 1 do art. 117 k.p.c.  
44 Art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych, Dz. U. 2014, poz. 1025 z późn. zm. 
45T. Pietrzykowski, B. Wojciechowski, Równość, prawa i sprawiedliwość w proce-

sie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Palestra 
2004, Nr 9–10, s. 21.  

46 Art. 117 § 4 k.p.c. 
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uzna wniosek za uzasadniony47. Ubieganie się o pełnomocnika z 
urzędu na tym etapie postępowania sądowego może być spowo-
dowane chociażby skomplikowaniem procedur odwoławczych i 
kasacyjnych.  

Ustanowienie adwokata z urzędu, musi być poprzedzone 
wnioskiem, wynika to exspressis verbis z art. 117 § 1 k.p.c. Art. 5601 
k.p.c. przewiduje wyjątek od tej zasady, stanowiąc w swej treści, że 
w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz o zmianę 
ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której doty-
czy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub dla osoby ubezwłasno-
wolnionej adwokata lub radcę prawnego, jeżeli osoba ta ze wzglę-
du na stan jej zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia 
wniosku o jego ustanowienie, a sąd uzna udział takiego pełnomoc-
nika w sprawie za potrzebny. 

Samo złożenie wniosku, nie stanowi jeszcze gwarancji usta-
nowienia pełnomocnika z urzędu. Kwestia ta należy do swobodnej 
oceny sądu. Swoboda ta nie może być utożsamiania z dowolnością. 
Sąd rozpatrując wniosek, musi dokładnie ustalić okoliczności fak-
tycznie i ocenić sytuację. Czynności tych dokonuje według własne-
go uznania, opartego na wiedzy, z uwzględnieniem doświadczenia 
życiowego i logicznego rozumowania. Sąd uwzględni wniosek, 
jeżeli udział radcy prawnego lub adwokata uzna za potrzebny48. 
Wnikliwa ocena jest niezbędna, aby w sposób nieuzasadniony nie 
zwielokrotniać sytuacji ustanawiania pełnomocnika z urzędu49. Z 
kolei błędne negatywne rozstrzygnięcie wniosku, może pozbawić 
stronę skutecznego dochodzenia swoich spraw. Udział adwokata 
(radcy prawnego) w sprawie będzie potrzebny zazwyczaj wtedy, 
gdy strona wnosząca o jego ustanowienie jest nieporadna, ma 
trudności z samodzielnym podejmowaniem czynności proceso-
wych albo gdy sprawa jest skomplikowana pod względem fak-
tycznym lub prawnym50. 

                                                 
47 Art. 117 § 6 k.p.c. 
48 Art. 117 § 4 k.p.c. 
49 Wyrok SN z dnia 28 października 2003r., I CK 185/02, Legalis. 
50 T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania 

cywilnego Komentarz, Postępowanie rozpoznawcze, tom I, Warszawa 2009, s. 338.  
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Sąd rozpoznaje wniosek niezwłocznie, zanim podejmie jakie-
kolwiek czynności procesowe. Jest to czynność dokonywana w 
pierwszej kolejności, gdyż jej zaniechanie może pociągnąć dla stro-
ny skutki w postaci nieważności postępowania z powodu unie-
możliwienia stronie dochodzenia swych praw (art. 379 pkt 1 k.p.c.).  

Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia 
pełnomocnika z urzędu sąd może wydać na posiedzeniu niejaw-
nym. Takie postanowienie może wydać również referendarz sądo-
wy. Odmowa uwzględnienia przez sąd wniosku strony o ustano-
wienie dla niej adwokata lub radcy prawnego nie może być ocenia-
na, jako powodująca nieważność postępowania z powodu pozba-
wienia strony możności obrony swych praw51, a postanowienie w 
tym przedmiocie podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia. 

Sąd ustanawiający adwokata z urzędu nie ma obowiązku 
wskazywania celu ustanowienia52. Sąd zwraca się do właściwej 
rady adwokackiej lub rady okręgowej o wyznaczenie adwokata lub 
radcy prawnego, który będzie pełnomocnikiem strony, działającym 
na podstawie prawnego umocowania, przy czym będzie podejmo-
wał wszelkie czynności mające na celu dobro i ochronę strony. Brak 
działania pełnomocnika z urzędu, może doprowadzić do wzno-
wienia postępowania53.  

Art. 1173 § 3 k.p.c. przyznaje stronie prawo wskazania adwo-
kata lub radcy prawnego, który miałby ją reprezentować w przy-
padku ustanowienia dla niej pełnomocnika z urzędu. Takie wska-
zanie może być przejawem zaufania, jakim osoba obdarza przy-
szłego pełnomocnika, co ułatwia współpracę w prowadzonym po-
stępowaniu sądowym54. Wniosek o ustanowienie konkretnego ad-
wokata lub radcy prawnego nie jest wiążący dla organu wyznacza-
jącego takiego pełnomocnika i samego pełnomocnika. 

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa wraz ze 
śmiercią strony która je uzyskała. Jednakże na zasadzie takiego 

                                                 
51 Postanowienie SN z dnia 3 sierpnia 2012 r., I CSK 106/12, Legalis. 
52 Postanowienie SN z dnia 6 maja 2004 r., II PZ 19/04, Legalis. 
53 Postanowienie SN z dnia 3 marca 1997 r., III CKN 10/96, OSP 1997, Nr 9, 

poz. 172. 
54 M. Sorysz, Ustanowienie…, op. cit., s. 661. 
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ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje czyn-
ności procesowe niecierpiące zwłoki55. 

Art. 117 § 6 k.p.c. daje stronie korzystającej z ustawowego 
zwolnienia od kosztów sądowych możliwość zgłoszenia wniosku o 
ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego z urzędu z 
przyczyn wynikających z trudnej sytuacji finansowej strony i jej 
rodziny. We wniosku strona musi zawrzeć oświadczenie, które 
obejmuje szczegółowe dane o stanie finansowym rodziny, majątku, 
dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie to ma walor środ-
ka dowodowego, za pomocą którego może zostać wykazana za-
sadność i celowość wniosku. Wprowadzono jednolity wzór 
oświadczenia, co ułatwia pracę sądu, a także wskazuje stronom 
wymogi niezbędne do ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika. 
Wprowadzenie wymogu załączania do wniosku oświadczenia ma 
służyć podawaniu przez strony pełnych i rzetelnych informacji56.  

Oświadczenie to ma na celu ukazanie, że strona nie jest w sta-
nie, bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny, 
ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.  

Ocena „utrzymania siebie i rodziny” nie może przewyższać 
utrzymania rodziny na poziomie średnio zarabiającej57. Wykazanie 
we wniosku, że strona nie może ponieść opłaty kosztów sądowych 
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, nie 
należy traktować w ten sposób, że po uwzględnieniu podstawo-
wych kosztów utrzymania siebie i rodziny posiada jeszcze wyraźne 
nadwyżki finansowe58. Ubiegający się o pomoc w postaci ustano-
wienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu winien w każdym 
wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do gra-
nic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodzi-
ny, a dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okaza-

                                                 
55 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk – Jodłowska, K. Weitz, Postę-

powanie cywilne, Warszawa 2009, s. 316.  
56 H. Ciepła [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I, 2010, s. 525. 
57 Por. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 14 października 1983 r., I CZ 

151/83, OSNC 1984, nr 5, poz. 82. 
58 Z. Krzemiński, Adwokat w procesie cywilnym: z wyboru i z urzędu, Kraków 

1999, s. 98. 
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ły się niewystarczające, może zwrócić się o pomoc państwa59. Zbyt 
szeroka interpretacja przepisów dotyczących ustanawiania pomocy 
prawnej z urzędu, stanowiłaby pewnego rodzaju nadużycie, po-
nadto byłaby sprzeczna z ogólną zasadą, która stanowi o odpłatno-
ści wymiaru sprawiedliwości. 

Niedołączenie do wniosku oświadczenia jest brakiem formal-
nym i spowoduje oddalenie wniosku po uprzednim wezwaniu 
strony do uzupełnienia braków na podstawie art. 130 k.p.c. 
Oświadczenie strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i 
źródłach utrzymania nie musi być złożone na wspomnianym są-
dowym formularzu, ale powinno zawierać wszystkie informacje 
wymagane przez ten wzór60. 

Art. 1191 k.p.c. przewiduje możliwość przeprowadzenia sto-
sownego dochodzenia, jeżeli sąd, na podstawie okoliczności spra-
wy lub oświadczeń strony przeciwnej, powziął wątpliwości co do 
rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się ustano-
wienia pełnomocnika lub zastępowanej przez ustanowionego peł-
nomocnika61. Może zaistnieć sytuacja, w której ustaną okoliczności, 
które uzasadniały uwzględnienie wniosku, wówczas sąd cofnie 
ustanowienie radcy prawnego lub adwokata. Wówczas na stronie 
ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za pracę pełnomocnika.  

Bardzo niekorzystna dla strony jest sytuacja, w której pełno-
mocnik został ustanowiony dla niej na podstawie świadomie 
podanych przez nią nieprawdziwych wiadomości. Sąd może ob-
ciążyć stronę kosztami związanymi z wynagrodzeniem pełnomoc-
nika, a ponadto skazać ją na karę grzywny. Pomoc prawna z urzę-
du ma na celu zapewnienie jednostce prawa równego dostępu do 
sądu i skierowania swojej sprawy na drogę postępowania sądowe-
go. W konsekwencji osoba fizyczna nawet pomimo występującego 
ubóstwa i życiowej niezaradności może dochodzić swoich praw, w 

                                                 
59 Postanowienie SN z dnia 31 marca 1987 r., I CZ 26/87, OSNCP 1988, Nr 7-

8, poz. 103. 
60 Postanowienie SN z dnia 23 marca 2007 r., V CZ 11/07, OSNC 2008, Nr 3, 

poz. 38, s. 72 
61 H. Ciepła [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks…, op. cit., s. 533. 
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tym także wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, jak sądowe ustalenie ojcostwa. 

 
Zakończenie 
Polskie prawo rodzinne wskazuje na trzy, wzajemnie się wy-

łączające, sposoby ustalenia prawnego ojcostwa. Dopóki istnieje 
domniemanie prawne ojcostwa męża matki dziecka wyłączone jest 
ustalenie ojcostwa bądź to przez uznanie ojcostwa, bądź to na sku-
tek wyroku ustalającego ojcostwo. Inaczej niż w przypadku uzna-
nia ojcostwa, żądanie rodzica ustalenia ojcostwa jest weryfikowane 
przez sąd. Należy zatem uznać, że ustanowienie adwokata z urzę-
du do sprawy o ustalenie ojcostwa może być uzasadnione i mieć 
zasadnicze znaczenie dla ochrony słusznych interesów niemająt-
kowych i majątkowych dziecka i jego rodziców. 

W sprawach o ustalenie ojcostwa konstytucyjna zasada po-
wszechnej dostępności obywatela do wymiaru sprawiedliwości jest 
zachowana. Urzeczywistnia się ona poprzez instytucję ustawowego 
zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomoc prawną pełnomoc-
nika – adwokata lub radcy prawnego - z urzędu. Wykazane przepi-
sy dają wyraz temu, że Państwo nie zostawia jednostki samej sobie, 
co więcej wychodzi jej naprzeciw. 

 
Streszczenie 
Prawo rodzinne określa trzy sposoby ustalenia prawnego oj-

costwa: domniemanie prawne pochodzenia dziecka od męża matki 
dziecka, uznanie ojcostwa, powództwo o ustalenie ojcostwa. Tylko 
to ostatnie żądanie ustalenia ojcostwa jest weryfikowane przez sąd 
z udziałem stron w postępowaniu sądowym. Postępowanie dowo-
dowe może być w tym procesie niezmiernie skomplikowane. Dla-
tego ustanowienie adwokata z urzędu do takiej kategorii spraw 
może być szczególnie uzasadnione, w sytuacji gdy strony nie stać 
na ustanowienie adwokata z wyboru. Wykazanie zaistnienia takich 
okoliczności należy do strony. Ocena w jakim stopniu spełnione są 
te ustawowe przesłanki należy każdorazowo do sądu. Stanowi to 
swoistą gwarancję, że instytucja prawna pełnomocnika (adwokata) 
z urzędu nie będzie nadużywana w postępowaniu cywilnym. 

Instytucje zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowie-



662 
 

nia pełnomocnika z urzędu pozwalają zarazem urzeczywistnić za-
sadę powszechnej dostępności obywatela do wymiaru sprawiedli-
wości, prawo do sądu, ochrony swoich praw, także tych dotyczą-
cych ustalenia ojcostwa. 

Słowa kluczowe: ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, do-
mniemanie prawne, adwokat z urzędu, sąd opiekuńczy, dziecko, 
rodzice 

 
Summary 
A public defender in paternity cases 
Family law defines three ways of establishing paternity: the 

legal presumption that the child is descended from the husband of 
his/her mother, the admission of paternity, and the action for es-
tablishing paternity. Only the last way mentioned is verified by the 
court during judicial proceedings in the parties' presence. Eviden-
tial proceedings in such cases can be extremely complicated. There-
fore, the appointment of a public defender in that category of trials 
is especially justified when a party cannot afford to hire a lawyer. 
Also, it is the party's task to prove that s/he qualifies for a public 
defender indeed. The evaluation of the degree to which the party 
meets the legal criteria is always the responsibility of the court. It 
guarantees that the institution of public defender will not be 
abused in civil proceedings. 

The institution of freeing a party from court costs and the ap-
pointment of a public defender make sure that the right to univer-
sal access to the judiciary, the right to counsel, and the right to pro-
tect one's liberties, including those that regard establishing pater-
nity, are fulfilled. 

Key words; establishing paternity, admitting paternity, legal 
presumption, public defender, guardianship court, child, parents 
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Paweł Rogowski (KUL) 
 

Procedura adopcyjna – wymogi i przebieg. 
 

1. Wstęp 
Współczesne badania naukowe wykazują, iż obecnie coraz 

większa liczba małżeństw ma problemy z doczekaniem się potom-
stwa na drodze naturalnej. W tej sytuacji, obok podejmowanych 
czynności zgodnych z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, coraz 
więcej par kieruje swój wzrok w kierunku ośrodków adopcyjnych. 
Doświadczenie bezdzietności, oraz w niektórych przypadkach ni-
kła szansa na potomstwo biologiczne, powodują podjęcie decyzji o 
adopcji w celu dopełnienia rodziny. 

Adopcja znana była już w prawie rzymskim łac. adoptio i ozna-
czała przybranie, usynowienie. O ile instytucja prawa rzymskiego 
różniła się nieco od znanej obecnie (np. dopuszczała adopcję osoby 
pełnoletniej) to jej duch, a więc akt uznania dziecka innych rodzi-
ców, z którym nie ma więzów biologicznych, za własne potomstwo 
– pozostał niezmienny. Efektem adopcji jest powstanie określonej 
relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z 
relacjami rodzinnymi, opartymi na więzach krwi i pochodzenia. 
Zarówno dziecko, jak i rodzice, mają względem siebie takie same 
prawa i obowiązki, jakie istnieją między potomstwem, a jego biolo-
gicznymi rodzicami. 

 
2. Rodzaje adopcji 
W ustawodawstwie polskim występują trzy rodzaje adopcji. 

Powołując się na systematykę układu pierwszeństwa rodzajów 
przysposobienia wskazaną w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym1, 
jako pierwszą z nich wskazać należy adopcję pełną (adoptio plena). 
Cechą charakterystyczną tego przysposobienia jest to, iż pomiędzy 
przysposabiającym, a przysposobionym powstaje taki stosunek jak 
między rodzicami, a dziećmi. Ponadto przysposobiony nabywa 

                                                 
1 Ustawa z dn. 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U 2012 

poz. 788 j.t.), dalej: Kodeks rodzinny.  
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prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do 
krewnych przysposabiającego (m.in. prawo do dziedziczenia, ali-
mentacji) natomiast ustają wszelkie stosunki prawne łączące przy-
sposobionego z jego krewnymi biologicznymi2. Ta forma dziedzi-
czenia jest regułą w prawie polskim i jest stosowana w sytuacji po-
zbawienia władzy rodzicielskiej rodziców dziecka3. 

Kolejnym przysposobieniem według powyższej systematyki, 
jest adopcja niepełna (adoptio minus plena). Jej cechą charaktery-
styczną jest fakt, iż sąd opiekuńczy, na żądanie przysposabiającego 
i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, 
orzeka, iż skutki przysposobienia polegać będą wyłącznie na po-
wstaniu stosunku miedzy przysposabiającym a przysposobionym4. 
Różnicą więc w odniesieniu do adopcji pełnej jest fakt, iż skutki 
przysposobienia nie rozciągają się na krewnych przysposabiające-
go, tym samym pomiędzy nimi a przysposobionym nie nawiązuje 
się jakikolwiek stosunek prawny. Co ważne ustawodawca wpro-
wadza zakaz przysposobienia niepełnego w sytuacji, gdy rodzice 
przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na 
przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposobionego5. 
Dodatkowo Przysposabiający może w każdym momencie, lecz nie 
później niż do momentu uzyskania pełnoletniości przez przyspo-
sobionego, wnieść o zmianę przysposobienia na pełne6. 

Trzecim i ostatnim sposobem adopcji jest przysposobienie nie-
rozwiązywalne pełne (adoptio plenissima) możliwe do orzeczenia w 
przypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem 
opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby 

                                                 
2 Tamże, art. 121. 
3 Regułą jest fakt wyrażenia zgody rodziców przysposobionego na akt przy-

sposobienia. Kodeks rodzinny wskazuje wyjątki od tej zasady, którymi są: po-
zbawienie władzy rodzicielskiej, sytuacja w której rodzice przysposobionego są 
nieznani oraz gdy kontakt z rodzicami przysposobionego napotyka trudne do 
przezwyciężenia przeszkody. Dodatkowo Sąd może orzec przysposobienie mi-
mo braku zgody rodziców, jeżeli są oni ograniczeni w prawach rodzicielskich, 
zaś odmowa jest sprzeczna z dobrem dziecka. Por. art. 119 Kodeks rodzinny. 

4 Tamże, art. 124§1. 
5 Tamże, art. 124§2. 
6 Tamże, art. 124§3. 
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przysposabiającego, polegające na tym, iż pomiędzy przysposabia-
jącym a przysposobionym tworzy się ten sam stosunek jak przy 
adopcji pełnej, z zastrzeżeniem, iż nie jest dopuszczalne ustalenie 
pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe 
ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia i ustalenie bezsku-
teczności uznania ojcostwa7. Oznacza to, że przysposobienie to nie 
może być w żaden sposób rozwiązane8, w przeciwieństwie do ad-
opcji pełnej, która może być rozwiązana tylko z ważnych powo-
dów, z uwzględnieniem zasady dobra małoletniego dziecka9. Przy-
sposobienie to powstaje, obok wskazanego wyżej wyrażenia zgody 
przez rodziców biologicznych dziecka na adopcję bez wskazania 
osoby przysposabiającego, także na skutek śmierci obojga rodziców 
lub porzucenia dziecka np. w tzw. oknie życia.  

Ponad powyższe typowe formy przysposobienia ustawodaw-
ca wprowadza również możliwość tzw. „adopcji zagranicznej”. Za 
wyjątkowością tej regulacji przemawia fakt, iż adopcja taka nastą-
pić może wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przy-
sposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne10. W 
tym więc stanie „przysposobienie dziecka polskiego, związane z 
przeniesieniem do innego kraju może nastąpić, jeżeli nie ma moż-
liwości umieszczenia go na równorzędnych warunkach w rodzinie 
zastępczej lub adopcyjnej na terenie Polski"11. 

Osobną kwestią jest też adopcja ze wskazaniem, której polskie 
prawo nie zabrania. Ogłoszenia dotyczące tego rodzaju przysposo-
bienia bez trudu odnaleźć można w Internecie12. Odnośnie do tej 
instytucji odnaleźć można wiele głosów popierających ideę wska-
zywania rodziny przysposabiającej, jak i wiele głosów krytykują-

                                                 
7 Tamże, art. 124(1). 
8 Tamże, art. 125(1). 
9 Tamże, art. 125. 
10 Tamże, art. 114(1). 
11 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dn. 12.06.1999, sygn. akt 

IIICZP 48/92 (OSNCP 1992, nr 10, poz. 179). Por. także postanowienie Sądu 
Najwyższego z dn. 26.04.1972 r., III CRN 20/72, (OSNCP 1972, nr 10, poz. 186), E. 
Holewińska-Łapińska, System Prawa Prywatnego, red. T. Smyczyński, t. 12, War-
szawa 2011, s. 558 -561. 

12 http://robimydzieci.com/viewforum.php?f=20 [dostęp: 01.01.2015r.]. 
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cych owo rozwiązanie. Jako pozytywne strony najczęściej wskazuje 
się szybkość takiego postępowania poprzez wykluczenie udziału 
ośrodków adopcyjnych oraz możliwość wyboru rodziny, w której 
ma się znaleźć dziecko. Z drugiej strony uzasadnione wydają się 
poglądy, iż adopcja ze wskazaniem tworzy swoistego rodzaju 
„podziemie adopcyjne”, gdzie zdarzają się sytuacje w której dziec-
ko jest po prostu kupowane w postaci np. przekazania określonej 
sumy (zwykle nie małej) na utrzymanie kobiety w okresie prena-
talnym. Poza tym, wiele takich adopcji odbywa się w biegu, a mat-
ka z rodzicami adopcyjnymi kontaktuje się tylko za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. W związku z powyższymi wątpliwościami 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak od dłuższego czasu po-
dejmuje szereg czynności w celu zmiany procedury adopcji ze 
wskazaniem13. 

 
3. Wymogi formalne przysposobienia. 
Kodeks rodzinny nakłada zarówno na przysposabiającego jak 

i na przysposobionego szereg wymogów, spełnienie których jest 
konieczne w celu pozytywnego wszczęcia i zakończenia procedury 
adopcyjnej. Przede wszystkim osoba mająca być przysposabiają-
cym, a więc przyszły rodzic adopcyjny, musi posiadać pełną zdol-
ność do czynności prawnych14. Ponadto osobiste kwalifikacje przy-
sposabiającego15 muszą uzasadniać przekonanie, że będzie należy-
cie wywiązywać się z obowiązków wynikających z przysposobie-
nia oraz posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończe-

                                                 
13 http://brpd.gov.pl/aktualnosci/w-sprawie-ograniczenia-adopcji-ze-

wskazaniem [dostęp: 01.01.2015r.]. 
14 Kodeks rodzinny, art. 114(1)§1. 
15 Kwalifikacje osobiste należy odróżnić od dodatkowych wymogów zwią-

zanych z przysposobieniem, które wprowadza ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 172 ust. 5 u.w.r. 
przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośro-
dek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem: 1) kwalifikacji 
osobistych, o których mowa w art. 1141 k.r.o.; 2) motywacji do podjęcia się wy-
chowywania dziecka; 3) wywiadu adopcyjnego. Art. 172 ust. 5 ustawy z dn. 
9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 
135 j.t.), dalej: Ustawa o wspieraniu rodziny. Por. także H. Dolecki, Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, art. 114(1). 
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nia szkolenia16. Obowiązek uzyskania świadectwa ukończenia 
szkolenia nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrew-
nionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub którzy wcześniej 
przysposobili rodzeństwo dziecka, lub sprawujących nad dziec-
kiem rodzinną pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób lub małżonków, 
nie spełniających warunków dotyczących rodzin zastępczych w 
zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd powierzył tymczasowo 
pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy17. 

Kolejnym wymogiem jest, by pomiędzy przysposabiającym a 
przysposobionym istniała odpowiednia różnica wieku18. Kwestia 
przesłanki „odpowiedniej różnicy wieku" poruszona jest w art. 8 
ust. 3 Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci19, zgodnie z 
którą: „Właściwy organ nie powinien, kierując się generalną zasa-
dą, uznawać za zgodną z powyższymi przesłankami sytuacji, w 
której różnica wieku między przysposabiającym a dzieckiem jest 
mniejsza niż zwykła różnica wieku między rodzicami a ich dzieć-
mi". Konwencja zwraca zatem uwagę na niedopuszczalność zbyt 
małej różnicy wieku. Kwestia ta wzięta jest również pod rozwagę 
w polskim orzecznictwie. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dn. 18 
listopada 2003r. sygn. akt IICK 199/02 wskazał na trzy zasadnicze 
cele jej wprowadzenia do polskiego systemu prawa. Po pierwsze, 
przysposobienie powinno stworzyć dziecku takie warunki rozwo-
ju, jak w rodzinie naturalnej. Po drugie, zbyt duża różnica wieku 
może prowadzić do trudności w porozumieniu się między rodzi-
cem a dzieckiem. Po trzecie, odpowiednia różnica wieku stwarza 
perspektywę opieki nad przysposobionym na czas jego usamo-
dzielnienia się. Jednocześnie w uzasadnieniu powyższego posta-
nowienia SN podkreślił, że: „w rodzinach naturalnych różnica ta 
może wynosić zarówno kilkanaście lat, przy wczesnym bardzo ro-
dzicielstwie, jak i kilkadziesiąt lat, w przypadku późnego ojcostwa. 

                                                 
16 Art. 114(1)§1, Kodeksu rodzinnego. 
17 Art. 172 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny. 
18 Art. 114(1)§2, Kodeksu rodzinnego. 
19 Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci, Strasburg dn. 24.04.1967r. 

(Dz.U. 1999 Nr 99 poz. 1157). 
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Z tego punktu widzenia różnica pięćdziesięciu lat między wiekiem 
przysposabiającego i przysposobionego nie może być więc uznana 
za nienormalną. Sam fakt jej wystąpienia, nie może wyłączać doj-
ście do skutku przysposobienia, jeżeli nie istnieją przy tym inne 
okoliczności, które z uwagi na dobro dziecka sprzeciwiałyby się 
jego orzeczeniu. Przeszkoda wieku nie może być traktowana for-
malnie i rutynowo"20.  

Kolejnym wymogiem jest ten związany z więzami rodzinnymi 
tworzącymi się pomiędzy krewnymi przysposabiającego a przy-
sposobionym. Ustawodawca uwzględniając naczelną zasadę dobra 
dziecka ustala, że wspólnie przysposobić mogą jedynie małżonko-
wie21. Natomiast gdy przysposabiającym jest tylko jeden z małżon-
ków, to na przysposobienie wymagana jest zgoda drugiego mał-
żonka22.  

Dodatkowo do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodzi-
ców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy 
rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napoty-
ka trudne do przezwyciężenia przeszkody23. Zgoda ta nie może być 

                                                 
20 Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 18.11.2013, sygn. akt IICK 199/02 

(LEX nr 602360). W kwestii odpowiedniej różnicy wieku pomiędzy przysposo-
bionym, a przysposabiającym przytoczyć można szerokie orzecznictwo: posta-
nowienie Sądu Najwyższego z dn. 29.11.1972 r., sygn. akt III CRN 284/72 (LEX 
nr 7190); postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 22.06.1972 r., sygn. akt III CRN 
133/72 (OSPiKA 1973, z. 6, poz. 123); postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
13.02.1980 r., sygn. akt III CRN 181/79 (OSNCP 1980, nr 10, poz. 193). 

21 Kwestią sporną w literaturze jest to czy małżonkowie separowani mogą 
wspólnie przysposobić dziecko. Szerzej patrz A. Sylwestrzak, Skutki prawne sepa-
racji małżonków, Warszawa 2007, s. 141. 

22 Art. 116 Kodeksu rodzinnego. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody małżonka 
złożone przez pełnomocnika. Patrz szerzej M. Pazdan, Zdolność przysposabiającego do 
„żądania przysposobienia”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 9, 
Kraków 1962, s. 106; B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz 
polskim prawie międzynarodowym i procesowym, Warszawa 1966, s. 210 – 211. 

23 Art. 119§1 Kodeksu rodzinnego; H. Dolecki, T. Sokołowski, M. Andrzejewski, 
A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, art. 119. 
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wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia 
się dziecka24. 

Ustawodawca nakłada dodatkowo dwa wymogi bezpośred-
nio odnoszące się do osoby przysposabianego. Pierwszym jest ten, 
iż przysposobiona może być wyłącznie osoba małoletnia i tylko dla 
jej dobra25. Kolejnym jest ten, iż do przysposobienia potrzebna jest 
zgoda przysposabianego, który ukończył trzynaście lat26. 

 
4. Procedura adopcyjna. 
Obecnie obowiązująca procedura adopcyjna została ustano-

wiona ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Prowadzenie procedur przysposobienia oraz 
przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia 
dziecka, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego27. 

Procedurę adopcyjną, którą przysposabiający powinni przejść 
by móc przysposobić dziecko podzielić można na dwa etapy: 

a). przedsądowy – preadopcyjny; 
b). sądowy – adopcja właściwa; 
Powyższy podział wynika pośrednio z uregulowań zawartych 

w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, gdzie stwierdzono, iż przy-
sposobić może osoba która m.in. posiada opinię kwalifikacyjną 
oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez 
ośrodek adopcyjny28. Poniżej pokrótce zostaną przedstawione oba 
etapy. 

ad. a) etap preadopcyjny.  
Jak wskazano powyżej Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustala 

zasadę, iż przysposabiający zanim złoży wniosek o przysposobie-
nie musi wykazać się świadectwem ukończenia szkolenia organi-

                                                 
24 Art. 119(2) Kodeksu rodzinnego; K. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, 

Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa 2013, s. 123-125. 
25 Art. 114 Kodeksu rodzinnego. Wskazać należy, iż pokrewieństwo nie jest 

przeszkodą do wydania orzeczenia o przysposobieniu. Szerzej J. Ignatowicz, 
System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, pod red. J. Piątowskiego, t.1, Warszawa 
1985, s. 929. 

26 Art. 118§1 Kodeksu rodzinnego.  
27 Art. 154 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny 
28 Art. 114(1) Kodeksu rodzinnego. 
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zowanego przez ośrodek adopcyjny. Tym samym na podstawie art. 
154 – 175 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
procedurę adopcyjną prowadzą ośrodki adopcyjne prowadzone 
przez samorząd województwa, lub podmiot, któremu samorząd 
województwa zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 
ustawy o wspieraniu rodziny29. W miejscu tym stwierdzić należy, 
iż przepisy prawne nie narzucają ośrodkom adopcyjnym sztyw-
nych ram postępowania adopcyjnego, stąd też postępowanie to 
może nieznacznie różnić się w zależności od danego ośrodka adop-
cyjnego. 

Pierwszą czynnością jaka muszą podjąć rodzice adopcyjni to 
umówienie się na spotkanie w ośrodku adopcyjnym, które prze-
ważnie ma charakter rozmowy informacyjnej. Rodzice zostaną 
przepytani o ich oczekiwania wobec dziecka, zapoznają się z for-
malnymi wymogami jakie muszą spełnić, zapoznają się z poszcze-
gólnymi etapami procedury adopcyjnej i przekazują wstępne in-
formacje o sobie. Etap ten ma na celu dokonanie wstępnej oceny 
dotyczącej kwalifikacji osobistych rodziców chcących adoptować 
dziecko oraz ocenić ich motywację. W trakcie rozmowy najczęściej 
padają pytania odnośnie do stażu małżeńskiego, zdrowia fizyczne-
go i psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych 
nałogów, karalności a także warunków mieszkaniowych i mate-
rialnych30. Podczas tego spotkania istnieje też możliwość przedło-
żenia określonych dokumentów w celu uruchomienia procedury 
adopcyjnej. Najczęściej będą to: wniosek właściwego ośrodka ad-
opcyjnego o wszczęcie procedury, życiorys, odpis aktu małżeństwa 
(aktualny) zaś w razie wcześniejszego rozwodu - akt rozwodowy, 
odpis aktu urodzenia w przypadku rodziców nie pozostający w 
związku małżeńskim, potwierdzenie stałego zameldowania, za-
świadczenie o zatrudnieniu i dochodach, zaświadczenie z poradni 
uzależnień, zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z 
adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem 

                                                 
29 Art. 154 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny. 
30 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/
Polityka%20rodzinna/adopcja/broszura%20-%20ADOPCJE.pdf 



673 
 

oraz badania dodatkowe, zaświadczenia lekarskie z poradni zdro-
wia psychicznego, opinie z miejsc pracy itd31. 

Kolejnym etapem jest analiza dokumentów złożonych przez 
kandydatów na rodzinę zastępczą potwierdzających spełnianie 
przez nich warunków. Gdy kandydaci spełniają ustawowe wymogi 
dotyczące przysposabiających, ośrodek adopcyjny organizuje ko-
lejne spotkania z kandydatami na których przeprowadza się dia-
gnozę pedagogiczną i psychologiczną oraz przeprowadza się wy-
wiad adopcyjny. Treść wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wzo-
ru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziec-
ka32. Podczas tego etapu podejmuje się również indywidualną pra-
cę z kandydatami mającą na celu sprawdzenie ich motywację przy-
jęcia dziecka do rodziny33. Ponadto badane są: osobowości kandy-
datów w szczególności ich mocne i słabe strony; system rodzinny 
kandydatów – domy pochodzeniowe kandydatów; wartości, nor-
my, podstawy działania, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca 
dziecka w rodzinie, stosunku dorosłych do dzieci; związek małżeń-
ski kandydatów: stworzenie mapy mocnych i słabych stron związ-
ku małżeńskiego; model przywiązania małżeńskiego; postawy ro-
dzicielskie w stosunku do dzieci własnych kandydatów; zapozna-
nie się ze zdaniem dzieci własnych dotyczącym przyjęcia do rodzi-
ny dziecka osieroconego społecznie.  

Procedury prowadzone przez niektóre ośrodki adopcyjne do-
puszczają ponadto możliwość przeprowadzenia wizyty domowej 
w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowo – bytowych. Pod-
czas takiej wizyty pracownik bada warunki, w jakich żyją przyszli 
rodzice - ogląda mieszkanie, poznaje tryb życia kandydatów i ich 
sytuację rodzinną. W czasie tego badania nie angażuje się otoczenia 
np. sąsiadów, jest to raczej wywiad wewnątrzrodzinny. 

                                                 
31 Art. 161 ust. 1 pkt 2) Ustawy o wspieraniu rodziny. 
32 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru 
karty dziecka (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1721). 

33 
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRON
A/Polityka%20rodzinna/adopcja/broszura%20-%20ADOPCJE.pdf 
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Kolejnym etapem jest odbycie obligatoryjnego szkolenia dla 
kandydatów, o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej34. 
Jak już wyżej wskazano obowiązek posiadania świadectwa ukoń-
czenia szkolenia nie dotyczy kandydatów spokrewnionych lub 
spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzin-
na pieczę zastępczą35. Kwestie szkolenia reguluje Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w 
sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka36. 
Minimalna długość szkolenia to 35 godzin dydaktycznych37 i po-
winno być ono prowadzone w taki sposób, a by zapewnić rodzi-
com aktywny udział w zajęciach38. Pięć godzin szkolenia powinny 
zajmować warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywa-
cji kandydatów do adopcji39. Podczas szkolenia przyszli rodzice 
zapoznają się z aspektami prawnymi przysposobienia oraz z for-
mami pomocy państwowej dla rodziców adopcyjnych. Zajęcia 
obejmują również elementy rozwoju dziecka, a także pogłębianie 
kompetencji rodzicielskich w zakresie pielęgnacji dziecka, umiejęt-
ności rozpoznawania jego potrzeb na poszczególnych etapach ży-
cia, budowania jego poczucia wartości oraz rozwijania prawidło-
wych postaw wychowawczych. Kandydaci podczas uczestnictwa 
w warsztatach umiejętności wychowawczych uczą się wspomaga-
nia rozwoju dziecka z różnorodnymi problemami czy zaburzenia-
mi40. Etap ten kończy się wydaniem świadectwem ukończenia 
szkolenia, a ponadto ocenę końcową zawierającą opinię kwalifika-
cyjną. Celem tej oceny jest określenie potencjału kandydatów na 
rodziców, zaś dokonuje się jej na podstawie informacji uzyskanych 
we wcześniejszych etapach procedury dotyczących motywacji, 

                                                 
34 Art. 114(1) Kodeksu rodzinnego. Art. 161 ust. 1 pkt b) Ustawy o wspieraniu rodziny. 
35 Art. 172 ust.2 Ustawy o wspieraniu rodziny. 
36 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2011r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. 
2011 Nr 272 poz. 1610). 

37 Tamże, §3. 
38 Tamże, §2 pkt 2. 
39 Tamże, §3. 
40 Tamże §2 pkt 1. 
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oczekiwań, stosunku do jawności adopcji, planowanej opieki nad 
dzieckiem oraz dzieciństwa, historii i cech indywidualnych kandy-
datów, rozwoju relacji i jakości więzi małżeńskiej41. 

Po uzyskaniu pozytywnej oceny rodziców dobiera się do 
dziecka tak by zapewnić mu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb. 
Zanim rodzice spotkają się z dzieckiem otrzymują pełną dokumen-
tację na jego temat m.in.: opinie psychologa, lekarzy, opis charakte-
ru i wyglądu. Czynności te mają pomóc rodzicom podjąć decyzję o 
ewentualnym spotkaniu. Dokonuje się to bez udziału samego 
dziecka. Dopiero po akceptacji tej propozycji przez kandydatów 
następuje pierwsze spotkanie42. Odbywa się ono w domu dziecka, 
przy asyście opiekunów dziecka, w warunkach, które powinny za-
pewniać dziecku jak największy komfort. Oczywiście jedno spo-
tkanie nie jest wystarczające, stąd też kandydaci na rodziców mu-
szą regularnie odwiedzać placówkę, bawić się z dzieckiem, pozna-
wać je i oswajać w celu nawiązania z nim więzi. Od tego momentu 
zaczyna się etap sądowy. 

 
ad. b) etap sądowy 
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ośrodek adopcyjny 

wspiera rodziców przed sądem opiekuńczym. Przede wszystkim 
pracownicy ośrodka przygotowują dla rodziców wniosek do sądu 
opiekuńczego w którym zawarte są: wniosek o adopcję konkretne-
go dziecka wraz ze stosownymi dokumentami z ośrodka adopcyj-
nego, wniosek o sporządzenie nowego aktu urodzenia dziecka43, 
ewentualny wniosek o zmianę imienia dziecka44 i wniosek o usta-
lenie osobistej styczności z dzieckiem na czas trwania postępowa-
nia o przysposobienie45. Wydanie przez sąd postanowienia o usta-
leniu osobistej styczności z dzieckiem umożliwia przyszłym rodzi-
com zabranie dziecka do domu. Celem tego postanowienia jest za-

                                                 
41http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20ST

RONA/Polityka%20rodzinna/adopcja/broszura%20-%20ADOPCJE.pdf 
42 Art. 169 pkt. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny. 
43 Art. 48 i 49 ustawy z dn. 29 września 1986 prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz. U. 2004 Nr 161 poz. 1688). 
44 Art. 122§3 Kodeksu rodzinnego. 
45 Tamże, art. 120(1)§ 1 i 2. 
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pewnienie najlepszych warunków dla dziecka i nowych rodziców 
do głębszego poznawania się i budowania wzajemnej więzi. Jeśli 
nastąpi przejęcie bezpośredniej opieki nad dzieckiem na podstawie 
postanowienia sądowego, pracownicy ośrodka adopcyjnego wspie-
rają rodziców w nowej dla nich roli podczas odwiedzin46. 

W rozprawie o przysposobienie uczestniczą wnioskodawcy oraz 
osoby których zgoda na przysposobienie jest potrzebna m.in. rodzice 
lub dotychczasowy opiekun prawny dziecka. Sąd opiekuńczy dziecka 
przede wszystkim bierze pod rozwagę opinie kwalifikacyjną ośrodka 
adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego 
przez ten ośrodek; sprawozdanie ośrodka adopcyjnego z okresu pre-
adopcji; dane z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 
kuratora sądowego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o przysposo-
bieniu pozostaje jeszcze: odebranie z sądu postanowienia o przysposo-
bieniu, udanie się po nowy akt urodzenia do Urzędu Stanu Cywilnego, 
zameldowanie dziecka w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka, odebranie nowego numeru PESEL dla dziecka, zgłoszenie 
dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego u płatnika składek w miejscu 
pracy rodziców47. 

 
5. Kilka uwag odnośnie do praw i obowiązków wynikają-

cych z adopcji. 
Kwestia praw i obowiązków wynikających ze stosunku przy-

sposobienia zarówno po stronie przysposabiającego jaki przyspo-
sobionego jest bardzo szeroka. Nie sposób na łamach jednej publi-
kacji wskazać na wszystkie powyższe uprawnienia z uwagi na fakt 
na wielość aktów prawnych i przepisów, które te stosunki regulują. 
Tym samym w miejscu tym zostaną jedynie wskazane najważniej-
sze kwestie wynikające ze stosunku przysposobienia. 

W pierwszej kolejności należy wskazać na stosunki wynikające z 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przede wszystkim 
rodzice i dzieci są zobowiązani do wzajemnego szacunku i wspiera-

                                                 
46 Tamże, art. 120(1)§4. 
47http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20ST

RONA/Polityka%20rodzinna/adopcja/broszura%20-%20ADOPCJE.pdf. 
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nia się48. Z kolei podstawowym obowiązkiem rodziców adopcyjnych 
jest prawidłowe sprawowanie władzy rodzicielskiej tj. wykonywanie 
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowanie dziecka z 
poszanowaniem jego godności i praw49. Władza rodzicielska wiąże 
się również z troską rodziców o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, a 
także z przygotowaniem dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa 
odpowiednio do jego uzdolnień50.  

Kolejną kwestią wynikającą z Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka ( a 
w przyszłości być może dziecka wobec rodziców), a także prawo 
do kontaktów. Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się dostar-
czanie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków 
wychowania51, zaś utrzymywanie ze sobą kontaktów jest zarówno 
prawem jak i obowiązkiem rodziców i dziecka52. 

Odnośnie do praw rodziców adopcyjnych wynikających z 
Kodeksu pracy53 to przede wszystkim wskazać należy na upraw-
nienie do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz do-
datkowego urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Pracow-
nik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przy-
sposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako 
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma 
prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar 
tego urlopu jest uzależniony od liczby jednocześnie przyjętych 
dzieci – w granicach od 20 do 37 tygodni. Wspomniany urlop przy-
sługuje jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku 
życia lub 10 roku życia, jeżeli wobec dziecka odroczono obowiązek 
szkolny54. Pracownikowi, który przyjął na wychowanie dziecko w 
wieku do lat 7, lub wobec którego odroczono obowiązek szkolny 
do 10 roku życia, przysługuje urlop na warunkach urlopu macie-

                                                 
48 Art. 87 Kodeksu rodzinnego. 
49 Tamże, art. 95§1. 
50 Tamże, art. 96§1. 
51 Tamże, art. 128.  
52 Tamże, art. 113. 
53 Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). 
54 Tamże, art. 183§1 
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rzyńskiego w wymiarze 9 tygodni55. Rodzic adopcyjny ma prawo 
do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w 
wymiarze uzależnionym od liczby przysposobionych dzieci – od 6 
tygodni przy jednym dziecku do 8 tygodni przy adopcji wielo-
dzietnej56. W przypadku pracownika przyjmującego na wychowa-
nie dziecko w wieku do lat 7 (lub 10 w przypadku odroczenia 
obowiązku szkolnego), wymiar dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego wynosi 3 tygodnie57. Aktualnie, do-
datkowy urlop jest udzielany jednorazowo, lub w dwóch częściach 
przypadających jedna po drugiej, w wymiarze tygodnia lub jego 
wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego. Inicjatorem jest rodzic adopcyjny, 
który nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem urlopu składa do 
pracodawcy pisemny wniosek. Pracodawca jest zobowiązany ten 
wniosek uwzględnić58. 

Ponadto art. 183 § 1 i § 4 kodeksu pracy ustawodawca odesłał 
do odpowiedniego stosowania wskazanych przepisów kodeksu 
pracy także wobec pracowników przyjmujących dziecko na wy-
chowanie. Dodatkowe przywileje można podzielić na trzy główne 
obszary, a mianowicie dotyczące stosunku pracy, urlopu wypo-
czynkowego oraz ochrony rodzicielstwa. 

Do pierwszej grupy zaliczyć należy m.in. uprawnienie do wy-
nagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku 
podjęcia pracy po przywróceniu przez sąd59. 

W sferze uprawnień urlopowych rodzic adopcyjny może 
wnioskować do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego 
poza planem urlopu, bezpośrednio po zakończeniu urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego na warunkach 
macierzyńskiego urlopu60. Ponadto, jeżeli pracownik nie może roz-
począć urlopu w ustalonym terminie z powodu urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warun-
                                                 

55 Tamże, art. 183§2. 
56 Tamże, art. 183§2 pkt 1 i 2. 
57 Tamże, art. 183§2 pkt 3. 
58 Tamże, art. 182(1)§2-3. 
59 Tamże, art. 47 i 57. 
60 Tamże, art. 163§3. 
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kach urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany przesu-
nąć urlop na termin późniejszy61. Część urlopu niewykorzystanego 
z powodu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub do-
datkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego pracodawca jest 
natomiast obowiązany udzielić w terminie późniejszym62. 

W trzeciej grupie uprawnień znajduje się m.in. szczególna 
ochrona trwałości stosunku pracy rodzica wykorzystującego urlop 
na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowy na warun-
kach urlopu macierzyńskiego wynikająca w art. 177 kodeksu pracy. 

Przepisy przewidują także możliwość wykorzystania pozosta-
łej części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez dru-
giego z rodziców, w przypadku pisemnej rezygnacji z pozostałej 
części przez pierwszego z rodziców, po wykorzystaniu co najmniej 
14 tygodni urlopu. W takiej sytuacji drugiemu z rodziców - po 
uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku – udziela się 
pozostałej części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego63 
(art. 180 § 5 - § 7 kodeksu pracy). 

Ostatnią wreszcie grupą pokrótce opisaną na łamach niniejszej 
publikacji są uprawnienia wynikające z prawa podatkowego, sfery 
socjalnej państwa oraz prawa spadkowego. Przede wszystkim 
wskazać należy na uprawnienie do odliczenia ulgi dochodowej na 
dziecko określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych64, uprawnienie do świadczeń socjalnych wynikają-
cych z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, oraz prawo do dziedziczenia na zasa-
dach określonych przez przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
Podsumowanie 
Adopcja to proces, który wzbudza ogromne zainteresowanie i 

wywołuje mnóstwo emocji. Z adopcją wiąże się wiele obiegowych 
opinii i stereotypów na temat rodziców biologicznych, samych 

                                                 
61 Tamże, art. 165 pkt 4. 
62 Tamże, art. 166 pkt 4. 
63 Tamże, art. 180§5-7. 
64 Art. 27f ustawy z dn. 21.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). 
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dzieci, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych. W rzeczywisto-
ści adopcja to skomplikowany proces tworzenia zastępczego śro-
dowiska rodzinnego, wymagający uwzględnienia bardzo wielu 
procesów psychologicznych, budowania więzi, a także radzenia 
sobie ze stratą. Powoduje to, iż wielu kandydatów na przysposa-
biających nie może sprostać pedagogicznym i emocjonalnym wy-
maganiom stawianym przez ośrodki adopcyjne, a także sądy opie-
kuńcze. W związku z tym nierzadkie są przykłady adopcji nieuda-
nych, czyli takich w których kandydaci nie przechodzą gęstego sita 
szkoleń i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i nie mogą 
uzyskać pozytywnej opinii ośrodka adopcyjnego. Wskazać jednak 
należy, iż wszelkie procedury opisane w niniejszym artykule mają 
na celu wyłącznie dochowanie nadrzędnej zasady jaką jest dobro 
dziecka. 

 
Streszczenie 
Autor artykułu przedstawia zagadnienia dotyczące problema-

tyki przysposobienia. W publikacji wskazane są przede wszystkim 
warunki jakim powinni odpowiadać kandydaci na rodziców adop-
cyjnych, jak i warunki jakim winno odpowiadać samo dziecko. W 
dalszej części przedstawiona jest procedura adopcyjna „krok – po – 
kroku” prowadzona przez ośrodki adopcyjne. Następnie autor 
przedstawia kwestie związane z postępowaniem przed sądami 
opiekuńczymi w sprawach o przysposobienie, wraz z wnioskami 
obligatoryjnymi i ewentualnymi wnioskami fakultatywnymi. Roz-
ważania kończy krótkie przedstawienie najważniejszych praw i 
obowiązków rodziców adopcyjnych. 

Słowa kluczowe: adopcja, przysposobienie, wymogi przyspo-
sobienia, procedura adopcyjna, ośrodek adopcyjny. 

 
Summary 
The author of article presents the issues connected with the 

adoption. The publication is mainly specified with the conditions 
for candidates for adoptive parents, as well as the conditions to 
which should correspond to the child itself. In the next part author 
describes the adoption procedure "step - by - step" led by adoption 
centers. Then, the author presents issues related to caring 
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proceedings before the courts in cases of adoption, and the 
conclusions mandatory and optional proposals if necessary. Article 
ends with a brief statement of the considerations most important 
rights and obligations of the adoptive parents. 

Keywords: adoption requirements for adoption, adoption 
procedure, adoption center. 
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Rafał Drozdowski (KUL) 
 

Obowiązek alimentacyjny w relacji rodzice dziecko 
 

Wstęp 
W obecnych czasach dość często słychać informację na temat 

obowiązku alimentacyjnego. Liczne programy telewizyjne, częste 
poradniki oraz liczne artykuły dołączane tematyki alimentów wy-
stępujące w prasie oraz coraz większa liczba rozwodów w naszym 
kraju skłoniła ludzi do poszerzania własnej wiedzy na temat obo-
wiązku alimentacyjnego. Większość ludzi posiada odpowiednią 
wiedzę na temat alimentacji, chociażby z własnych doświadczeń, 
bądź doświadczeń krewnych lub znajomych. Chodź większość z 
nas wie, co to są alimenty ( obowiązek alimentacyjny), tak już nie-
wiele ludzi dokładnie wygląda unormowanie prawne dotyczące tej 
kwestii. Wiedza ta może być przydatna gdyż każdego z nas może 
dotknąć obowiązek alimentacyjny. W większości przypadków spa-
da on na ludzi nieposiadających jeszcze odpowiedniej wiedzy na 
ten temat od strony praktycznej. Ludzie ci nie wiedzą jak docho-
dzić własnych praw oraz w jaki sposób je egzekwować. Wtedy 
gwałtownie poszukujemy sposobów na pogłębienie tej wiedzy, 
bądź korzystamy z pomocy osoby posiadającej odpowiednią wie-
dzę dotyczącą tej materii prawa. 

Najczęściej ten obowiązek kojarzony jest z sytuacją, gdy do-
chodzi do rozwodu małżeństwa bądź, gdy matka dochodzi do ali-
mentów na nieślubne dziecko. Jednak nie tylko w tych przypad-
kach mogą zostać zasądzone alimenty. Artykuł omówi sytuację, 
gdy prawo do obowiązku alimentacyjnego przysługuje nie tylko na 
płaszczyźnie dziecko- rodzic, ale także, gdy to rodzice dochodzą 
prawa do alimentów od swojego potomka. Należy poruszyć także i 
ten temat, gdyż coraz więcej osób starszych żyje w niedostatku, a 
dzieci nie biorą „na swoje barki” obowiązku wspomagani ich, gdy 
rodzice w podeszłym wieku znajdują się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i nie mają możliwości samodzielnie polepszyć swoich wa-
runków życiowych. Nie sposób omówić problematykę obowiązku 
alimentacyjnego bez wyjaśnienia, czym jest ten „Obowiązek”. 
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1. Obowiązek alimentacyjny 
Obowiązek alimentacyjny jest podstawową instytucją prawa 

rodzinnego, która służy prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowa-
niu rodziny. Przepisy na temat tegoż obowiązku zawarte są w Ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym. Obowiązek ten może powstać 
tylko i wyłącznie pomiędzy osobami fizycznymi. Obowiązek ali-
mentacyjny powstaje z mocy prawa niezależnie od woli stron. 
Strony mają jednie możliwość kształtowania niektórych kwestii 
dotyczących sposobu wykonywania alimentacji1. 

Ustawa definiuje alimentację, jako obowiązek dostarczania 
środków utrzymania i wychowania, niezbędnych dla prawidłowe-
go rozwoju dziecka. Wśród środków utrzymania możemy wyróż-
nić takie jak zapewnienie wyżywienia, ubrania czy choćby opiekę 
lekarską2. Dopuszczalnych jest wiele form zaspokajania tych po-
trzeb: 

1. Świadczenia periodyczne ustalane kwotowo lub ułamkowo 
2. Świadczenia w naturze 
3. Świadczenia w postaci osobistych starań o zapewnienie 

środków utrzymania. 
Wspomnianymi wcześniej środkami wychowania będą mię-

dzy innymi środki niezbędne do rozwoju umysłowego i fizycznego 
dziecka. Do środków tych zaliczamy3: 

1. Sprawowanie pieczy 
2. Pielęgnowanie 
3. Zapewnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego 
4. Rozwój zainteresowań i uzdolnień 
5. Zapewnienie wypoczynku dla dziecka 

Zakres wszystkich niezbędnych potrzeb został zawarty w art. 
96 KRO który mówi :„Art. 96. § 1. Rodzice wychowują dziecko po-
zostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są 

                                                 
1 J. Grzelińska, Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim 

dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń, Difin 2010 
2 USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 

1964 nr 9 poz. 59 
3 M. Bieżuński, P. Bieżuński, Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ABC 2009 
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troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowy-
wać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio 
do jego uzdolnień”4. 

Obowiązek alimentacyjny nie może zostać zniesiony przez 
żadną ze stron, nie może zostać przeniesiony na inną osobę przez 
umowę cywilnoprawną. Wyjątek od tej zasady zawarty jest w 
uchwale SN, która pozwala na spełnienie świadczenia przez porę-
czyciela za długi pieniężne5. Należy zaznaczyć także, że świadcze-
nie alimentacyjne nie podlega dziedziczeniu. Wysokość przyzna-
nego świadczenia alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych i 
niezbędnych potrzeb uprawnionego, ale także od możliwości ma-
jątkowych i zarobkowych zobowiązanego do realizacji takiego 
świadczenia6. 

Celem zasadniczym obowiązku alimentacyjnego jest zapew-
nienie na rzecz członków rodziny środków finansowych niezbęd-
nych do utrzymania, wychowania oraz ich egzystencji. Za istnie-
niem obowiązku alimentacyjnego przemawiają trzy funkcje: mate-
rialno- ekonomiczna, opiekuńczo- zabezpieczająca, socjalistyczno- 
wychowawcza. 

Materialno-ekonomiczna ma na celu zabezpieczenie przez ro-
dzinę potrzeb materialnych jej członków. Za funkcję ekonomiczną 
są odpowiedzialni tylko i wyłącznie członkowie danej rodziny. 

Funkcja opiekuńczo- zabezpieczająca ma na celu materialne i 
fizyczne zabezpieczenie członków danej rodziny, które w pewnych 
okresach mają ograniczone możliwości samorealizacji, są pozba-
wienie niezbędnych środków do życia, bądź wymagają pomocy. 
Funkcja ta będzie dotyczyła zarówno pomocy wobec dziecka, mał-
żonka w separacji jak i po rozwodzie. 

Funkcja socjalistyczno- wychowawcza ma na celu wprowa-
dzenie dziecka do świata kultury. Do spełnienia tej funkcji docho-
dzi wyłącznie wtedy, gdy dziecko będzie miało zapewnione od-
powiednie środki finansowe ze strony obydwojga rodziców7. 

                                                 
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. jw.  
5 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 24 maja 1990 r. III CZP 21/90 
6 M. i P. Bieżuński, jw.  
7 Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2008 
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Obowiązek alimentacyjny powstaje wówczas, gdy zostaną 
spełnione wszystkie ustawowe przesłanki8. Są nimi: 

1. Więzi rodzinne pomiędzy uprawnionym do alimentów a 
zobowiązanym do ich płacenia. 

2. Brak możliwości samodzielnego zaspokojenia podstawowych 
potrzeb przez uprawnionego do świadczenia 

3. Istnienie możliwości majątkowych bądź zarobkowych po 
stronie zobowiązanej do płacenia świadczenia. 

Najsilniejszy obowiązek łączy rodziców wobec dziecka i mał-
żonków. W tym przypadku stosuje się postulat tzw. równej stopy 
życiowej uprawnionego i zobowiązanego do świadczenia. Chodzi 
tu o przyznanie świadczenia w takiej wysokości, która odzwiercie-
dla pokrycie uzasadnionych potrzeb dla celów wychowawczych. 
W zakres obowiązku alimentacyjnego, nie będą wchodziły luksu-
sowe potrzeby dziecka, pomimo tego nawet gdyby rodziców, lub 
jednego z nich, było stać na ich spełnienie9. 

Wyróżnia się sześć postaci obowiązku alimentacyjnego 
(uprawnionych)10: 

1. Alimenty między małżonkami, 
2. Alimenty względem rozwiedzionego małżonka, 
3. Alimenty między krewnymi [a) krewni w linii prostej – 

dzieci, rodzice, wnuki i dziadkowie oraz b) krewni w linii bocznej – 
rodzeństwo], 

4. Alimenty między przysposobionym a przysposabiającym, 
5. Alimenty między ojczymem a pasierbem, 
6. Alimenty ojca pozamałżeńskiego dziecka na rzecz matki i 

odpowiednio na rzecz tego dziecka. 
Sądem właściwym rzeczowo w sprawach o alimenty jest sąd 

rejonowy. Właściwość miejscową określa się według miejsca 
zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub miejsca 

                                                 
8 J. Gwiazdomorski: Przesłanki istnienia obowiązku alimentacyjnego, 

Biblioteka „Palestry” „ 1974 
9 T. Smyczyński: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a 

polityka socjalna państwa, Warszawa 1978; 
10 Krzemiński, jw.  
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zamieszkania pozwanego11. W sprawach o alimenty nie istnieje 
przymus adwokacki. Prawo polskie przewiduje zwolnienie z 
obowiązku ponoszenia kosztów sądowych strony dochodzącej 
roszczeń alimentacyjnych. Zwolnienie to jest całkowite. Ponadto strona 
korzystająca ze zwolnienia od kosztów sądowych może ubiegać się o 
przyznanie pomocy prawnej w postaci adwokata z urzędu12. 

 
2. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka. 
Realizacja prawa do alimentów na dzieci pochodzących z 

małżeństwa może zachodzić na trzech płaszczyznach13: 
1. Poprzez dobrowolne wykonie obowiązku alimentacyjnego 

przez zobowiązanego do płacenia alimentów; 
2. Poprzez zawarcie przez strony umowy dotyczącej tego 

obowiązku; 
3. Poprzez sądowe zasądzenie wykonania obowiązku 

alimentacyjnego, jeżeli zobowiązany nie wykonuje go. 
Pozew o zasądzenie alimentów w imieniu uprawnionego 

mogą złożyć: 
a) Pełnomocnik, którym poza adwokatem mogą być rodzice, 

małżonek, rodzeństwo, wstępni lub osoby pozostające z 
uprawnionym w stosunku przysposobienia; 

b) Przedstawiciel organu jednostki samorządu terytorialnego 
właściwego w zakresie pomocy społecznej; 

c) Przedstawiciel organizacji społecznej, która ma na celu 
udzielanie pomocy rodzinie; 

d) Prokurator, jeśli przemawiają za tym względy ochrony 
praworządności oraz interesu społecznego14. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje także roszczenia 
matki dziecka w stosunku do ojca dziecka, niebędącego jej 
mężem15. Roszczenia te obejmują: 

                                                 
11 M. Piaskowska (aut. koment.), T. Wiśniewski (red. nauk.), Postępowanie w 

sprawie z powództwa o ustalenie ojcostwa i alimenty z powództwa matki albo 
dziecka, LEX, stan na 08.01.2015 

12 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 1981 r. IV CZ 111/81 
13 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

praktyczny komentarz, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich 1998 
14 Piaskowska, jw.  
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a) obowiązek przyczynienia się w rozmiarze odpowiadającym 
okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i 
porodem, 

b) obowiązek pokrycia kosztów trzymiesięcznego utrzymania 
matki w okresie porodu, a z ważnych powodów matka może żądać 
przedłużenia tego czasu, 

c) pokrycia przez ojca dziecka, w odpowiedniej części, innych 
koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych 
poniesionych przez matkę dziecka. 

Roszczenia mogą być dochodzone nawet, gdy dziecko urodziło 
się nieżywe lub zmarło po porodzie. Matka dziecka ma prawo 
dochodzenia powyższego roszczenia nawet wtedy, gdy zawarła 
związek małżeński z ojcem dziecka, za okres, gdy nie była jeszcze jego 
żoną. Jeżeli ojcostwo ojca dziecka nie zostało ustalone, to jakiekolwiek 
roszczenia dochodzone przez dziecko lub jego matkę mogą być 
zgłaszane równocześnie z dochodzeniem ojcostwa. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy dziecko urodzi się nieżywe. Przedawnienie powyższych 
roszczeń następuje w okresie 3 lat od dnia porodu dziecka16. W 
artykule 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozszerzono 
obowiązek alimentacyjny na osoby powinowate w pierwszym stopniu 
w linii prostej17. W tym przypadku na: 

1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma 
albo macochy, jeżeli przemawiają za tym zasady współżycia 
społecznego. 

2. Ojczym albo macocha może żądać świadczeń 
alimentacyjnych od dziecka swego współmałżonka, jeżeli 
przyczyniali się do jego wychowania i utrzymania, a żądanie to 
odpowiada zasadom współżycia społecznego. 

Obowiązek alimentacyjny ojczyma lub macochy względem 
pasierba istnieje po śmierci rodzica pasierba, bowiem stosunek po-
winowactwa, od którego zależy obowiązek trwa nawet, jeżeli mał-
żeństwo ustanie, w tym przypadku wskutek śmierci. Stwierdzenie 

                                                                                                                         
15 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 

nr 9 poz. 59 
16 Tamże.  
17 Tamże. 
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czy obciążenie zobowiązanego byłoby zgodne z zasadami współ-
życia społecznego zależy od okoliczności konkretnego przypad-
ku18. Ocena ta zależy m.in. od: 

a)  Wieku, tak zobowiązanego, jak i uprawnionego, 
b) Sytuacji majątkowej i zarobkowej 
c)  Czasu trwania związku małżeńskiego rodzica z ojczymem 

albo macochą 
d) Stosunku osobistego między uprawnionym a 

zobowiązanym19. 
Obowiązek alimentacyjny pasierba względem macochy i oj-

czyma powstaje pod dodatkowym warunkiem, którym jest wcze-
śniejsze przyczynianie się przez te osoby do utrzymania i wycho-
wania pasierba. Chodzi tu o łożenie na jego rzecz przez dłuższy 
czas w postaci świadczeń pieniężnych lub w naturze oraz osobiste 
starania o jego wychowanie20. 

Jeżeli jeden z małżonków przysposobił (adoptował) dziecko 
drugiego małżonka lub oboje rodzice adoptowali dziecko, to skut-
kiem takiego przysposobienia jest nawiązanie więzów pokrewień-
stwa między adoptowanym i rodziną adoptującego/cych oraz ze-
rwanie tych więzów między adoptowanym a byłą rodziną (zerwanie 
tych więzi nie następuje sytuacji, gdy jeden z małżonków adoptuje 
dziecko współmałżonka). W tym przypadku ustaje obowiązek ali-
mentacyjny pomiędzy biologicznymi rodzicami dziecka. Powstaje 
natomiast obowiązek alimentacyjny małżonków, którzy adoptowali 
dziecko oraz ich krewnych. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie 
adopcji pełnej. Przy adopcji niepełnej powstaje także obowiązek ali-
mentacyjny między przysposobionym a przysposabiającym, ale nie 
zostają rozerwane więzy z rodzicami biologicznymi i ich rodziną. Na 
przysposobionym ciąży obowiązek alimentacyjny względem przy-
sposabiającego na równi z jego naturalnymi dziećmi. Obowiązek ali-
mentacyjny względem naturalnych wstępnych i rodzeństwa obciąża 

                                                 
18 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. jw.  
19 Grzelińska, jw.  
20 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i 

powinowactwo, Lex 2014 
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przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności po ich krewnych w 
linii prostej i rodzeństwie21. 

Obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka nie wygasa w raz z 
uzyskaniem przez niego pełnoletności, ale zależy także od kilku 
innych czynników: wiek dziecka, zainteresowania, stan zdrowia, 
uzdolnienia, chęć dalszego kształcenia itd. Dotyczy to także dzieci, 
które osiągnęły pełnoletność, lecz nie posiadają one możliwości 
samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.  
Dotyczy to także sytuacji, gdy dziecko zakończy proces edukacji. 
Dziecko uczące się może natomiast stracić prawo do alimentów, 
gdy dalsza jego edukacja zaczyna przybierać cech pozorności. 
Dziecko, które osiągnęło pełnoletność i nie chce stracić prawa do 
zasądzonych alimentów nie może, co roku zmieniać kierunków 
studiów i uczelni, jak również nie może posiadać wyraźnych pro-
blemów w nauce22. Wyjątkiem jest dziecko niepełnosprawne, które 
może żądać spełnienia tego obowiązku przez czas nieokreślony.  

Dziecko pełnoletnie może także stracić prawo do alimentów, 
gdy jego sytuacja majątkowa pozwala na zaspokojenie wszystkich 
jego potrzeb, obowiązek alimentacyjny wiązałby się z nadmiernym 
obciążeniem rodziców oraz gdyby było to sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego23.  

 
3. Alimentacja rodziców przez dzieci 
W Polsce dość często słyszy się o sytuacjach, gdy rodzice są 

zobowiązani do alimentacji swojego dziecka. Jednak niewiele ludzi 
jest świadomych, że także rodzice są uprawnieni w niektórych sy-
tuacjach do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego od swoich 
dzieci. Przepisem uprawniającym rodziców do otrzymywania ta-
kiego świadczenia jest art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go, który mówi „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a 
w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimen-
tacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”24. 

                                                 
21 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Lex 2012 
22 Grzelińska, jw.  
23 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. jw.  
24 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. jw.  



691 
 

W pierwszej kolejności rodzice zobowiązani są do dochodze-
nia alimentów od swojego małżonka. Dopiero, gdy ten nie jest w 
stanie spełnić tego obowiązku, świadczenie to na rzecz rodzica mu-
si zostać spełnione przez pełnoletnie dziecko. Alimenty zostają za-
sądzone tylko i wyłącznie, gdy rodzice żyją w niedostatku, czyli nie 
są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w całości 
lub części25. Sąd rozpatrujący sytuację finansową rodziców, stwier-
dzi przy tym, czy uzasadnione potrzeby rodziców muszą zostać 
zaspokojone przez alimenty od dziecka. 

Drugim czynnikiem uprawniającym rodziców do otrzymy-
wania alimentów od dzieci, jest ich odpowiedni status majątkowy. 
Dzieci powinny posiadać wystarczające możliwości majątkowo- 
zarobkowe, które pozwolą na spełnienie obowiązku alimentacyjne-
go. Przy ocenie tych możliwości brane są pod uwagę: 

1. Wynagrodzenie z pracy zarobkowej; 
2. Premie i dodatki do wynagrodzenia; 
3. Renta i emerytura; 
4. Odsetki z akcji; 
5. Akcje zgromadzone na funduszach bankowych; 
6. Wszelkie inne dochody (np. czynsz za wynajmowane 

mieszkanie)26. 
Aby obowiązek alimentacyjny został nałożony na dziecko 

muszą zostać spełnione obie przesłanki. 
Rodzice mają możliwość dochodzenia prawa do alimentów w 

sądzie. Mają przy tym swobodny wybór dziecka, od którego ocze-
kują spełnienie tego obowiązku. Sąd może zasądzić alimenty na 
rzecz rodziców w formie innej niż pieniężna- może on być spełnia-
ny poprzez dostarczanie żywności, leków, ubrań i opału niezbęd-
nego do ogrzania mieszkania27. 

O alimenty mogą wystąpić nie tylko rodzice biologiczni, ale 
także adopcyjni. Sytuacja komplikuje się, gdy macocha bądź oj-
czym żądają wykonania obowiązku alimentacyjnego przez pasier-
ba. Także oni mogą dochodzić swoich praw, jednak trzeba będzie 

                                                 
25 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 29 września 1958 r. II Cr 817/57 
26 Jędrejek, jw.  
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 roku (III CR 422/66) 
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ustalić kilka faktów. Pierwszym z nich będzie konieczność ustale-
nia czy macocha (ojczym) posiadają biologiczne dzieci oraz w jakiej 
sytuacji materialnej się znajdują. Drugim będzie ustalenie jak długo 
i w jakim stopniu macocha bądź ojczym przyczyniali się do wy-
chowania i utrzymania pasierba. Przepisy wprost nie określają, 
przez jaki okres czasu rodzice muszą sprawować pieczę nad pa-
sierbem. Jednak uważa się, że zbyt krótki okres czasu bądź jedno-
razowa pomoc finansowa nie uprawnia macochę (ojczyma) do 
ubiegania się o alimenty od pasierba. Do czasu, jakim macocha 
zajmuje się pasierbem należy wliczyć także okres, przez który do-
kładała ona starań w jego wychowaniu, mimo iż nie zawarła one 
jeszcze związku małżeńskiego z jego ojcem28. 

Sąd pod wpływem argumentów pasierba, iż macocha bądź oj-
czym posiadają biologiczne dzieci i to one są w pierwszej kolejności 
zobowiązane do wypełnienia obowiązku alimentacyjnego, może 
zwolnić go z tego obowiązku. Jednakże sąd może zwolnić dzieci 
biologiczne od spełnienia tego świadczenia, bądź nakazać spełnie-
nie tego obowiązku przez wszystkie dzieci jednocześnie. 

Dzieci nie są „skazane” w każdym przypadku na płacenie 
alimentów na rzecz rodziców. Nie są zobowiązane do spełnienia 
tego obowiązku, gdy matka lub ojciec przez dotychczasowy czas 
nie dokładali jakichkolwiek starań do opieki nad dzieckiem. Żąda-
nie wtedy alimentów przez rodziców będzie stanowić nadużycie 
przysługującego im uprawnienia oraz naruszać zasady współżycia 
społecznego. Sąd w takim przypadku odstąpi od zasądzenia ali-
mentów na rzecz rodziców. 

Kluczowa jest tu uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grud-
nia 1987 r), który wymienił przykłady rażąco niewłaściwego postę-
powania uprawnionego do alimentacji: 

1. Zachowanie godzące w życie lub zdrowie członka rodziny; 
2. Naruszanie godności dobrego imienia i innych dóbr osobi-

stych członków rodziny; 
3. Zawinione popadnięcie w niedostatek lub umyślne wywoła-

nie sytuacji prowadzącej do żądania świadczeń alimentacyjnych.  

                                                 
28 Strzebińczyk, jw.  
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Zdaniem sądu byłoby rażącą niesprawiedliwością, gdyby 
osoba krzywdzona w tej sytuacji dziecko musiała płacić alimenty 
osobie krzywdzącej tylko dlatego, że łączy je pokrewieństwo29. 
Rodzic dochodzący spełnienia obowiązku alimentacyjnego przez 
dziecko składa pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca 
zamieszkania pozwanego, czyli dziecka. Jeśli występuje o alimenty 
od kilkorga dzieci, które mają różne adresy zamieszkania, może 
złożyć pozew w sądzie właściwym dla swojego zamieszkania. Taki 
pozew jest zwolniony z opłaty sądowej. Razem z pozwem o ali-
menty można też złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa.  
Jeśli osoba w żyjąca w niedostatku nie ma dzieci albo wnuków, 
bądź ci nie są w stanie płacić lub sami pobierają alimenty, może się 
zwrócić do rodziców lub dziadków (zwanych wstępnymi). Jeśli i 
takiej możliwości nie ma, może skierować roszczenie przeciwko 
rodzeństwu. I to zarówno rodzonemu, jak i przyrodniemu.  Ro-
dzeństwo może się uchylić od płacenia alimentów, jeśli wiązałoby 
się to z nadmiernym uszczerbkiem dla nich lub ich najbliższej ro-
dziny( art.136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)30. 

Obowiązek alimentacyjny nie może powstać wobec rodzica, 
który z własnej winy znajduje się w niedostatku np. poprzez upra-
wianie hazardu przez rodzica, nie ma pracy mimo możliwości jej 
podjęcia, lekkomyślnie rezygnuje z pracy, nie stara się o świadcze-
nia z pomocy społecznej bądź jego chorobę alkoholową.  

Istnieje w prawie Polskim pewne uregulowanie, o którym 
warto wspomnieć w tym rozdziale a jest związane z pomocą spo-
łeczną. Jest to sytuacja, gdy rodzic przebywa jest pensjonariuszem 
domu opieki społecznej i nie jest go stać na dokonanie niezbędnej 
opłaty za pobyt w nim. Zgodnie z artykułem 61 ust. 1ustawy o po-
mocy społecznej opłata za pobyt w takim ośrodku w pierwszej ko-
lejności obciąża samego pensjonariusza, następnie małżonka. Gdy 
nie stać ich obojga na uregulowanie zaległości obowiązek ten prze-
chodzi kolejno na dzieci i wnuki. Dopiero, gdy żadna ze stron nie 
może ponieść kosztów utrzymania rodziców domu opieki, ponosi 
je gmina.  

                                                 
29 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt. III CZP 91/86) 
30 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. jw.  
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Obowiązek płacenia należności za pobyt w państwowym do-
mu opieki nie ma nic wspólnego z obowiązkiem alimentacyjnym.  
Dziecko, więc ma obowiązek opłacania takiego pobytu bez wzglę-
du na to czy rodzic dokładał starań do jego wychowania, utrzyma-
nia, utrzymywał kontakty z rodziną31. 

 
4. Egzekucja należności alimentacyjnych 
Organem, który zgodnie z prawem umocowany jest do 

prowadzenia egzekucji za długi związane z alimentami jest komornik 
działający przy sądzie rejonowym. Po uzyskaniu prawomocnego 
wyroku sądu, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania 
egzekucyjnego uprawniony do otrzymywania alimentów daje 
dłużnikowi odpowiedni czas na dobrowolne spłacenie zasądzonej 
należności. Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, świadomie decyduje się, aby 
jego wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie 
egzekucji. Egzekucja wiąże się z kosztami dla dłużnika. Dłużnik, 
który nie dokonuje dobrowolnej zapłaty samowolnie naraża się na 
podwyższenie sumy dłużnej o koszty postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego przez komornika. Aby Komornik miał prawo działać 
należy złożyć u niego orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę 
wykonalności wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. 
 

Streszczenie: 
Problematyką, która jest szczególnie często poruszaną w dzisiej-

szych czasach z zakresu prawa rodzinnego, jest ta dotycząca obowiąz-
ku alimentacyjnego. Wskazuje na to obecność wielu programów tele-
wizyjnych, poradników, opracowań, które często dają wiedzę jak uzy-
skać przez osoby uprawnione należne im alimenty. Celem tego artyku-
ły jest przybliżenie wiedzy na temat obowiązku alimentacyjnego w 
relacjach rodzic- dziecko. Pierwszy punkt wyjaśnia, czym jest obowią-
zek alimentacyjny, jakie dziedziny życia obejmuje oraz w jaki sposób 
może on być spełniany. Kolejne punkt artykułu zawiera informacje 
dotyczące miejsca oraz strony uprawnione do składania pozwu o 
przyznanie alimentów, w jakich momentach przysługują alimenty na 

                                                 
31 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2004 Nr 64 

poz. 593 
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dziecko, oraz kiedy dziecko może dochodzić praw do alimentów przy-
sługującym im od rodziców. Kolejny fragment artykuły ukazuje, kiedy 
powinien być spełniony obowiązek alimentacyjny przez macochę i oj-
czyma względem własnego pasierba. Kolejny punkt omawia sytuację, 
gdy to rodzice domagają się spełnienia obowiązku alimentacyjnego od 
własnych bądź przysposobionych dzieci. Ostatni punkt omawia egze-
kucję należności alimentacyjnych przez komornika32. 

 
Summary: 
Issue, which is particularly common nowadays actuated family 

law is the one concerning maintenance obligations. This is indicated by 
the presence of many television programs, guides, studies, which often 
provide information on how to execute financial support from the other 
parent . The purpose of this articles is to provide knowledge of the ali-
mony obligation of the parent- children. The first paragraph explains 
what is the alimony, which aspects of child’s life it covers and how it 
can be fulfilled. Subsequent sections provide information about the 
place and the parties entitled to make a claim for the award of alimony, 
in which moments are entitled to child support, and where the child 
may assert rights of their entitlement to alimony from their parents. 
Next part of the article is explaining the legal aspects of providing for 
parents by adult spouse of theirs. The next section discusses the situa-
tion where the parents are demanding the fulfillment of the obligation 
to pay maintenance to your own children or adopted children. The last 
section discusses the recovery of maintenance by the bailiff. 
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Elwira Natalia Kałędek (UWM) 

 
Proces o zaprzeczenie ojcostwa 

 
Wstęp 
Rodzina jest podstawą tworzącą społeczeństwo, to w niej mają 

swój początek wszelkie wartości, zasady. Ze względu na swą 
ogromną rolę pozostaje pod szczególną ochroną Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej1, a co za tym idzie państwa. Art. 18 Konsty-
tucji zawiera w sobie zasadę opieki państwa nad małżeństwem i 
rodziną, stanowiąc: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczy-
zny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Według orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego rodzina to: „każdy trwały związek 
dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby 
dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a 
przeważnie także i na więzach krwi. Rodzina może być pełna, w 
tym wielodzietna lub niepełna. Rodzina pełna składa się z dwojga 
osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i związa-
nych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie 
wspólnego dziecka (dzieci). Rodzinę niepełną tworzy natomiast 
jeden dorosły i wychowywane przez niego dziecko (dzieci)”2. Z 
reguły sama rodzina potrafi ukształtować w sposób odpowiedni 
wspomniane wyżej więzi, bywają jednak sytuacje, które niemożli-
we są do samodzielnego rozstrzygnięcia, a jedynie poprzez drogę 
prawną. Takim przypadkiem może być wychowywanie dziecka 
przez męża jego matki, który poprzez fakt małżeństwa pozostaje 
domniemanym ojcem dziecka. Jeżeli mężczyzna ten ma uzasadnio-
ne wątpliwości co do swojego ojcostwa może wytoczyć powódz-
two o zaprzeczenie ojcostwa, które regulują przede wszystkim 
przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego3 (dalej: k.r.o.). 

                                                 
1 Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
2 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. C. H. 

Beck, Warszawa 2012, Legalis el. 
3 T.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.  
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Ochrona rodziny to bowiem ochrona interesów i praw nie tylko 
matki i dziecka, ale również ojca. 

 
1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
Ojcostwo u większości dzieci będzie wynikać z faktu, że zosta-

ły one urodzone w małżeństwie. Jest to więc podstawa ustalenia 
małżeńskiego ojcostwa4, a także swoiste domniemanie pochodze-
nia dziecka. W założeniu małżonkowie w trakcie małżeństwa po-
zostają we wspólnym pożyciu, a w zakresie pożycia mają miejsce 
również stosunki płciowe. Relacja ta ma więc wyłączny charakter, 
obowiązek wierności zakłada, że małżonkowie nie współżyją z in-
nymi osobami. Poprzez zaś stosunki płciowe dochodzi do poczęcia, 
a w rezultacie urodzenia dziecka5. Przyjęte domniemanie niewąt-
pliwie jest swego rodzaju koniecznością, niecelowym i nieprak-
tycznym byłoby ustanowienie formalnego postępowania, które w 
każdym przypadku potwierdzać miałoby pochodzenie dziecka od 
męża matki6. Domniemania dotyczące pochodzenia dziecka od 
męża matki zawarte są w art. 62 k.r.o.:  

„§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa 
albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, 
domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania 
tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu 
dni od orzeczenia separacji. 

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od 
ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez 
matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od 
drugiego męża. 

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na sku-
tek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa”.  

Paragraf 1 art. 62 k.r.o. wskazuje wagę okresu, w którym na-
rodziło się dziecko. Domniemywa się, że dziecko urodzone w cza-
                                                 

4 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, 
s. 260-261.  

5 J. Haberko, T. Sokołowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, 
T. Sokołowski, wyd. Lex a Wolters Kluwer buisness, Warszawa 2013, s. 542.  

6 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, wyd. Lex a Wolters Kluwer buisness, War-
szawa 2013, s. 208.  
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sie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego 
ustania lub unieważnienia pochodzi od męża matki. Istotnym fak-
tem zasługującym na uwagę jest to, że dziecko urodzone w przed-
dzień zawarcia małżeństwa przez matkę nie jest objęte domniema-
niem z art. 62 § 1 k.r.o. W rezultacie opisywane domniemanie nie 
obejmie urodzonego dziecka w dniu, w którym nastąpiło zawarcie 
małżeństwa, ale przed złożeniem przez małżonków oświadczenia o 
wstąpieniu w związek małżeński7. Wskazać należy, że o ile pocho-
dzenie dziecka od męża matki urodzonego w czasie trwania mał-
żeństwa nie budzi wątpliwości, tak działanie omawianego do-
mniemania po ustaniu małżeństwa może rodzić szereg pytań8. 
Trzystudniowy termin uwzględnia czas ciąży, który z reguły wy-
nosi 280 dni (300 dni odpowiada czasowi najdłuższej ciąży9). Moż-
liwe jest więc, że dziecko, które zostało poczęte w ostatnim dniu 
trwania związku małżeńskiego, urodzi się nawet trzysta dni po 
tym zdarzeniu. Nie można odmówić słuszności takiemu założeniu 
w razie ustania małżeństwa przez śmierć męża matki lub unieważ-
nienie małżeństwa; pozostaje ono jednak sprzeczne z przesłankami 
orzeczenia rozwodu oraz separacji. Przesłanki te bowiem wymaga-
ją w przypadku separacji zupełnego rozkładu pożycia małżeńskie-
go, zaś w wypadku rozwodu ponadto trwałego rozkładu pożycia 
małżeńskiego. W przeważającej większości rozkład pożycia jest o 
wiele dłuższy od okresu trzystudniowego, co eliminuje możliwość 
urodzenia się dziecka pochodzącego od byłego męża matki w 
omawianym okresie. Mimo sprzeczności przesłanek rozwodowych 
z domniemaniem zawartym w art. 62 § 1 k.r.o. Sąd Najwyższy wy-
jaśnił w orzeczeniu z dnia 6 listopada 1967 r. (I CR 355/67, OSNCP 
1968, nr 6, poz. 123), że „ustanie małżeństwa przez rozwód nastę-
puje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. 
Jeżeli więc dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodo-
wego jego matki, lecz przed jego uprawomocnieniem się, to urodzi-
ło się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie z 

                                                 
7 K. Piasecki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 

wyd. LexisNexis, Warszawa 2011, s. 639. 
8 J. Strzebinczyk, Prawo…, s. 208-209.  
9 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 261. 
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art. 62 par. 1 k.r.o.”10. Podobnie rzecz się przedstawia, jeżeli od dnia 
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia 
dziecka nie upłynęło 300 dni. Sytuacja ta ukazuje przewyższenie 
interesu dziecka nad logicznymi i sensownymi rozwiązaniami kon-
strukcyjnymi11. Odnosząc się jeszcze do okresu koncepcyjnego 
(czyli okresu poczęcia, gdzie mężczyzna musi obcować z kobietą 
nie wcześniej niż w 300 i nie później niż w 181 dniu przed urodze-
niem dziecka) warto przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 
lipca 1972 r. (I CR 214/72, GS 1973, nr 3, s. 2), które mówi, że „w 
sprawie o zaprzeczenie ojcostwa dowody na okoliczność czasu 
trwania ciąży (donoszenia, przenoszenia czy niedonoszenia płodu) 
są tylko wtedy istotne, gdy istnieje podstawa do przyjęcia, że sto-
sunki między rodzicami odbywały się tylko w określonych ściśle 
dniach okresu koncepcyjnego”. Oznacza to, że z reguły w czasie 
trwania małżeństwa nie rozważa się okresu zapłodnienia, chyba że 
stosunki płciowe odbywały się w ściśle określonych dniach okresu 
koncepcyjnego12. 

Analizując art. 62 § 1 k.r.o. należy również zatrzymać się przy 
zagadnieniu poczęcia dziecka w wyniku zabiegu medycznego. 
Otóż dla skorzystania z powyżej omawianego domniemania nie 
jest istotne to, że dziecko poczęte jest w wyniku medycznego za-
biegu. Polskie prawo nie wymaga urodzenia dziecka jedynie w re-
zultacie stosunku płciowego rodziców; dziecko poczęte poprzez 
zabieg medyczny objęte jest więc domniemaniem pochodzenia od 
małżonków w tym samym zakresie co dziecko poczęte poprzez akt 
płciowy rodziców. Nie jest również ważne, czy zapłodnienie odby-
ło się w organizmie kobiety albo nastąpiło zapłodnienie pozaustro-
jowe a później transfer zarodka (tak jak w przypadku in vitro), a 
także czy w zabiegu zastosowano nasienie od męża matki albo wy-
korzystano obcy materiał genetyczny13. 

Art. 62 § 2 k.r.o. wprowadza nowe domniemanie, które 
wpływa na zakres stosowania domniemania z art. 62 § 1 k.r.o. Mo-

                                                 
10 K. Piasecki, [w:] Kodeks…, s. 639. 
11 J. Strzebinczyk, Prawo…, s. 209.  
12 K. Piasecki, [w:] Kodeks…, s. 638. 
13 J. Haberko, T. Sokołowski, [w:] Kodeks…, s. 542. 
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głoby bowiem dochodzić do sytuacji (stosując się ściśle do przepisu 
art. 62 § 1 k.r.o.), w której następowałaby kolizja dwóch domnie-
mań, np. kiedy matka dziecka wyszłaby za mąż, w krótkim czasie 
po rozwiązaniu jej pierwszego małżeństwa poprzez rozwód, dziec-
ko urodziłoby się po zawarciu drugiego małżeństwa, jednak przed 
upływem 300 dni od tego, gdy ustało pierwsze małżeństwo14. Do-
mniemanie z art. 62 § 2 k.r.o. stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się 
przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeń-
stwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, do-
mniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Prawidłowo 
przyjmuje się, że w podanej w przepisie (art. 62 § 2 k.r.o.) sytuacji 
zwykle ojcem dziecka jest drugi mąż matki, rzadko dochodzi do 
sytuacji, kiedy kobieta wychodzi za mąż za drugiego mężczyznę, 
gdy jest w ciąży z pierwszym (byłym już) mężem15. Rozwiązanie 
kolizji tych dwóch domniemań odpowiada zjawisku zawierania 
kolejnego małżeństwa z mężczyzną, który jest ojcem biologicznym 
dziecka, po to by sytuacja prawna dziecka odpowiadała sytuacji 
faktycznej16.  

Domniemania z art. 62 § 1 i 2 k.r.o. są to domniemania wzru-
szalne, ponadto prawne kwalifikowane, co znaczy, że istnieją 
szczególne warunki do ich obalenia17; mąż matki dziecka może wy-
toczyć powództwo o zaprzeczenie swojego ojcostwa (art. 62 § 3 
k.r.o.). Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 grud-
nia 2000 r. (III CKN 1422/00) celem procesu o zaprzeczenie ojco-
stwa nie jest ustalenie biologicznego ojcostwa męża matki, lecz oba-
lenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi18. 
Podsumowując kwestię domniemania pochodzenia dziecka od mę-
ża matki warto nadmienić, że domniemanie to jest jednym z trzech 
sposobów ustalenia pochodzenia dziecka od danego mężczyzny; 

                                                 
14 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 261. 
15 Ibidem, s. 261. 
16 J. Strzebinczyk, Prawo…, s. 211.  
17 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz 

do art. 617-1441, wyd. Lex a Wolters Kluwer buisness, Warszawa 2014, s. 50.  
18 Legalis nr 49369. 
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polskie prawo rodzinne przewiduje również sądowe ustalenie oj-
costwa oraz uznanie ojcostwa19. 

 
2. Legitymacja procesowa 
Przepisy dotyczące legitymacji procesowej w procesie o za-

przeczenie ojcostwa odnaleźć można w art. 63-66, 69, 70 a także 86 
k.r.o. Rozpoczynając rozważania dotyczące legitymacji procesowej 
warto przypomnieć zasadę sformułowaną przez orzecznictwo Są-
du Najwyższego, która mówi o tym, że stronami procesu o prawo 
stanu cywilnego mogą być jedynie osoby, których interes w spra-
wie jest bezpośredni i osobisty, chyba że przepis szczególny inaczej 
stanowi. Ta zasada odnosi się do legitymacji biernej (uprawnienie 
do występowania w procesie w charakterze pozwanego) oraz legi-
tymacji czynnej (uprawnienie do występowania w procesie w cha-
rakterze powoda). Wyjątek od zasad wskazanych wyżej odnaleźć 
można w procesie o zaprzeczenie ojcostwa; określono w nim bo-
wiem ściśle grono osób, które mogą występować w roli powoda 
lub pozwanego. Legitymacja czynna w tym wypadku wyłącznie 
przysługuje mężowi matki dziecka (art. 63-65 k.r.o.), matce dziecka 
(art. 69 § 1 k.r.o.), dziecku kiedy osiągnie pełnoletność (art. 70 § 1 
k.r.o.), a także prokuratorowi (art. 86 k.r.o.). Legitymacja bierna zaś 
przysługuje w przypadku gdy powództwo wytoczone jest przez 
męża matki – matce oraz dziecku, a jeśli matka nie żyje to samemu 
dziecku (art. 66 k.r.o.), jeżeli powództwo wytoczone jest przez mat-
kę – mężowi matki i dziecku, a jeśli mąż nie żyje - tylko dziecku 
(art. 69 § 2 k.r.o.), kiedy powództwo wytoczone jest przez dziecko – 
jego matce oraz jej mężowi, jeśli matka nie żyje – tylko jej mężowi, a 
jeżeli nie żyje mąż - kuratorowi, który ustanowiony jest przez sąd 
opiekuńczy (art. 70 § 2 k.r.o.), z kolei w przypadku wytoczenia po-
wództwa przez prokuratora – mężowi matki dziecka, a jeśli nie 
żyje wtedy ustanowionemu kuratorowi, ponadto matce dziecka 

                                                 
19 H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 617-91, wyd. TNO-

iK, Toruń 2009, s. 49. 
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oraz samemu dziecku20 (art. 454 § 2 kodeksu postępowania cywil-
nego [dalej: k.p.c.21]).  

Odnosząc się do wskazanych wyżej przepisów zaznaczyć na-
leży, że proces o zaprzeczenie ojcostwa nie mógł odbyć się bez 
udziału dziecka. W zasadzie po śmierci dziecka nie było możliwo-
ści zaprzeczenia ojcostwa; mówił o tym art. 71 k.r.o. Przepis ten 
został jednak uznany przez Trybunał Konstytucyjny w 26 listopada 
2013 r.22 za niekonstytucyjny. Według Trybunału przepis art. 71 
k.r.o. naruszał konwencję o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności. Zdaniem doktryny kwestia zaprzeczenia ojcostwa 
ważna jest nie tylko dla rodziców dziecka, ale również dla pozosta-
łych członków rodziny, w szczególności gdy chodzi o sprawy 
dziedziczenia; ponadto przepis zabraniający zaprzeczenia ojcostwa 
narusza dobra osobiste pozostałych członków rodziny23. 

Omawiając legitymacje procesowe warto jeszcze zwrócić 
uwagę na parę istotnych kwestii. Wniesienie powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa przez dziecko możliwe jest po uzyskaniu przez nie 
pełnoletności, którą uzyskuje z chwilą ukończenia 18 lat; małoletni 
uzyskuje ją również po zawarciu małżeństwa (kobieta, która ukoń-
czyła 16 lat może po uzyskaniu zgody przez sąd opiekuńczy za-
wrzeć małżeństwo). Po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności, je-
dynie ono (oprócz prokuratora) może wytoczyć powództwo o za-
przeczenie ojcostwa, jednak nie później niż w ciągu lat trzech od 
osiągnięcia przez nie pełnoletności (art. 70 § 1 k.r.o.)24.  

Mąż matki dziecka może z kolei wytoczyć powództwo w cią-
gu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu 
dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez 
dziecko pełnoletności (art. 63 k.r.o.). Sformułowanie „mąż matki” 
zawarte w przepisie art. 63 k.r.o. nie jest określeniem ścisłym; nie 
chodzi bowiem tyle o „męża matki”, a o mężczyznę, za którym 
przemawia domniemanie z art. 62 k.r.o. W takim wypadku nie mo-
                                                 

20 K. Pietrzykowski, Art. 63, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
K. Pietrzykowski, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012, Legalis el. 

21 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm. 
22 Dz.U. z 2013 r. poz. 1439. 
23 Http://prawo.rp.pl/artykul/1067895.html, dostęp dnia 12 grudnia 2014 r. 
24 G. Jędrejek, Kodeks…, s. 60. 
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że z powództwem wystąpić drugi mąż matki tego dziecka, jeżeli 
wynika z domniemania, że ojcem dziecka jest pierwszy (były) mąż 
matki. Termin sześciomiesięczny zawarty w przepisie art. 63 k.r.o. 
jest terminem zawitym; bieg terminu sześciomiesięcznego ma swój 
początek w dniu, w którym mężczyzna powziął wiadomość o uro-
dzeniu dziecka przez jego (byłą) żonę25. Według wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 24 października 1979 r. termin ten najwcze-
śniej może mieć swój bieg w dniu urodzenia się dziecka26. Biorąc 
pod uwagę koniec terminu, zaznaczyć należy, że jeżeli koniec ter-
minu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, 
termin ten będzie upływać następnego dnia (art. 115 k.c.)27.  

Ustawodawca uregulował także sytuację męża matki w przy-
padku całkowitego ubezwłasnowolnienia w wyniku choroby psy-
chicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które za-
padł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa (art. 64 i 65 k.r.o.). W zaistniałej sytuacji powództwo wy-
toczyć może przedstawiciel ustawowy mężczyzny, w terminie sze-
ściu miesięcy od ustanowienia przedstawicielstwa, a jeżeli przed-
stawiciel powziął informację o narodzinach dziecka później – sześć 
miesięcy od dnia w którym uzyskał tę informację. Mąż matki 
dziecka może wytoczyć powództwo po ustaniu ubezwłasnowol-
nienia jeżeli nie zrobił tego jego przedstawiciel ustawowy. Termin 
do wytoczenia powództwa w takiej sytuacji wynosi sześć miesięcy 
od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeśli uzyskał informację 
o urodzeniu się dziecka później, sześć miesięcy od dnia uzyskania 
tej informacji (art. 64 § 1 i 2 k.r.o.). Jeżeli zaś w czasie do wytoczenia 
powództwa mężczyzna zapadł na chorobę psychiczną lub na inne-
go rodzaju zaburzenie psychiczne i nie został pomimo istnienia do 
tego podstaw ubezwłasnowolniony całkowicie, może on wytoczyć 
powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zabu-
rzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero 
później - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość 
powziął (art. 65 k.r.o.). 

                                                 
25 K. Pietrzykowski, Art. 63... . 
26 Legalis nr 21707.  
27 K. Pietrzykowski, Art. 63… . 
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Art. 69 k.r.o. w przypadku wytoczenia powództwa przez 
matkę dziecka również przewiduje termin sześciomiesięczny, jed-
nak biegnie on nie od powzięcia wiadomości, a od dnia urodzenia 
dziecka przez matkę. Ponadto termin ten tak jak w przypadku wy-
toczenia powództwa przez męża matki jest terminem zawitym. 
Należy zaznaczyć, że wcześniej przepisy nie regulowały też przy-
padku kiedy to matka dziecka jest ubezwłasnowolniona całkowicie 
w wyniku choroby psychicznej lub innych zaburzeń psychicznych, 
na które zapadła w ciągu terminu do wytoczenia powództwa. Pro-
blem ten rozwiązało wprowadzenie przepisu (art. 69 § 3 k.r.o.), któ-
ry mówi, że przepisy art. 64 i 65 k.r.o. dotyczące męża matki stosuje 
się odpowiednio do matki dziecka28.  

W art. 86 k.r.o. odnaleźć można z kolei legitymację prokuratora, 
również w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa: „Powództwo o ustale-
nie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uzna-
nia ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego 
dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie po-
wództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności 
uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli 
uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wy-
toczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania”. Legitymacja 
prokuratora w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa zależy od faktu, czy 
wymaga tego wytoczenia dobro dziecka lub interes społeczny. O ile 
dobro dziecka może nie budzić wątpliwość, tak interes społeczny 
można uznać za dość duże uogólnienie; powinien on być jednak roz-
ważony uwzględniając wszelkie istniejące okoliczności. Wytoczenie 
powództwa przez prokuratora nie jest zależne od stanowiska innych 
zainteresowanych osób w procesie, nie zależy również od ich upraw-
nień; nie występuje także na rzecz żadnej ze stron. Prokurator nie jest 
ograniczony terminami, które obowiązują w procesie o zaprzeczenie 
ojcostwa matkę dziecka, męża matki i samo dziecko. Oznacza to, że 
może on wytoczyć powództwo po minięciu terminów obowiązują-
cych te 3 podmioty, a także przed upływem terminów, w których 
osoby uprawnione mogą wytoczyć to powództwo. W świetle przepi-
sów samodzielnie rozporządza przedmiotem sporu, a więc w przy-

                                                 
28 Idem, Art. 69… . 
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padku cofnięcia powództwa (wytoczonego z art. 86 k.r.o.) nie jest po-
trzebna zgoda strony pozwanej. Odnosząc się zaś do legitymacji bier-
nej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa nadmienić należy, że prokura-
tor wytaczając powództwo zobowiązany jest pozwać męża matki 
dziecka (jeżeli mąż matki nie żyje ustanowionego kuratora), matkę 
dziecka (jeżeli żyje) a także dziecko (art. 454 § k.p.c.)29. Rekapitulując 
rozważania na temat legitymacji prokuratora jak i samej legitymacji w 
ogóle, warto odnieść się jeszcze raz do wyroku Trybunały Konstytu-
cyjnego uznającego przepis art. 71 k.r.o. za niekonstytucyjny. Uchyle-
nie tego przepisu daje możliwość stronom wytoczenia powództwa po 
śmierci dziecka, z kolei zakaz ten utrzymany został w stosunku do 
prokuratora (art. 86 k.r.o.). Sam Trybunał Konstytucyjny zaznaczył 
potrzebę zmiany tego przepisu przez ustawodawcę. Przepis ten bo-
wiem pomniejsza zakres uprawnień prokuratora w procesie, a także 
stoi niejako w sprzeczności z wyrokiem Trybunału.  

 
3. Proces o zaprzeczenie ojcostwa - przebieg procesu i dowody 

Proces o zaprzeczenie ojcostwa rozpoczyna się poprzez wyto-
czenie powództwa przez stronę zainteresowaną. Sprawa o zaprze-
czenie ojcostwa należy do właściwości sądów rejonowych (art. 17 
pkt 1 k.p.c.), powództwo wytacza się przed sąd miejsca zamieszka-
nia powoda, o ile nie istnieją podstawy do wytoczenia powództwa 
na podstawie przepisów o właściwości ogólnej30. Sprawy o zaprze-
czenie ojcostwa rozpoznawane są na podstawie art. 453 – 458 k.p.c.; 
przepisy te regulują odrębny tryb postępowania w sprawach ze 
stosunków między rodzicami i dziećmi. Odnosząc się do przepi-
sów postępowania cywilnego warto zwrócić uwagę na art. 4531 

k.p.c., który przyznaje zdolność procesową rodzicom dziecka rów-
nież wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności praw-
nych, jeśli ukończyli szesnaście lat. Nadmienić należy, że w przy-
padku procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe wytocze-
nie powództwa wzajemnego (art. 4541 k.p.c.), a rozprawa odbywa 

                                                 
29 K. Piasecki, Kodeks…, s. 701-704. 
30 Ibidem, s. 643. 
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się pomimo niestawiennictwa jednej ze stron31. Na szczególną 
uwagę zasługuje art. 456 k.p.c. dotyczący zawieszenia i umorzenia 
postępowania; znajduje się w nim przepis niejako sprzeczny ze 
wspomnianym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sta-
nowiący, że w sprawie zaprzeczenie ojcostwa postępowanie uma-
rza się w razie śmierci dziecka. Samo zaprzeczenie ojcostwa nastę-
puje poprzez wykazanie, iż mąż matki nie jest ojcem dziecka (art. 
67 k.r.o.). Zaprzeczenie to nie jest możliwe jeżeli dziecko zostało 
poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki 
wyraził zgodę (art. 68 k.r.o.). Przesłanka zaprzeczenia ojcostwa 
sprzed nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 r. mogła rodzić spore 
problemy w czasie procesu, dawny art. 67 k.r.o. bowiem wymagał 
„wykazania niepodobieństwa” ojcostwa męża matki32. Sprecyzo-
waniem tej przesłanki zajął się Sąd Najwyższy; na początku przyj-
mowano, że do zaprzeczenia ojcostwa potrzebny jest dowód tak 
pewny, by nikt nie miał wątpliwości, że mężczyzna, na rzecz któ-
rego przemawiało domniemanie ojcostwa, tym ojcem nie jest; na-
stępnie uznano, że za niepodobieństwo należy uznawać każdą sy-
tuację, która wyłącza ojcostwo. Wskazać należy, że jeden z poglą-
dów doktryny mówi, że wykazanie niepodobieństwa to przepro-
wadzenie takiego postępowania dowodowego, które prowadzi do 
bezwzględnego wyłączenia ojcostwa mężczyzny33. Przechodząc do 
analizy postępowania dowodowego w procesie o zaprzeczenie oj-
costwa wypada przypomnieć, że ciężar udowodnienia faktu spo-
czywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 
kodeksu cywilnego34), czyli na powodzie. Zaś przepis art. 67 k.r.o. 
nie zawiera w sobie hierarchii a przy tym pierwszeństwa dowodów 
w postępowaniu dowodowym, jednak nie można nie zgodzić się z 
tym, że kluczowym dowodem w takich procesach jest dowód z 

                                                 
31 Zob. szerzej A. Harast, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1, Komen-

tarz. Art. 1 – 729, red. A. Góra – Błaszczykowska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2013, s. 1062.  

32 J. Zatorska, Komentarz do art. 67 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowa-
dzonej przez Dz.U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1431, Lex el. 

33 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. C. H. Beck, War-
szawa 2013, Legalis el. 

34 T.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.  
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badań DNA (możliwość jego wykorzystania przewiduje art. 309 
k.p.c.). Nie oznacza to braku stosowania innych metod dowodo-
wych przez sąd, pozostałe okoliczności są brane pod uwagę35. Do-
wód z badania DNA jest to metoda genetycznej identyfikacji czło-
wieka, decydujące znaczenie ma tu informacja genetyczna badane-
go, zapisana w nici kwasu DNA. Dowód ten pozwala w 99,99998 % 
(czyli praktycznie w 100 %) potwierdzić ojcostwo danego mężczy-
zny. Kluczowość tego dowodu wynika głównie z pewności jaką za 
sobą niesie, często sięga się po niego w pierwszej kolejności. Na-
stępnym dowodem, którym można posłużyć się w procesie jest 
impotencja mężczyzny. Impotencja ta polegać może na niezdolno-
ści do fizycznego współżycia albo niezdolności do zapłodnienia; 
dowód ten wykazany być powinien poprzez badania lekarskie. 
Strony w procesie mogą również powoływać się na niewspółżycie 
w okresie koncepcyjnym36. Dowód ten może mieć istotną wagę, 
gdy mąż matki w okresie koncepcyjnym był nieobecny, np. wyje-
chał na misję wojskową i jest potwierdzone, że nie przebywał w 
kraju, gdzie przebywała matka dziecka. Pomocniczym dowodem w 
procesie o zaprzeczenie ojcostwa mogą być badania serologiczne, 
czyli badania grup krwi, o którym mówi art. 305 k.p.c. Dowód z 
badania grup krwi ma swoje podstawy w stwierdzeniu porządku 
dziedziczenia cech grupy krwi poprzez dziecko po rodzicach albo 
jednym z nich. W procesie o zaprzeczenie ojcostwa dowód z gru-
powego badania krwi polegać będzie na analizie krwi dziecka oraz 
matki i domniemanego ojca. Jeżeli cechy krwi nie występują u do-
mniemanego ojca wyniki badań mogą wykluczyć jego rodziciel-
stwo. Jednak wspólne cechy krwi u dziecka i domniemanego ojca 
nie mogą również przesądzić kwestii ojcostwa37. Dowodem o 
mniejszym znaczeniu jest przytaczany w doktrynie dowód z badań 
antropologicznych, który polega na badaniu parametrów ciała (ko-
ści, czaszki, barwy itd.). Przy obecnym rozwoju badań DNA, bada-
                                                 

35 Zob. szerzej T. Smyczyński, W. Stojanowska, [w:] Prawo rodzinne i opiekuń-
cze. System Prawa Prywatnego, tom 12, red. T. Smyczyński, wyd. C.H. Beck, 2011, 
Legalis el, s. 32-57. 

36 J. Haberko, T. Sokołowski, [w:] Kodeks…, s. 555. 
37 E. Rudkowska-Ząbczyk, Art. 305, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Ko-

mentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, wyd. C. H. Beck, 2014, Legalis el. 
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nia antropologiczne będą miały jednak znaczenie głównie histo-
ryczne.  

 
Zakończenie 
Wyrok, który uwzględnia powództwo o zaprzeczenie ojco-

stwa znosi stosunek pokrewieństwa pomiędzy mężem matki 
dziecka a samym dzieckiem. Ponadto wyrok ten niesie za sobą sze-
reg istotnych prawnie skutków; stanowi podstawę do wpisania 
wzmianki w akcie urodzenia dziecka, zostaje zniesiony obowiązek 
alimentacyjny obu tych osób, brak jest obowiązku wzajemnego 
szacunku i wspierania ojca i dziecka z art. 87 k.r.o., ojciec traci wła-
dzę rodzicielską a także prawo do kontaktów z dzieckiem, brak jest 
również prawa dziedziczenia obu tych stron38. Warto wskazać, że 
zdaniem Sądu Najwyższego (postanowienie z dnia 26 stycznia 2012 
r. III CZP 91/11)39 mężczyzna, który wcześniej w świetle prawa 
uchodził za ojca dziecka, nie będzie mógł domagać się zwrotu ja-
kichkolwiek kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem 
dziecka40. Reasumując warto zaznaczyć, że wyrok uwzględniający 
powództwo często jest początkiem kolejnych kroków na drodze 
sądowej, a mianowicie ustalenia, kto jest rzeczywiście biologicz-
nym ojcem dziecka. 

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy procesu o zaprzeczenie ojcostwa. Należy za-

uważyć, że proces o zaprzeczenie ojcostwa uregulowany jest 
przede wszystkim w art. 62-70 kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go, a także w art. 454, 4541, 455, 456 kodeksu postępowania cywil-
nego. Omówiono również regulacje materialnoprawne związane z 
zaprzeczeniem ojcostwa oraz procesowe – legitymację czynną i 
bierną w tego typu sprawach. Legitymacje posiadają ściśle określo-
ne osoby w procesie, a samo wytoczenie powództwa o zaprzecze-

                                                 
38 J. Strzebinczyk, Prawo…, s. 215-216. 
39 Legalis nr 411279. 
40 Zob. szerzej B. Oszkinis, Zaprzeczenie pochodzenia dziecka a możliwość żądania 

zwrotu wydatków poniesionych na jego utrzymanie i wychowanie, „Monitor Prawni-
czy” 16 (2012), s. 850-860. 
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nie ojcostwa jest ograniczone czasowo. Podjęta została także kwe-
stia postępowania dowodowego, czyli analiza najważniejszych 
dowodów w procesie oraz analiza pozycji prokuratora w procesie. 

 
Summary 
The process of denial of paternity 
Article refers to the process of denial of paternity. It should be 

noted that the process of denial of paternity is regulated primarily 
in Articles 62-70 of the Family and Guardianship Code, further 
comprising art. 454, 4541, 455, 456 of the Code of Civil Procedure. It 
also discusses the substantive rules relating to the denial of pater-
nity and the process - active and passive legitimacy in certain cases. 
A very precise person in the process has active and passive legiti-
macy, also bringing an action for denial of paternity is limited in 
this time. The presented article analyzes the most important evi-
dences in the process and the exceedingly important position of the 
prosecutor. 
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Ilona Resztak (KUL) 

 
Wyrażenie zgody na badanie genetyczne w celu ustalenia ojcostwa 

 
Wstęp 
Artykuł ma na celu omówienie problemu wyrażenia zgody na 

badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa oraz próby podjęcia 
jej oceny. Badanie genetyczne w celu ustalenia ojcostwa to postę-
powanie analityczne mające na celu potwierdzenie lub wyklucze-
nie ojcostwa, wykorzystywane następnie dla celów prywatnych lub 
sądowych. Badanie to znajduje szczególne zastosowanie w pracy 
policji, prokuratury oraz sądów, które traktują wyniki owych ba-
dań jako najbardziej obiektywny element dowodowy. 

Kodeks postępowania cywilnego wszedł w życie w 1964 r. 
Jednakże jego przepisy nie ograniczają rodzaju dowodów, jakie 
można przeprowadzić przed sądem w celu ustalenia ojcostwa. 
Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie przez sąd zdobyczy nauki 
i techniki. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzenia dowodu z 
analizy sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego - czyli "dowo-
du z DNA", który w Polsce zaczął być przeprowadzany na począt-
ku lat 90. 

 
1. Badanie genetyczne w celu ustalenia ojcostwa 
Dowód z badań DNA jest obecnie powszechnie akceptowany 

przez sądy w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Stan-
dardowa procedura genetycznego badania ojcostwa obejmuje labo-
ratoryjną analizę DNA matki, dziecka oraz pozwanego (domnie-
manego ojca). Dla każdej z tych osób sporządza się tzw. profil ge-
netyczny, a następnie dokonuje się porównania profili oraz wnio-
skowania o ojcostwie na podstawie znanych reguł dziedziczenia. 
Wyniki badań DNA rozpatruje się odpowiednią kwalifikacją staty-
styczną, obejmującą wyznaczenie tzw. szansy ojcostwa oraz praw-
dopodobieństwa ojcostwa1. 

                                                 
1 T. Dobosz, E. Kowalczyk, A. Jonkisz, D. Petri, Możliwość wydania błędnej opi-

nii w ustalaniu ojcostwa po badaniu DNA tylko u pozwanego i dziecka, bez matki. XV 
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Analizy ojcostwa wykonywane są zarówno w instytucjach 
naukowych, takich jak zakłady medycyny sądowej pozostające w 
strukturach szkół wyższych, jak i przez prywatne laboratoria gene-
tyczne. Wyróżnia się dwa typy tego rodzaju analiz, tzw. testy są-
dowe oraz anonimowe. W przypadku genetycznych badań ojco-
stwa wykonywanych dla potrzeb postępowania sądowego, należy 
wypełnić szereg wymogów formalnych dotyczących m.in. sposobu 
pobrania materiału biologicznego. Strony poddawane takiemu ba-
daniu osobiście stawiają się w laboratorium wykonującym eksper-
tyzę w wyznaczonym czasie w celu pobrania materiału biologicz-
nego w postaci krwi lub wymazu ze śluzówki policzków. Weryfi-
kowana jest tożsamość obu stron. Pobranie dokonywane jest przez 
personel laboratorium od matki, dziecka i badanego mężczyzny, a 
strony podpisują tzw. protokół pobrania materiału do badań i 
stwierdzenia tożsamości, który jest standardowo dołączany do 
ekspertyzy. Każda ze stron deklaruje w nim, że wyraża zgodę na 
pobranie, a także, że pobranie materiału do badań od strony prze-
ciwnej odbyło się w jej obecności. Materiał biologiczny pobierany 
jest dwukrotnie od każdej osoby w celu wykonania odpowiednich 
badań kontrolnych. Po wykonaniu badań, ekspertyza wraz z pro-
tokołem pobrania wysyłana jest na adres organu zlecającego. W 
taki sposób wykonywane są genetyczne badania ojcostwa na zlece-
nie sądów i prokuratur w większości placówek naukowych zajmu-
jących się genetyką sądową, głównie w uniwersyteckich zakładach 
medycyny sądowej. Genetyczne badania ojcostwa wykonywane są 
również na zlecenie osób prywatnych. Można wśród nich wyróżnić 
takie, w których zachowane są wszystkie wymogi formalne towa-
rzyszące badaniom sądowym (pobranie materiału od matki, dziec-
ka i badanego mężczyzny, zgoda wszystkich stron, sformalizowa-
ny sposób pobrania w obecności obu stron). Coraz częściej spotkać 
się można jednak z ofertami badań przeprowadzanych bez zgody 
matki na pobranie materiału biologicznego od jej dziecka. Bada-
niom poddaje się w takiej sytuacji jedynie materiał od dziecka i 
domniemanego ojca. Często ojciec dostarcza materiał pobrany od 

                                                                                                                         
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, 
Gdańsk 16-18.09.2010, s. 148. 
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dziecka bez wiedzy i zgody matki – mogą to być włosy dziecka, 
wymaz zawierający próbkę śliny itd. W takich przypadkach najczę-
ściej ojciec samodzielnie pobiera i dostarcza materiał do laborato-
rium, a po wykonaniu badania sam otrzymuje wynik ekspertyzy. 
Badania tego rodzaju przeprowadza szereg laboratoriów prywat-
nych, oferujących swe usługi m.in. w Internecie, ale także niektóre 
placówki uniwersyteckie, które dla potrzeb takich spraw wprowa-
dziły kategorię tzw. „badań anonimowych”, ustalając pokrewień-
stwo bez znajomości danych personalnych badanych osób, np. 
„pomiędzy próbkami A i B”2. 

 
2. Badania DNA w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
Metoda genetycznej identyfikacji człowieka opracowana zo-

stała w połowie lat osiemdziesiątych. W Polsce została wprowa-
dzona, w celu ustalenia ojcostwa, dopiero w latach 90-tych (od 1991 
r. stosowana była przez niektóre nasze zakłady naukowe). Stano-
wisko Sądu Najwyższego odnośnie dowodu z DNA ulegało po-
ważnym przemianom. 

W 1994 r. SN orzekł, iż wdrożenie do praktyki sądowej w sprawach 
o ustalenie ojcostwa, w miarę rozwoju nauk biologicznych, środków dowo-
dowych o charakterze przyrodniczym (badanie kodu genetycznego DNA), 
nie może prowadzić do naruszenia zasad procesowych przez ograniczenie 
zakresu postępowania dowodowego i sędziowskiej oceny dowodów. Roz-
strzygające znaczenie nowego środka dowodowego nie zwalnia sądu od 
obowiązku oceny całokształtu materiału dowodowego3. Widać tu bardzo 
ostrożne podejście do nowej wówczas metody badań. 

W 1998 r. zaufanie do badań DNA było już większe. W wyro-
ku z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN 412/97, SN uznał, że 
dowód przyrodniczy z badania kodu genetycznego DNA4, którego wyniki 
wykluczają ojcostwo domniemanego ojca, ma szczególny walor dowodowy 
w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i zwykle dowód ten uważać 
należy za bardziej pewny od dowodów osobowych (zeznań świadków, ze-
                                                 

2 A. Bieliński, Niektóre aspekty dowodu z badania krwi dziecka, Przegląd Sądowy 
2002, nr 4, s. 80-82. 

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1994 r., sygn. akt II CRN 
176/93, OSNCP 1994/10 poz. 197. 

4 Art. 309 k.p.c. 
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znań stron). W innym jednak orzeczeniu z tego samego roku SN 
zastrzegł, iż przeprowadzenie dowodu z DNA i jego wynik nie 
zwalnia sądu od przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i 
stron w sposób wyczerpujący5. 

W roku 2005 SN wyraził natomiast pogląd, iż jeśli możliwe jest 
przeprowadzenie dowodu z badań polimorfizmu DNA, nieracjonalne jest, 
także w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, przeprowadzanie dowodów osobo-
wych, z natury swej niepewnych, jak również innych dowodów przyrodni-
czych, których stopień pewności jest daleko mniejszy6. Warto porównać tę 
tezę z w/w orzeczeniem z 1994 r., by uświadomić sobie zmianę po-
dejścia do badań DNA. Obecnie - zgodnie z tym ostatnim poglądem - 
dowód z DNA jest często dowodem rozstrzygającym. 

 
3. Badanie DNA przeprowadzone na polecenie sądu 
Dowód z analizy DNA może być przydatny w postępowaniu 

o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Obecnie powszechnie 
przyjmuje się, że dowód z badania DNA pozwala nie tylko wyklu-
czyć ojcostwo, ale może być także pozytywnym dowodem okolicz-
ności stwarzających domniemanie ojcostwa7. W sprawie o zaprze-
czenie czy ustalenie ojcostwa sąd powinien dopuścić wszystkie 
dowody, dzięki którym można wykazać, że jest ono niemożliwe8. 
Takim dowodem może być m.in. dowód z badań DNA. 

Taki dowód należy zgłosić przed sądem. Obecnie sąd, co 
prawda, może dopuszczać dowody z urzędu, ale jest to raczej wy-
jątek niż zasada, nawet w procesach o ustalenie pokrewieństwa, 
gdzie bardzo ważne jest ustalenie prawdziwego stanu rzeczy. 

Ustawodawstwo w Polsce przewiduje możliwość ustalenia oj-
costwa w formie orzeczenia sądowego, będącego najczęściej wyni-
kiem zgodnych ustaleń obydwu stron (matki i domniemanego oj-

                                                 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1998 r., sygn. akt I CKU 13/98, 

1998/10 poz. 29. 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt IV CK 

169/2005. 
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 

885/99, OSNC 2000/5 poz. 96. 
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. akt V CSK 

432/2007. 
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ca). Problem spornego ojcostwa pojawia się z chwilą, gdy mężczy-
zna wskazany przez matkę nie uznaje dziecka. Kwestię orzeczenia 
sądowego reguluje ustawa „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, 
uchwalona w 1964 roku (nowelizacja z 1975 r.). Art. 72 wyżej wy-
mienionej ustawy stwierdza, że „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, 
że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie 
zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uzna-
nie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu”. Co więcej, 
istnieją dwie odmienne sytuacje prawne, w zależności od tego czy 
dziecko urodziło się w związku małżeńskim czy też poza nim9. 

•  Orzeczenie sądowe ojcostwa w związku małżeńskim 
W związku małżeńskim ustalenie ojcostwa następuje na zasa-

dzie domniemania, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, zgodnie z 
artykułem 62 ustawy, gdzie zapisano, że: „jeżeli dziecko urodziło 
się w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni 
od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi 
ono od męża matki”. Małżonkom przysługuje prawo do wyklucze-
nia ojcostwa w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka, co wymaga jednak „wykazania niepodobieństwa, aby mąż 
matki dziecka mógł być ojcem tegoż dziecka”.  

• Orzeczenie sądowe ojcostwa poza związkiem małżeńskim 
Dziecko urodzone poza związkiem małżeńskim może być uznane 
przez ojca dobrowolnie (nadaje mu wówczas swoje nazwisko) lub 
na podstawie orzeczenia sądowego. Niemniej jednak należy pamię-
tać, że prawo składania wniosku o ustalenie ojcostwa przysługuje 
wyłącznie matce, samemu dziecku (jeśli jest pełnoletnie) i prokura-
torowi. Zgodnie z artykułem 85 ustawy, „domniemywa się, że oj-
cem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż 
w trzysetnym a nie później niż sto osiemdziesiątym pierwszym 
dniu przed urodzeniem dziecka”. Zatem powództwo o ustalenie 
ojcostwa wytaczane jest domniemanemu ojcu, gdzie jeden proces 
sądowy rozpatruje sprawę wyłącznie jednego domniemanego ojca, 
chociaż w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka. Matka 
dziecka musi przedstawić fakty, które uprawdopodobniają ojco-

                                                 
9 W. Strojanowska, D. Miścicka-Śliwka, „Dowód z badań DNA a inne dowo-

dy w procesach o ustalenie ojcostwa”, Warszawa 2000, s.123. 
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stwo wskazanego mężczyzny. W przypadku, gdyby domniemany 
ojciec nie uznawał dziecka, pozwany mężczyzna musi udowodnić, 
że „nieprawdopodobieństwem jest, aby mógł być ojcem tego dziec-
ka”. W takiej sytuacji, sąd zwykle przychyla się do prośby wyko-
nania badań genetycznych10. 

W przypadku wykazania potwierdzenia ojcostwa, koszty eks-
pertyzy protokolarnego badania ojcostwa ponosi zwykle pozwany 
mężczyzna, w pozostałych przypadkach sąd, prokuratura lub mat-
ka dziecka. 

W myśl art. 306 k.p.c11 pobranie krwi w celu jej badania może 
nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli 
osoba ta nie ukończyła trzynastu lat lub jest ubezwłasnowolniona 
całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Nie prze-
widziano zatem obowiązku poddania się pobraniu12. 

W 2000 roku SN wskazał na zastosowanie art. 109 k.r.o13 do 
pobrania krwi dziecka stwierdzając: „Jeżeli w sprawie o zaprzecze-
nie pochodzenia dziecka wszczętej przez prokuratora na podstawie 
art. 86 k.r.o., to z rodziców, które jest uprawnione do wyrażenia 
zgody na pobranie krwi od dziecka liczącego poniżej 13 lat, zgody 
tej odmawia, sąd opiekuńczy może na podstawie art. 109 k.r.o. za-
rządzić pobranie krwi, gdy wymaga tego dobro dziecka”. Prze-
słanką jest tutaj zatem dobro dziecka, a nie interes rodzica. SN 
uznał, że „O nienależytym wykonywaniu władzy rodzicielskiej 
przez matkę dziecka, która w procesie o zaprzeczenie ojcostwa nie 
wyraża zgody na pobranie krwi dziecka, i o zagrożeniu wskutek 
tego interesów dziecka, można by mówić jedynie w szczególnych 
wypadkach, gdyby okoliczności niedwuznacznie wykazywały, że 
biologicznym ojcem dziecka jest inny mężczyzna, pragnący uznać 
dziecko, czemu stałby na przeszkodzie nieuzasadniony upór matki, 

                                                 
10 W. Branicki, T. Kupiec, P. Wolańska-Nowak, „ Badania DNA dla celów są-

dowych”, Kraków 2008, s. 67. 
11 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 

Nr 43, poz. 296 ze zm. 
12 Z. Szczerkowska, „Badania biologiczne w sadowym ustalaniu ojcostwa”, Kra-

ków 1998, s. 33.  
13 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 

nr 9 poz. 59. 
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sprzeciwiającej się przeprowadzeniu dowodów w kierunku obale-
nia domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa”14.  

Stanowisko SN budzi wątpliwości. Pojawia się pytanie, czy ze 
względu na charakter tego przepisu, może być on stosowany do 
postępowania dowodowego. Czynności przykładowo wymienione 
w art. 109 § 2 k.r.o. różnią się bowiem od czynności dowodowych 
przeprowadzanych w postępowaniu cywilnym. Poza tym nic nie 
wskazuje na to, aby ustawodawca wprowadzając art. 306 k.p.c. 
przewidział od niego wyjątek. Jak się wydaje, zgoda osoby, od któ-
rej krew ma być pobrana albo jej przedstawiciela ustawowego ma 
charakter bezwzględny. Ingerencja organów państwa w prywat-
ność jednostki powinna być wyraźnie uregulowana ustawowo. Je-
żeli ustawodawca decyduje się na dokonanie czynności w przy-
padku braku zgody, powinien to wyraźnie wskazać. Tymczasem 
art. 306 k.p.c15 nie zawiera nawet odwołania do art. 109 k.r.o. ani 
zwrotu „chyba, że ustawa stanowi inaczej”. W tej sytuacji podkre-
ślenie w art. 306 k.p.c., że pobranie może odbyć się tylko za zgodą, 
wskazuje jednoznacznie na zamiar ustawodawcy16.  

Podkreślić należy, że postępowanie cywilne nie zawiera regu-
lacji podobnej do art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k17, zgodnie z którym oskar-
żony jest zobowiązany poddać się badaniom krwi, czy też do art. 
126 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym18, w myśl którego ba-
danie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być 
przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym 
należy go uprzedzić. Zatem również wykładnia systemowa prze-
mawia przeciwko dopuszczalności przeprowadzenia pobrania 
krwi dziecka bez zgody osoby uprawnionej. W piśmiennictwie i 
orzecznictwie wskazuje się, że w razie odmowy zgody na pobranie 

                                                 
14 II CKN 869/00. 
15 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 

1964 nr 43 poz. 296. 
16 W. Strojanowska, D. Miścicka-Śliwka, „Dowód z badań DNA a inne dowody w 

procesach o ustalenie ojcostwa”, Warszawa 2000, s. 64. 
17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 

1997 nr 89 poz. 555. 
18 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 1997 

nr 98 poz. 602. 
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materiału biologicznego sąd może natomiast zastosować art. 233 § 
2 k.p.c., a więc ocenić, jakie znaczenie nadać odmowie przedsta-
wienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez 
nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.  

 
4. Badania DNA przeprowadzone na poleceni osób prywatnych 

Badanie pokrewieństwa między ojcem i dzieckiem może być 
wykonane również na zlecenie prywatne z protokolarnym pobra-
niem materiału biologicznego (respektowanym zwykle przez sądy, 
jako podstawa do wszczęcia postępowania sądowego), lub na zle-
cenie prywatne bez pobrania protokolarnego, polegające na anali-
zie dostarczonych przez klienta próbek (taka forma ekspertyzy nie 
jest uznawana przez sądy). Próbki zawierające dane osobowe po-
równywane są następnie genetycznie w celu wykonania jedno-
znacznej ekspertyzy potwierdzającej lub wykluczającej ojcostwo 
między konkretnymi osobami. W tego typu badaniach pamiętać 
należy jednak, że na badanie dziecka, w tym pobranie materiału 
biologicznego, muszą wyrazić pisemną zgodę wszyscy prawni 
opiekunowie dziecka (zwykle matka i domniemany ojciec). Jeśli 
jeden z opiekunów nie wyraża zgody na badanie ojcostwa, jedyną 
drogą jego uzyskania jest postępowanie sądowe i wykonanie bada-
nia na zlecenie sądu lub prokuratora.  

Często się zdarza, że osoba zainteresowana ustaleniem po-
chodzenia dziecka chciałaby przeprowadzić badania przed 
wszczęciem postępowania cywilnego, a matka dziecka, dziecko lub 
inne uprawnione osoby nie wyrażają zgody na takie badania. Po-
jawia się wtedy problem czy badanie może zostać przeprowadzo-
ne. W uchwale z 20 marca 1987 roku SN stwierdził, że „Nie jest do-
puszczalne zobowiązanie przez sąd opiekuńczy matki oraz mało-
letniego dziecka do poddania się grupowemu badaniu krwi w 
związku z ubieganiem się ojca dziecka o wytoczenie przez proku-
ratora powództwa o zaprzeczenie ojcostwa”. W uchwale tej SN 
podkreślił też, że „poza wypadkami zabezpieczenia dowodów19 ich 
przeprowadzenie następuje w ramach wszczętego postępowania 
cywilnego. Nie ma podstaw w przepisach obowiązującego prawa 

                                                 
19 Art. 310-315 k.p.c. 
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umożliwienia zainteresowanemu podmiotowi –przed wszczęciem 
procesu, ale właśnie w celu jego skutecznego wszczęcia – przepro-
wadzania określonego dowodu przez sąd”. Podobną wykładnię 
przedstawił Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa 
Sprawiedliwości (w pismach z dni 30 grudnia 2002 roku oraz 17 
sierpnia 2010 roku) stwierdzając, że w świetle aktualnie obowiązu-
jących przepisów nie jest możliwe przeprowadzanie prywatnej 
ekspertyzy w celu ustalenia ojcostwa, wyłącznie na wniosek męż-
czyzny, a bez wiedzy i zgody matki dziecka. Jak widać osoba zain-
teresowana przeprowadzeniem badania nie ma środków prawnych 
pozwalających zobowiązać dziecko lub matkę do poddania się ba-
daniom. Osoba taka może, zatem podjąć działania tylko na własną 
rękę. 

 
5. Anonimowe badanie DNA w celu ustalenia ojcostwa 
Anonimowe badania DNA w celu ustaleniu ojcostwa zostają 

przeprowadzone ze względów społecznych, zastrzeżeń rodziny 
lub skrępowania wstydem. Procedura postępowania jest podobna 
do innych „wstydliwych” badań genetycznych takich jak testy w 
kierunku HIV, gdzie w formularzu zamówienia – badania ojco-
stwa, można podać wymyślony „Nick”, tak, że laboratorium wy-
konujące takie badania, nie znając danych personalnych klienta, 
wykonuje naukową analizę porównawczą dwóch dostarczonych 
próbek śladów (nie porównuje osób z imienia i nazwiska – tylko 
dostarczone próbki). Anonimowość zachowywana jest od chwili 
kontaktu z laboratorium, gdzie klient może zamówić zestaw do 
pobierania DNA, bezpośrednio w laboratorium, w punkcie pobrań 
DNA, aptece lub poprosić o przesłanie na poste-restante (zestaw 
nie przychodzi wówczas do domu zainteresowanego). Zestaw do 
pobierania DNA zawiera zwykle wszystkie konieczne elementy, 
potrzebne do samodzielnego pobrania i zabezpieczenia materiału, 
w tym proste wymazówki bawełniane, jak również wysuszającą 
kopertę zwrotną, w której pobrany materiał dostarczany jest do 
laboratorium.  

Należy pamiętać jednak, że za dostarczony materiał i jego 
źródło odpowiada wówczas wyłącznie klient, stąd powinien zapo-
znać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pobiera-
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nia materiału biologicznego. Wynik wydawany jest zwykle w spo-
sób uzgodniony wcześniej ze zleceniodawcą w formie pisemnej lub 
elektronicznej, przy zachowaniu bezpieczeństwa danych, zabezpie-
czanych hasłem znanym jedynie klientowi. Pomimo że takie bada-
nia nie mogą stanowić dowodu w sądzie z oczywistych względów 
(brak niezależnych świadków pobrania materiału), często wynik 
analizy i wiedza na temat istnienia lub braku pokrewieństwa roz-
ładowują gromadzone przez lata negatywne emocje związane z 
niepewnością w kwestii ojcostwa. Z drugiej strony, otrzymywany 
wynik może stanowić również podstawę do wystąpienia na drogę 
sądową o przeprowadzenie już protokolarnego pobrania materiału 
biologicznego i wykonania badań ojcostwa dla celów sądowych20. 

 
6. Brak zgody matki na pobranie badań DNA 
Gdy matka nie jest zamężna, domniemywa się, że ojcem 

dziecka jest ten, kto obcował z nią nie dawniej niż w trzechsetnym, 
a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed 
urodzeniem się dziecka. Okoliczność, iż matka w tym okresie ob-
cowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia 
domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo 
innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Można sobie wy-
obrazić sytuację, gdy matka pozwie mężczyznę o ustalenie ojco-
stwa i wykaże, że z nim obcowała w okresie koncepcyjnym. Męż-
czyzna zaś zgłosi wniosek o przeprowadzenie dowodu z DNA. 

Do badań DNA konieczne jest pobranie tkanki ludzkiego ciała 
(np. krwi). Oznacza to ingerencję w nietykalność cielesną. Zgodę na 
pobranie krwi od dziecka może wyrazić jego przedstawiciel usta-
wowy, którym z reguły będzie matka dziecka. Z różnych wzglę-
dów może ona jednak odmawiać udzielenia takiej zgody. 

W takiej sytuacji sąd ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie 
przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym 
przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu21. 
W zasadzie na podstawie art. 233 § 2 k.p.c. sąd może przyjąć, że 
przeprowadzenie dowodu dałoby wynik zgodny z twierdzeniem 

                                                 
20 W. Nasieja, S. Nasiłowski, Medycyna sądowa, Warszawa 1993, s.154. 
21 Art. 233 § 2 k.p.c. 
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strony żądającej jego przeprowadzenia. Jednakże przepisy przewi-
dują szczególny tryb ustalania ojcostwa oparty na domniemaniu 
wynikającym z faktu obcowania pozwanego z matką dziecka w 
tzw. okresie koncepcyjnym22. Możliwość jego obalenia została jed-
nak ograniczona w art. 85 § 2 k.r.o. wymaganiem, aby ojcostwo in-
nego mężczyzny było bardziej prawdopodobne. 

W pewnych sytuacjach takie rozwiązanie stawiałoby pozwa-
nego mężczyznę na "przegranej" pozycji - gdyby matka odmówiła 
zgody na pobranie tkanek, a nie byłoby sposobu, niż dowód z 
DNA, na udowodnienie, że ojcostwo innego mężczyzny jest bar-
dziej prawdopodobne. W orzecznictwie wskazuje się jednak, że 
nieuzasadniony sprzeciw matki na pobranie próbki krwi, nie po-
zwalający rozwiać rzeczywistych wątpliwości co do pochodzenia 
dziecka, zagraża jego dobru i może stać się powodem ograniczenia 
władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 § 1 k.r.o23. Takie ograni-
czenie przyjmie postać nakazania pobrania krwi dziecka nawet 
wbrew woli matki.  

 
Podsumowanie 
Zaprezentowana w niniejszym artykule problematyka zgody 

na badania DNA jest bardzo aktualna i ważna z punktu widzenia 
ochrony prawa do życia prywatnego. Jak wskazano, polski usta-
wodawca nie uregulował wprost tego zagadnienia, a dostępne w 
orzecznictwie wykładnie przepisów k.p.c. i praktyka przeprowa-
dzania badań komercyjnych każe negatywnie ocenić istniejący stan 
rzeczy. Dlatego za celowe należy uznać zgłoszenie postulatu ure-
gulowania w prawie polskim dopuszczalności badań DNA w po-
stępowaniu cywilnym oraz na zlecenie osób prywatnych. Przema-
wia za tym ciążący na państwie pozytywny obowiązek ochrony 
prywatności jednostek, a wydaje się, że przepisy o ochronie danych 
osobowych nie zapewniają tu dostatecznej ochrony. 

 
 

                                                 
22 Art. 85 § 1 k.r.o. 
23 Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r., sygn. 

akt II CKN 1140/2000, OSNC 2001/10 poz. 152. 
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Streszczenie: 
Artykuł ma na celu analizę prawną badań DNA w celu usta-

lenia ojcostwa. Autorka skupia się na omówieniu instytucji badań 
DNA. Wskazana i opisana zostaje problematyka badań DNA na 
polecenie sądu, osób prywatnych a także anonimowych badań 
DNA. Ostatnia część niniejszej pracy podsumowuje omawiane 
aspekty badań DNA w celu ustalenia ojcostwa. 

 
Summary: 
Article aims to analyze the legal DNA testing to establish 

paternity. The author focuses on the discussion of DNA research 
institutions. Indicated and described is the issue of DNA testing on 
the order of the court, individuals and anonymous DNA testing. 
The last part of this paper summarizes the discussed aspects of 
DNA testing to establish paternity. 
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Dawid Kostecki (KUL) 

 
Sposoby ustalenia ojcostwa. Analiza prawna. 

 
Wstęp 
Współczesna problematyka ojcostwa często bywa pomijana w 

debacie publicznej. Dlatego warto pochylić się nad tematem ojco-
stwa w aspekcie prawnym. 

W pierwszej kolejności w rozważaniach na temat sposobów 
ustalenia ojcostwa trzeba wskazać jakie metody przewiduje kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Zasadniczo są to domniemanie pochodze-
nia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa przez mężczyznę od, 
którego dziecko pochodzi i sądowe ustalenie ojcostwa. Pierwszy 
sposób dotyczy dziecka małżeńskiego natomiast pozostałe dwa – 
dziecka pozamałżeńskiego1. Przedmiotem niniejszego artykułu 
będzie analiza prawna wyżej wspomnianych sposobów ustalenia 
ojcostwa. 

 
1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
Co do przytłaczającej większości dzieci ojcostwo wynika z 

faktu, że urodziły się one w małżeństwie2. Fakt ten wyraża łacińska 
paremia pater est quem nuptiae demonstrant. Ustawodawca ure-
gulował ją w postaci domniemania wzruszalnego (praesumptio 
iuris tantum)3. Zgodnie z art 62 § 1 jeżeli dziecko urodziło się w 
czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego 
ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi od męża 
matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się 
po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W wypadku jednak 
zgodnego stanowiska separowanych małżonków, mąż matki może 
uznać ojcostwo dziecka urodzonego w czasie trwania separacji, 
jeżeli jest jego biologicznym ojcem. U podstaw regulacji prawnej 
pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny leży porównanie 

                                                 
1 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 186. 
2 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 287. 
3 T. Smyczyński, Prawo …, s. 189. 
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daty urodzenia dziecka z biologicznymi ramami czasowymi okresu 
ciąży. Jeżeli odpowiednie obliczenia wskazują, że żona zaszła w 
ciążę w czasie trwania małżeństwa to przyjmuje się, że dziecko po-
chodzi od jej męża4. W przypadku gdy dziecko urodziło się przed 
upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz 
po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, 
że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to jest wzru-
szalne i może być obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa. W przypadku wyżej wspomnianego domniemania ko-
niecznie trzeba wyjaśnić dlaczego ustawodawca posługuje się ter-
minem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. U kobie-
ty prawidłowy czas trwania ciąży wynosi średnio 280 dni tj. 10 
miesięcy księżycowych. Czas ciąży oblicza się od pierwszego dnia 
do ostatniego krwawienia miesiączkowego. W związku z tym 
przyjmuje się czas trwania ciąży na 280 dni (10 miesięcy księżyco-
wych). Niemniej jednak domniemanie prawne w interesie dziecka 
– obejmuje okres dłuższy wynoszący 300 dni. W ciągu 266 dni, li-
cząc od momentu, gdy jajo zostanie zapłodnione, powinien zakoń-
czyć się rozwój płodu, który staje się zdolny do samodzielnego ży-
cia poza łonem matki5. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 3 
lutego 1970 r. (II CR 580/69, OSNCP 1970, nr 6, s. 39) domniemanie 
prawne z art. 62 § 1 istnieje niezależnie od aktu urodzenia dziecka. 
Konsekwencją tego stanowiska jest to, że również instytucja obale-
nia domniemania istnieje samodzielnie, nie jest bowiem związana z 
istnieniem aktu stanu cywilnego. Obalenie domniemania, a więc 
zaprzeczenie ojcostwa, może nastapić tylko na zasadach i w trybie 
przewidzianym w materialnym prawie rodzinnym. Po upływie 
terminów przewidzianych w tym prawie mąż matki nie może już 
zaprzeczyć ojcostwa, a to przesądza o niestnieniu interesu prawne-
go w wytoczeniu powództwa, mimo, że akt urodzenia dziecka nie 

                                                 
4 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 132. 
5 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, [w:] Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. Komentarz. H. Ciepła B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, 
M. Sychowicz, Warszawa 2011, s. 638. 
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został sporządzony lub został sporządzony wadliwie, bez ujawnie-
nia jego osoby jako ojca dziecka6.  

 
2. Dowód z badania polimorfizmu DNA 
W myśl art. 67 k.r.o. zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wy-

kazanie za pomocą różnych dowodów, że mąż matki nie jest ojcem 
dziecka7. Przyjęcie tej prostej i klarownej przesłanki uzasadniono w 
projekcie noweli z 2008 r. dostępnością badań genetycznych (DNA), 
które umożliwiają zarówno pewne ustalenie jak i pewne zaprzeczenie 
pokrewieństwa biologicznego, w szczególności ojcostwa8 Od kilku-
dziesięciu lat ważne znaczenie nadaje się wspomnianemu dowodowi. 
Przeprowadzenie go nie wyłącza wagi innych znanych od dawna 
środków dowodowych9. Obecnie w krajach rozwiniętych identyfikuje 
się ojca dziecka poprzez badania polegające na porównaniu pewnego 
odcinka DNA w krwinkach białych, co określa jednoznacznie czy 
mężczyzna jest ojcem dziecka10. W odróżnieniu od dowodu z badania 
grupy krwi, które prowadzi do wskazania kto (posiadacz jakiej gru-
py) nie może być ojcem danego dziecka, badanie DNA w sposób po-
zytywny wskazuje kto nim jest, co ma znaczenie najistotniejsze jest to 
dowód pewny11. Dlatego Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że dowód z 
badania DNA pozwala nie tylko wykluczyć ojcostwo ale może być też 
pozytywnym dowodem okoliczności stwarzających domniemanie 
ojcostwa z art. 85 § 1 k.r.o. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego wdrożenie do praktyki sądowej w sprawach o ustalenie ojco-
stwa, w miarę rozwoju nauk biologicznych środków dowodowych o 
charakterze przyrodniczym (badanie kodu genetycznego DNA), nie 
może prowadzić do naruszenia zasad procesowych przez ogranicze-
nie zakresu postępowania dowodowego i sędziowskiej oceny dowo-

                                                 
6 Ibidem, s. 640. 
7 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 132. 
8 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo … s. 290. 
9 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, [w:] Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. Komentarz. H. Ciepła B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, 
M. Sychowicz, Warszawa 2011, s. 654. 

10 Encyklopedia Zdrowia , t. II, red. W.S. Gomułka, W Rewerski, Warszawa 
1992 s. 2192. 

11 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 137. 



730 
 

dów. Rozstrzygające znaczenie nowego środka dowodowego nie 
zwalnia sądu od obowiązku oceny całokształtu materiału dowodo-
wego w zakresie art. 233 § 1 k.p.c. (,,Sąd ocenia wiarygodność i moc 
dowodu według własnego przekonania, na podstawie wszechstron-
nego rozważenia zebranego materiału”)12. Wysoka bowiem wartość 
dowodowa badań DNA jest rzecz jasna uwarunkowana ścisłym prze-
strzeganiem metod ich przeprowadzenia. W wyniku jednak wzrostu 
doświadczenia w przeprowadzeniu badań genetycznych ryzyko tego 
rodzaju błędów uległo znacznemu zmniejszeniu. Dlatego wysoka 
wartość dowodu z badań DNA jest obecnie, zwłaszcza w sprawach o 
ustalenie ojcostwa – gdzie pole badań pozostaje ściśle określone (mat-
ka, dziecko, domniemany ojciec), a uzyskanie odpowiedniej ilości ma-
teriału badawczego nie nastręcza trudności – powszechnie uznana13.  

Metoda genetycznej identyfikacji człowieka, w której wyniku 
nastąpić może wyłączenie ojcostwa pozwanego meżczyzny na 
podstawie badania u stron kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA), nie może ograniczać postępowania dowodowego do for-
malnej oceny znaczenia tego środka dowodowego jako decydują-
cego o oddaleniu powództwa. Przeprowadzenie tego dowodu i 
jego wyniki nie zwalniają sądu od przeprowadzenia dowodu z ze-
znań świadków i stron w sposób wyczerpujący. Konieczność oceny 
całości tak zebranego materiału dowodowego bowiem może dać 
sądowi podstawę do wniosku o celowości powtórzenia badań ge-
netycznych. Celem bowiem powtórzenia badań nie jest podważe-
nie dotychczas uzyskanego wyniku, lecz jego sprawdzenie14. 

 
3. Dowód z grupowego badania krwi i dowody antropolo-

giczne 
Szczególne znaczenie w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa 

ma tradycyjny dowód z grupowego badania krwi (a właściwie do-
wód z badania grup krwi), uregulowany w art. 305-307 k.p.c. Po-

                                                 
12 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 532. 
13 Ibidem, s. 470. 
14 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, [w:] Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. Komentarz. H. Ciepła B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, 
M. Sychowicz, Warszawa 2011, s. 655-656. 
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branie krwi może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma 
być pobrana, a jeżeli osoba nie ukończyła trzynastu lat lub jest 
ubezwłasnowolniona całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela 
ustawowego. Krew dziecka pobiera się po ukończeniu przez nie 
sześciu miesięcy. Dowód z badania grup krwi może uzasadniać 
ustalenie, że określony mężczyzna nie może być ojcem dziecka 
swojej żony15. 

Artykuł 309 k.p.c mówi o ,,innych środkach dowodowych”, 
które należy rozumieć jako dowody przyrodnicze czyli niedające 
podstawy same przez się do wykluczenia ojcostwa, które jednak 
mogą być wykorzystywane przy ocenie w szczególności mniejsze-
go lub większego prawdopodobieństwa ojcostwa. Do tych dowo-
dów należy zaliczyć zwłaszcza badanie stopnia dojrzałości płodu, 
badanie zdolności zapłodnienia, dowód związany z użyciem środ-
ków zapobiegających ciąży, badanie śliny, badanie właściwości 
smakowych człowieka, dowód z linii papilarnych16. 

 
4. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, od którego dziecko 

pochodzi 
Warto zastanowić się nad wspomnianymi we wstępie dwoma 

sposobami ustalenia ojcostwa związanymi z dzieckiem poczętym 
poza małżeństwem. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, od które-
go dziecko pochodzi oraz sądowe ustalenie ojcostwa (art 72 k.r.o). 
Pierwszy z wyżej wspomnianych przypadków jest możliwy gdy 
mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka po-
twierdzi, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna17. W skutek noweli-
zacji k.r.o w 2008 roku konstrukcja prawna tego sposobu ustalenia 
ojcostwa uległa zasadniczej zmianie. W sposób następujący precy-
zuje te zmiany nowelizacja: ,,ilekroć w dotychczasowych przepi-
sach jest mowa o uznaniu dziecka, należy przez to rozumieć uzna-
nie ojcostwa, a gdy mowa jest o unieważnieniu uznania, należy 
przez to rozumieć ustalenie bezskuteczności uznania”18. Uznanie 

                                                 
15 Ibidem, s. 647. 
16 Ibidem, s. 657. 
17 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 294 
18 Dz.U.2008 r., Nr 220, poz. 1431. 
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ojcostwa jest aktem wiedzy obojga rodziców19. Ponadto uznanie to 
możliwe jest kiedy znana jest matka dziecka, a nadto nie występuje 
domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Domniemanie 
to musi być uprzednio obalone albo ma miejsce sytuacja urodzenia 
dziecka przez kobietę niezamężną20. Oświadczenie o uznaniu ojco-
stwa nie może być obwarowane ani warunkiem (art. 89 i n. k.c) ani 
terminem ( art 110 i n. k.c.) powinno być kategoryczne i definityw-
ne. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym uznanie ojco-
stwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa 
(art 72 § 2 k.r.o) Unormowanie to zapewnia wyeliminowanie uzna-
nia w złej wierze (podjętego w celu uniemożliwienia ustalenia ojco-
stwa w trybie sądowym zgodnie z ,,prawdą genetyczną”)21. 

Uznać można tylko dziecko małoletnie (art. 76 k.r.o.). Najczę-
ściej uznanie dotyczy dziecka już urodzonego, jednak przepis art 75 
§ 1 k.r.o wyraźnie dopuszcza uznanie dziecka poczętego. Uznanie 
dziecka jeszcze nienarodzonego dotyczyć może tylko dziecka żyją-
cego już w chwili uznania22. Jeżeli kierownik USC lub sąd miałby 
wątpliwości co do faktu życia nasciturusa może w ramach swojej 
funkcji kontrolnej zażądać udowodnienia tego faktu, a w szczegól-
ności wskazania liczonego w tygodniach wieku dziecka23. 

Oświadczenie mężczyzny i matki dziecka dotyczące uznania 
ojcostwa powinno być złożone przed właściwym organem (art. 73 § 
1 i 4 oraz art 74 § 1 k.r.o). W typowej sytuacji jest to oświadczenie 
składane przed kierownikiem USC. Również mężczyzna niepełno-
letni, który jednak ukończył 16 lat i nie istnieją podstawy do jego 
całkowitego ubezwłasnowolnienia może złożyć oświadczenie ko-
nieczne do uznania ojcostwa. Ze względu jednak na konieczność 
zapewnienia należytej ochrony prawnej, może to uczynić tylko 
przed sądem opiekuńczym24. Możliwe jest uznanie ojcostwa za 
granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wyko-
nywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego 
                                                 

19 T. Smyczyński, Prawo …, s. 194. 
20 T. Sokołowski, Prawo …,s. 136. 
21 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 299. 
22 T. Sokołowski, Prawo …, s. 140. 
23 Ibidem. 
24 M. Andrzejewski, Prawo …, Warszawa 2014, s. 131. 
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oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi (art. 73 § 1 
i 4 k.r.o.). W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio ży-
ciu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi 
oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać złożone 
przed notariuszem albo wobec osób pełniących funkcje urzędowe 
w jednostkach samorządu terytorialnego25. Do tych organów zali-
cza się wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka 
województwa, sekretarza powiatu, albo gminy. Protokół podpisuje 
osoba, która przyjęła oświadczenie oraz osoba, która je złożyła 
chyba, że nie może go ona podpisać. Przyczynę braku podpisu na-
leży zaznaczyć w protokole (art 74 § 2). Protokół zawierający 
oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być nie-
zwłocznie przekazany do USC właściwego do sporządzenia aktu 
urodzenia26. Podmioty przed, którymi składane są oświadczenia 
konieczne do uznania ojcostwa, nie są biernymi odbiorcami takich 
oświadczeń, ponieważ mają obowiązek ocenić dopuszczalność 
uznania, wyjaśnić zainteresowanym przepisy regulujące obowiązki 
i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz 
różnicę między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka 
(art. 73 § 2 i 4 zd. 2 art 74 § 2 zd. 2 kr.o.) w razie zaś wątpliwości co 
do pochodzenia dziecka od mężczyzny zamierzającego uznać ojco-
stwo powinna nastąpić odmowa przyjęcia oświadczeń (art. 73 § 3 i 
4 zd. 2, art 74 § 2 zd. 2 k.r.o.)27. Jeżeli kierownik USC odmówił przy-
jęcia oświadczeń, uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed 
sądem opiekuńczym, właściwym ze względu na siedzibę urzędu 
stanu cywilnego, którego kierownik odmówił przyjęcia tych 
oświadczeń (art. 581 § 2 k.p.c.). W takiej sytuacji obowiązkiem kie-
rownika USC jest powiadomienie na piśmie mężczyzny, który 
twierdzi, że jest ojcem dziecka i matki dziecka o przyczynach od-
mowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym; 
odpis pisma przesyła się do USC właściwego do sporządzenia aktu 

                                                 
25 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 297. 
26 M. Andzejewski, Prawo …, s. 133 
27 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 297. 
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urodzenia dziecka. Powiadomienie to następuje nie później niż w 
terminie siedmiu dni od odmowy (art. 7 ust. 3a p.a.s.c.)28. 

Uznanie ojcostwa wywołuje zarazem skutki prawne (nieobję-
te treścią oświadczenia uznającego ojcostwo), a mianowicie: po-
wstanie władzy rodzicielskiej uznającego ojcostwo, stosunku ali-
mentacyjnego między nim i dzieckiem, a także wymagalność rosz-
czeń o świadczenia alimentacyjne, powstanie prawa do nabycia 
przez dziecko nazwiska uznającego oraz prawa dziecka i uznające-
go ojcostwo do dziedziczenia po sobie29. 

Ponieważ uznanie ojcostwa jest zdarzeniem prawnym zawie-
rającym dwa oświadczenia wiedzy, jego skuteczność zależy od te-
go, czy ta wiedza zgodna jest z rzeczywistym stanem prawnym, a 
mianowicie czy istotnie kobieta jest matką dziecka a mężczyzna 
biologicznym ojcem. W sytuacji wykrycia rozbieżności w tym 
względzie dochodzić można bezskuteczności uznania ojcostwa30. 
Wówczas legitymacja czynna przysługuje mężczyźnie który doko-
nał uznania, kobiecie, która potwierdziła fakt jego ojcostwa, dziec-
ku, którego uznanie dotyczy oraz prokuratorowi31. Wytoczenie 
powództwa przez wyżej wspomniane osoby osobiście i bezpośred-
nio zainteresowane ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa 
zostało ograniczone terminem prekluzyjnym (art. 78 § 1, art 79 i 81 
§ 1). Dla mężczyzny i matki dziecka wynosi on 6 miesięcy, licząc od 
dnia powzięcia wiadomości o niezgodności uznania z rzeczywisto-
ścią biologiczną32. Zgodnie z art. 80 k.r.o. nie można wytoczyć po-
wództwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. Jedynie to 
uprawnienie przysługuje prokuratorowi. Termin 6 miesięcy wy-
znaczony dla możliwości uchylania się (ustalenia bezskuteczności) 
uznania ojcostwa jest kompromisowym rozwiązaniem dylematu 
ochrony stabilności ustalonego stanu cywilnego i respektowania 

                                                 
28 Komentarz do art. 73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [w:] M. Andrze-

jewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, T. Soko-
łowski., A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., 
Warszawa 2013, Lex nr 8820. 

29 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 300. 
30 T. Sokołowski, Prawo …, s. 142. 
31 M. Andrzejewski, Prawo …, 132. 
32 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 306. 
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postulatu ustalenia dziecka zgodnie z jego prawdziwym, biolo-
gicznym pochodzeniem33. Termin ten można wydłużyć w przy-
padku choroby psychicznej lub innych zaburzeń ojca lub matki gdy 
dolegliwość ta pojawiła się w czasie biegu tego terminu. Dziecko 
ma możliwość wszczęcia procesu po osiągnięciu pełnoletności nie 
później niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia (art. 81 § 1 i 2 k.r.o.). 
Prokurator natomiast nie jest związany terminami, jednak nie może 
wszcząć procesu po śmierci dziecka, chyba, że uznanie ojcostwa 
nastąpiło po tej chwili (art 86 k.r.o.). Skutkiem ustalenia bezsku-
teczności uznania ojcostwa jest ustanie stosunku rodzinnoprawne-
go pokrewieństwa w linii prostej pomiędzy mężczyzną, który do-
konał uznania ojcostwa a dzieckiem, którego uznanie dotyczyło. 
Ustaje wówczas władza rodzicielska tego mężczyzny nad dziec-
kiem, jego obowiązek alimentacyjny względem niego, prawo dzie-
dziczenia i wiele innych34 

 
5. Sądowe ustalenie ojcostwa 
Ostatni ze sposobów ustalenia pochodzenia dziecka poza-

małżeńskiego to sądowe ustalenie ojcostwa. W przeciwieństwie do 
uznania dziecka cechującego się dobrowolnością ze strony ojca, 
sądowe dochodzenie ojcostwa wchodzi w rachubę w razie istnienia 
sporu co do tego czy wskazany mężczyzna jest ojcem dziecka35. 
Najczęściej do procesu dochodzi wtedy gdy stanowisko matki do-
tyczące osoby ojca urodzonego przez nią dziecka jest rozbieżne z 
poglądem żywionym na ten temat przez mężczyznę, który został 
przez nią pozwany o ustalenie ojcostwa36. Sądowego ustalenia oj-
costwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec 
dziecka (art. 84 k. r. o.). Na zasadach ogólnych powództwo o usta-
lenie ojcostwa może wytoczyć prokurator37. Jednakże matka ani 
domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmier-
ci dziecka lub po osiągnięciu przez niego pełnoletności (art. 84 § 1 

                                                 
33 T. Smyczyński, Prawo …, s. 201 
34 M. Andrzejewski, Prawo …, s. 133. 
35 Ibidem, s. 205. 
36 M. Andzejewski, Prawo …, s. 134. 
37 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 308. 
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k. r. o.). Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem od-
rębnym między rodzicami a dziećmi (art. 453 - 458 k.p.c)38. Po-
wództwo wzajemne o ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne, ale 
strona pozwana może również żądać ustalenia ojcostwa. Wyklu-
czone zostało wszczęcie odrębnej sprawy o ustalenie ojcostwa w 
czasie trwania procesu o ustalenie ojcostwa (art. 4541 k.p.c)39. Usta-
lenie ojcostwa względem dziecka pozamałżeńskiego opiera się na 
domniemaniu prawnym, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna, któ-
ry obcował z matką dziecka nie wcześniej niż w trzechsetnym i nie 
później niż w 181 dniu przed urodzeniem dziecka (art. 85 § 1 k.r.o.). 
Domniemanie to jest oparte na prawdopodobieństwie, że obcowa-
nie płciowe danego mężczyzny z matką dziecka w ustawowym 
okresie doprowadziło do zapłodnienia kobiety i spłodzenia dziec-
ka40. Okres ten jest nazywany okresem poczęcia albo okresem kon-
cepcyjnym. Podobne domniemanie wzruszalne (praesumptio iuris 
tantum) pochodzi z cytowanego art. 62 k.r.o., jednakże w wyżej 
wymienionym wypadku ustawodawca odnosi się do ojcostwa 
dziecka pozamałżeńskiego dlatego podstawa istnienia tegoż do-
mniemania wiąże się z okolicznością czysto faktyczną tj. z obcowa-
niem cielesnym w pewnym okresie matki z domniemanym ojcem i 
faktem urodzenia się dziecka. Do obalenia powództwa w procesie 
o ustalenie ojcostwa może dojść albo w następstwie ustalenia braku 
podstawy domniemania ojcostwa (brak pożycia matki dziecka i 
domniemanego ojca) albo wskutek obalenia domniemania ojcostwa 
ustanowionego w przepisie art. 85 § 1 k.r.o. w drodze dowodów 
biologicznych41. Wskazanie przez domniemanego ojca na współży-
cie z innym mężczyzną przez matkę dziecka w okresie koncepcyj-
nym może prowadzić do obalenia wyżej wspomnianego domnie-
mania. Zarzut ten wyrażony został w art. 85 § 2 k.r.o. i określany 
jest mianem exceptio plurium concumbentium. Według opinii eks-
pertów dotyczącej Europejskiej Konwencji o statusie prawnym 
dziecka pozamałżeńskiego ,,materiał dowodowy pozwoli w wielu 

                                                 
38 K. Piasecki s. 695 wróć 
39 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, 308 
40 T. Smyczyński, Prawo …, s. 205– 206. 
41 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 310. 
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wypadkach na określenie biologicznego ojca dziecka pozamałżeń-
skiego nawet wówczas gdy matka w okresie koncepcyjnym utrzy-
mywała stosunki seksualne z wieloma mężczyznami”. Kobieta 
uprawiająca zawodowo prostytucję nie jest pozbawiona możliwo-
ści żądania ustalenia, że ojcem dziecka jest określony partner. Jest 
to przede wszystkim zagadnienie dowodowe42.  

Warty podkreślenia jest fakt, że obcowanie z innym mężczy-
zną może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy gdy 
z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej 
prawdopodobne43. Udowodnienie współżycia matki dziecka z in-
nym mężczyzną nie powoduje bowiem włączenia go do udziału w 
sprawie w charakterze strony, a zatem nie jest możliwe przepro-
wadzenie dowodów przyrodniczych dla wykazania prawdopodo-
bieństwa jego ojcostwa (wyr. SN. z 18.6.1968 II CZP 69/67, OSNCP 
1969, Nr 7-8, poz. 122)44. Może on więc być w toczącym się procesie 
jedynie świadkiem i trudno oczekiwać aby złożył zeznania obciąża-
jące siebie45. Wydaje się, że zarzut plurium concumbentium stracił 
już swoją rolę skoro dzisiaj z prawdopodobieństwem graniczącym 
z pewnością można ustalić ojcostwo lub jego brak u określonego 
mężczyzny46. Nadal jednak byłoby korzystne dla szybkości ustale-
nia ojcostwa aby w jednym procesie badać ojcostwo nie tylko jed-
nego mężczyzny, jeżeli w okresie koncepcyjnym matka dziecka 
współżyła fizycznie z więcej niż jednym mężczyzną47. 

Wyrok ustalający ojcostwo nie tworzy nowego stanu praw-
nego, a więc jest orzeczeniem deklaratywnym, sięga przeto wstecz 
do chwili urodzenia się dziecka a nawet do jego poczęcia. W 
związku z tym mężczyzna, którego ojcostwo zostało w tej drodze 
ustalone jest obowiązany łożyć na utrzymanie dziecka nie od chwi-
li uprawomocnienia się wyroku, lecz od chwili jego przyjścia na 

                                                 
42 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, [w:] Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy. Komentarz. H. Ciepła B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, 
M. Sychowicz, Warszawa 2011, s. 655-656. 

43 M. Andrzejewski, Prawo …, s. 134. 
44 T. Smyczyński, Prawo …, s. 207. 
45 M. Andrzejewski, Prawo …, s. 134. 
46 T. Smyczyński, Prawo …, s. 208 
47 Ibidem. 
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świat48. W konsekwencji sądowego ustalenia ojcostwa prawo do 
dziedziczenia po ojcu ma też dziecko, które urodziło się po jego 
śmierci (art. 927 § 2 k.c.). Zdarzenie na podstawie, którego powsta-
ło prawo do dziedziczenia (śmierć ojca) nastąpiło więc przed uro-
dzeniem się dziecka. Najistotniejsze rozstrzygnięcie zawarte w wy-
roku w sprawie o ustalenie ojcostwa sprowadza się do stwierdze-
nia, że mężczyzna jest ojcem dziecka, albo też do oddalenia po-
wództwa49. Ustalenie ojcostwa otwiera następującą problematykę 
prawną dotyczącą nazwiska dziecka, sprawowania nad nim wła-
dzy rodzicielskiej, dostarczania mu środków utrzymania i wycho-
wania. Można by w ramach skutków wyroku ustalającego ojcostwo 
opisać udział ojca w kosztach utrzymania matki dziecka niemniej 
jednak stanowi to odrębny temat będący znakomitą kanwą do 
rozważań naukowych. 

Podsumowując, z powyższej analizy wynika, że zaprezento-
wane sposoby ustalenia ojcostwa odpowiadają współczesnym wy-
zwaniom i trendom prawnym. Rozróżnienie na ustalenie ojcostwa 
w przypadku dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego wynika 
nie z chęci kształtowania przez ustawodawcę odmiennego statusu 
podmiotowego, lecz ze zgoła odmiennej sytuacji prawnej. Dowo-
dem na równość dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego jest 
ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja o Statusie Praw-
nym Dziecka Pozamałżeńskiego sporządzona w Strasbourgu w 
1975 r. Artykuł 5 Konwencji stanowi, że w postępowaniu o ustale-
nie pochodzenia dziecka od ojca należy dopuścić dowody nauko-
we, które mogą pomóc w ustaleniu lub wykluczeniu ojcostwa. Po-
wyższe stwierdzenie jest komplementarne z polskim ustawodaw-
stwem, które dopuszcza dowody naukowe do analizy ustalenia 
ojcostwa. W tym kontekście należy wspomnieć o dowodzie z bada-
nia krwi lub dowodzie polimorfizmu DNA, ten ostatni nie jest wy-
rażony wprost w przepisach k.p.c jednak jego dopuszczalność jest 
niewątpliwa. Artykuły 62, 72 i 85 k.r.o. w sposób jasny i precyzyjny 
określają sposoby ustalenia ojcostwa. Powyższa analiza jedno-

                                                 
48 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo …, s. 311. 
49 M. Andrzejewski, Prawo …, s. 134 
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znacznie potwierdza, iż ustawodawca, stanowiąc prawo przede 
wszystkim kieruje się dobrem dziecka. 

 
Streszczenie 
Artykuł dotyczy sposobów ustalenia ojcostwa, które są prze-

widziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przedmiotem 
analizy są następujące sposoby ustalenia ojcostwa: domniemanie 
pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa przez męż-
czyznę od, którego dziecko pochodzi i sądowe ustalenie ojcostwa. 
Pierwszy sposób dotyczy dziecka małżeńskiego natomiast pozosta-
łe dwa – dziecka pozamałżeńskiego. Warto również podkreślić 
równość dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego w świetle raty-
fikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Statusie Praw-
nym Dziecka Pozamałżeńskiego z 1975 r. Ponadto w przypadku 
domniemania prawnego ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego w 
tekście znajdują się uwagi na temat zarzutu exceptio plurium con-
cumbentium. Autor ponadto koncentruje się w swoich rozważa-
niach na badaniach genetycznych (DNA), które umożliwiają za-
równo pewne ustalenie jak i pewne zaprzeczenie pokrewieństwa 
biologicznego, w szczególności ojcostwa. Celem artykułu jest nie 
tylko opisanie norm prawnych, lecz także ich ocena. 

 
Summary 
Methods for determinations of paternity. Legal analysis.  
Article relates to methods for determination of paternity, 

which are provided in the Family and Guardianship Code. The ar-
ticle discusses the following methods of paternity determination: 
the presumption of the child’s origin from the mother's husband, 
an acknowledgment of paternity by the man from whom the child 
was initiated and legal paternity. The first method concerns a child 
within the marriage while the other two - a child born out of wed-
lock. It is also important to emphasize the equality between a child 
born within the marriage and child born out of wedlock in the light 
of, ratified by Poland, the European Convention on the Legal Status 
of Children born out of wedlock, 1975.  

Moreover, in the case of a legal presumption of paternity of a 
child born out of wedlock, in the text there are remarks on the plea 
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exceptio plurium concumbentium. Furthermore, the author in pre-
sented deliberations focuses on genetic testing (DNA), which allow 
both, a kind of determination or denial of biological kinship, espe-
cially fatherhood. The purpose of this article is to describe not only 
the legal norms, but also their evaluation. 
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Agnieszka Wróbel-Chmiel (URz) 
 

Rola i autorytet ojca w percepcji mężczyzn przebywających  
w izolacji penitencjarnej 

 
Wstęp  
Problematyka autorytetu ojcowskiego i roli, jaką spełnia ojciec 

w wychowaniu młodego pokolenia stanowi jedno z podstawowych 
zagadnień znajdujących się w obszarze zainteresowań nauk peda-
gogicznych. O ile w obszarze pedagogiki opiekuńczej i wycho-
wawczej przybywa publikacji na ten temat, o tyle niestety, w obrę-
bie pedagogiki resocjalizacyjnej, jest ich w dalszym ciągu niewiele. 
A przecież nie budzi wątpliwości fakt, że ojciec jako podstawowy 
wzorzec postępowania, zwłaszcza dla chłopców, odgrywa ogrom-
ną rolę w procesie socjalizacji dziecka, następnie młodzieńca, a na-
stępnie także i dorosłego już mężczyzny, który sam uczy się być 
mężem i ojcem i niejednokrotnie przywołuje wówczas wzorzec oj-
cowski, który zapamiętał z własnego dzieciństwa. Za zasadne 
uznałam zatem spojrzenie na autorytet ojcowski i rolę ojca w wy-
chowaniu z punktu widzenia mężczyzn odbywających karę po-
zbawienia wolności.  

 
1. Rola rodziny w procesie resocjalizacji 
Mówi się często o roli rodziny w procesie resocjalizacji, zwra-

ca się uwagę na doświadczenia wyniesione przez skazanych z do-
mu rodzinnego, dba się o to, aby właściwie kształtować kontakty 
skazanych z ich rodzinami. Jest to niezwykle ważne, ponieważ 
świadomość bycia blisko z rodziną i poczucie, że ma się kogoś, kto 
kocha, wspiera i czeka na nasz powrót jest dla skazanych niezwy-
kle budująca i ma niebagatelny wpływ na wyniki procesu resocjali-
zacji. Trzeba zatem powiedzieć, że w procesie przywracania społe-
czeństwu jednostki wykolejonej ogromna rola spoczywa na rodzi-
nie (J. Sołowiej, 1978). Można ponadto powiedzieć, że środowisko 
rodzinne stanowi istotny czynnik, mający duży wpływ na zacho-
wanie jednostek resocjalizowanych po opuszczeniu zakładu. E. B. 
Monachesi podkreśla, że ilość i jakość kontaktów członków rodziny 
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ze skazanym podczas jego pobytu w zakładzie karnym decyduje o 
postępach w procesie resocjalizacji i o późniejszej skłonności do 
ponownego popełniania przestępstw (P. Zakrzewski, 1964).  

Z kolei Z. Tyszka zwraca uwagę na związek uczuciowy ska-
zanego z rodziną. Według niego jednostka skonfliktowana z pra-
wem, która jednoczenie jest silnie emocjonalnie związana z rodzi-
ną, bardziej dotkliwie odczuje swoje niewłaściwe postępowanie i 
stanie się bardziej podatna na wpływy resocjalizacyjne zakładu. 
Wówczas rodzina staje się czynnikiem dopingującym jednostkę 
wykolejoną do akceptowania powszechnie obowiązujących norm. 
Musi jednak zostać spełniony tutaj jeden oczywisty warunek – ro-
dzina ta musi akceptować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i 
zasady społeczne. Inaczej ta silna identyfikacja z rodziną służyć 
będzie kształtowaniu zaburzonej osobowości i powrotności do 
przestępstwa (Z. Tyszka, 1976). Podobne stanowisko zajmuje W. E. 
Ohlin, zwracając uwagę na rolę więzi emocjonalnej z rodziną, która 
ułatwia skazanemu pobyt w zakładzie i adaptację do warunków 
wolnościowych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej (P. Za-
krzewski, 1964).  

Należy jednak pamiętać, że bardzo łatwo można ten kontakt 
stracić, zwłaszcza wtedy, gdy przebywa się w izolacji penitencjar-
nej, niekiedy z dala od rodziny lub tracąc z nią więź emocjonalną 
na skutek popełnionych czynów. Utrzymanie tej więzi i pozytyw-
nych kontaktów niewątpliwie zależy od samych skazanych, od te-
go, jakimi byli i jakimi są mężami i ojcami. Czy okazują troskę o 
swoją rodzinę? Czy okazują miłość swoim dzieciom oraz żonom 
czy partnerkom życiowym? Czy pracują nad sobą, aby zmienić 
swoje życie na lepsze? Czy widzą błędy w swoim dotychczasowym 
zachowaniu? Czy dostrzegają nieprawidłowe postawy w powiela-
nych przez siebie, być może, niewłaściwych wzorcach z dzieciń-
stwa? Chodzi mi tutaj o wzorce osób znaczących, matki lub ojca, 
które niestety w przypadku osób skonfliktowanych z prawem nie-
jednokrotnie nie są wzorcami prawidłowymi, godnymi naślado-
wania, ale właśnie wręcz przeciwnie – wiążą się one z patologią 
życia rodzinnego: uzależnieniami, przemocą, prostytucją, przestęp-
czością, niezaspokajaniem podstawowych potrzeb rodziny, nie tyl-
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ko materialnych, ale zwłaszcza emocjonalnych, duchowych, po-
trzeb wyższego rzędu.  

Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie rodziny osób pozba-
wionych wolności są dotknięte patologią, są wśród nich i tacy, któ-
rych rodziny są wydolne wychowawczo i nie rzadko w tego typu 
przypadkach właśnie najtrudniej jest utrzymać tą więź skazanego z 
rodziną, ponieważ bliscy nie wyobrażają sobie dalszego wspólnego 
życia z człowiekiem, przebywającym w zakładzie karnym. Zwykle 
ma to miejsce w przypadku osób odbywających karę za przestępstwa 
przeciwko rodzinie i opiece jak np. przestępstwo znęcania się nad 
rodziną (U. Sobczyszyn, 2009). Ale właśnie wtedy należy dołożyć 
wszelkich starań, aby ten kontakt utrzymać, bo takie prawidłowo 
funkcjonujące rodziny mają ogromny, konstruktywny wpływ na ska-
zanego. Zadanie to leży nie tylko w gestii samego osadzonego, ale 
także i personelu więziennego, który powinien ułatwiać i zachęcać 
skazanych i członków ich rodzin do kształtowania i podtrzymywania 
silnych więzi emocjonalnych między sobą.  

 
2. Ojciec a wychowanie i rozwój dziecka 
Rodzina jest najstarszą ludzką instytucją i pierwszym środo-

wiskiem wprowadzającym dziecko w świat wartości. W związku z 
tym ojciec z samej swej definicji staje się dla swoich dzieci autoryte-
tem instytucjonalnym. Jednak ważne jest, aby ten autorytet instytu-
cjonalny stał się autorytetem prestiżu, autorytetem naturalnym, 
kiedy to dziecko w sposób naturalny i spontaniczny zacznie oka-
zywać ojcu szacunek i uzna go za autorytet, za osobę godną naśla-
dowania (D. Kamilewicz-Rucińska, 2013). Jednak należy pamiętać, 
że „stać się autorytetem dla własnych dzieci to największe wyzwa-
nie i próba rodzicielstwa” (cyt. E. Łukaszek, 2011). 

Mówiąc o autorytecie ojcowskim i w ogóle o ojcostwie warto 
by wspomnieć o tym, iż istnieją pewne funkcje, które spoczywają 
na ojcu jako głowie rodziny. Już sam fakt „bycia ojcem” jest specy-
ficzną i niezwykle ważną funkcją mężczyzny i oznacza, że spoczy-
wają na nim następujące zadania: 

• zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie, 
• poczęcie dziecka, 
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• otoczenie wszystkich członków rodziny troskliwą opieką, 
zwłaszcza żony i dzieci, 

• zapewnienie członkom rodziny środków niezbędnych do 
życia i utrzymania się, 

• pełne współuczestnictwo w opiece i wychowaniu dzieci (B. 
Mierzwiński, 1996). 

Dlatego też właśnie w tym miejscu warto by podkreślić 
ogromną rolę ojca w wychowaniu chłopców, bo przecież nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać, iż wzorzec ojcowski, zajmowane przez 
ojca miejsce w rodzinie, prezentowane przez niego postawy i sys-
tem wartości to elementy nadrzędne, które decydują o jego autory-
tecie rodzicielskim i które mają wpływ na socjalizację dziecka. 
Dziecko poprzez naśladowanie rodzica tej samej płci i obserwowa-
nie różnic pomiędzy płciami, uczy się kim jest i jakie role ma 
przyjmować, zgodnie z własna płcią. Identyfikacja dziecka z ojcem 
stanowi istotny czynnik uspołecznienia.  

Niezmiernie ważne są zatem relacje jakie wytworzą się mię-
dzy ojcem, a dzieckiem, od nich zależy ojcowski sukces wycho-
wawczy. Autorzy wyróżniają trzy układy relacji (T. Sosnowski, 
2007), ale tak naprawdę tylko jeden z nich gwarantuje odniesienie 
wspomnianego już sukcesu wychowawczego. Oto one: 

 
a) Relacje o charakterze partnersko – podmiotowym, które 

cechuje pozytywny stosunek ojca do swojego dziecka, ojciec często 
rozmawia z dzieckiem, słucha tego, co dziecko ma mu do 
powiedzenia, jest wyrozumiały, serdeczny i życzliwy, pozwala 
dziecku odczuć, że jest ono przedmiotem jego troski; stosuje wobec 
dziecka różnego rodzaju nagrody: aprobatę i uznanie, pochwałę 
słowną, nagrody rzeczowe, pieniężne. Jest to ten układ stosunków 
rodzinnych, który z pewnością prowadzi do sukcesu 
wychowawczego. 

 
b) Relacje o charakterze autokratyczno – przedmiotowym, 

które cechuje negatywny stosunek ojca względem dziecka, ojciec 
traktuje dziecko w sposób przedmiotowy, często kara dziecko za 
najdrobniejsze przewinienia, stosując kary fizyczne i psychiczne, 
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krzyk, poniżanie, wyzwiska, jest agresywny i cechuje go skłonność 
do nadmiernego krytycyzmu, nigdy nie chwali dziecka, nawet 
wówczas, gdy spełnia ono jego oczekiwania. Jest to typ relacji 
jednostronnej, skierowanej od ojca do dziecka, z małym 
prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu wychowawczego. 

 
c) Relacje o charakterze „pozornej wspólnoty” – obojętności, 

które cechuje dystans emocjonalny, obojętność uczuciowa wobec 
dziecka, ojciec bardzo rzadko, prawie wcale nie rozmawia z 
dzieckiem, dziecko czuje się odrzucane przez ojca, jego udział w 
wychowaniu dzieci można ocenić jako znikomy. Jest to dominacja 
relacji również o charakterze jednostronnym, ale skierowana od 
dziecka do ojca i podobnie jak to miało miejsce w poprzednim typie 
relacji – istnieje tutaj mała szansa na odniesienie sukcesu 
wychowawczego. 

Niewątpliwie dwa ostatnie typy relacji wiążą się z oddaleniem 
się ojca od dziecka, czy w ogóle od rodziny. Co jest tego przyczy-
ną? Można powiedzieć, że współcześni ojcowie często są coraz rza-
dziej w domu i coraz dalej od niego, ponieważ muszą spędzać całe 
dnie w pracy, ciągle się dokształcać, odbywać coraz to nowe kursy, 
jeździć w delegacje. A gdzie w tym wszystkim jest czas dla rodzi-
ny, dla dzieci? Czasami tylko w weekendy, a czasami nawet w te 
kilka dni go brakuje, a rzeczywistość jest taka, że dziecko na ogół 
widzi tatę rano, kiedy jeszcze śpi i wieczorem, kiedy już zasypia. 
Sytuacja ta powoduje, że matka zaczyna przejmować funkcje wy-
chowawcze ojca w czasie jego nieobecności, a ojciec coraz bardziej 
oddala się od dziecka, aż w końcu nie ma żadnego wpływu na jego 
wychowanie i przestaje liczyć się w jego życiu (A. Strzępka, 2006). 
Z kolei według J. Szyrana przyczyny oddalania się ojców od dzieci 
sprowadzają się do trzech czynników: 

• nadmiar pracy zawodowej i w związku z tym brak czasu 
(delegacje, dojazdy do pracy, szukanie dodatkowego zatrudnienia, itp.), 

• brak kwalifikacji ojcowskich, tj. niedojrzałość psychiczna, 
brak zasad moralnych, „nijakość” poglądów na życie rodzinne i 
ojcostwo, 
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• brak chęci do wychowywania dzieci, tj. zwalnianie się z 
obowiązków opiekuńczo – wychowawczych, jakie spoczywają na 
ojcu, zagubienie, zasłanianie się autentycznymi lub fikcyjnymi 
przeszkodami i trudnościami (J. Szyran, 2010). 

Kazimierz Pospiszyl, powołując się na przedstawiciela tzw. 
nowej analizy Erica Fromma (K. Pospiszyl, 1986), zwraca uwagę na 
różnice między miłością macierzyńską, a miłością ojcowską. Różni-
ce te powodują, że zaspokajają oni różne, niejednokrotnie odmien-
ne potrzeby dziecka. Matka kocha dziecko w sposób bezwarunko-
wy, nie musi ono o tą miłość zabiegać, ani na nią zasługiwać. 
Prawdopodobnie wynika to z predyspozycji biologicznych kobiety, 
związanych z faktem, że dziecko rozwija się w jej organizmie, co 
pozwala jej na wytworzenie przekonania, że dziecko jest częścią jej 
samej (I. Pospiszyl, 2010). Ojciec z kolei nie posiada umiejętności 
kochania dziecka w sposób bezwarunkowy, a więc można powie-
dzieć, że nie kocha on dziecka tylko dlatego, że jest to jego dziecko. 
Miłość ojca wywołują liczne czynniki, które są związane z postę-
powaniem dziecka. Zwykle kocha on w dziecku te cechy, które są 
zgodne z jego oczekiwaniami, dlatego uczucie ojcowskiej miłości 
motywuje, inspiruje dziecko do aktywności własnej, do pracy nad 
sobą, nad swoim charakterem i do doskonalenia siebie we wszyst-
kich obszarach rozwoju. Natomiast wymagania stawiane przez oj-
ca, korzystnie wpływają na kształtowanie się u dziecka umiejętno-
ści przestrzegania norm społecznych, zakazów i nakazów (J. Meis-
sner-Łozińska, 2007).  

Chłopiec, obserwując ojca, powiela prezentowane przez niego 
wzorce w myśleniu, zachowaniu i okazywaniu uczuć. Ojciec męski, 
kochający, wspierający emocjonalnie i włączający się w opiekę i wy-
chowanie dziecka, stwarza mu lepsze warunki do budowania poczu-
cia własnej wartości, do rozwijania twórczego działania i myślenia, do 
radzenia sobie z sytuacjami stresującymi oraz osiągania sukcesów w 
życiu. Aby chłopiec dobrze się rozwijał, potrzebuje uczuciowego 
przywiązania do ojca męskiego i troskliwego. Pozwoli mu to na 
ukształtowanie silnego ego, co z kolei umożliwi zdobycie umiejętno-
ści społecznych, osiągnięcie sukcesów szkolnych, koleżeńskich, a w 
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przyszłym dorosłym życiu sukcesów zawodowych i rodzinnych (A. 
Widera-Wysoczyńska, 2007).  

Brak właściwego wzoru ojca może z kolei chłopcu utrudniać 
prawidłowe funkcjonowanie w roli związanej z płcią, a w później-
szym życiu uniemożliwiać budowanie prawidłowych relacji z 
partnerką życiową oraz pełnienie roli rodzicielskiej (T. Grudniew-
ski, 2010). Co więcej, niektórzy badacze wskazują na fakt, iż brak 
ojca w wychowaniu chłopca i co się z tym wiąże większa jego iden-
tyfikacja z matką może przyczynić się do powstawania tendencji 
homoseksualnych oraz zaburzeń życia seksualnego w okresie do-
rosłości. Ponadto brak opieki ojcowskiej lub nieadekwatne jej 
sprawowanie w istotny sposób wpływa na wzrost postaw agre-
sywnych, a nawet zachowań przestępczych. Chłopiec pozbawiony 
właściwego męskiego wzorca zachowań buduje często fałszywy 
obraz męskości, w którym cechą dominującą jest agresja, będąca 
według niego atrybutem „prawdziwego” mężczyzny. Dlatego też 
przyjmuje on postawy agresywne, a z czasem zaczyna angażować 
się w działania przestępcze, uważa bowiem, iż są to postawy i za-
chowania właściwe dla mężczyzny (J. Meissner-Łozińska, 2007). 

Wszystko to wskazuje na ogromną rolę ojca w rozwoju moral-
nym dziecka, który to rozwój ma istotne znaczenie z punktu widzenia 
pedagogiki resocjalizacyjnej. Większość badaczy podkreśla bowiem 
fakt, iż pewne braki czy nieprawidłowości w tej sferze mogą rzutować 
na przejawianie przez jednostkę tendencji do zachowań niezgodnych 
z normami społecznymi. Ojciec ma zatem tutaj do spełnienia specy-
ficzną rolę. Chłopiec, identyfikując się z ojcem uczy się przestrzegać 
bądź naruszać normy moralne i prawne. Jeżeli identyfikuje się on z 
ojcem, prezentującym poprawną postawę wobec norm, wówczas po-
jawia się u niego poczucie winy przy ich naruszaniu, co jest elemen-
tem wysoce pożądanym w procesie rozwoju moralnego dziecka. Jeże-
li natomiast ojciec jest nieobecny lub sam przejawia zachowania nie-
zgodne z normami, wówczas chłopiec w mniejszym stopniu bądź 
wcale nie przejawia poczucia winy po naruszeniu różnego rodzaju 
norm, a także jest mnie wrażliwy na krytykę i mniej skłonny do ak-
ceptowania upomnień w tym zakresie (K. Pospiszyl, 2007).  
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3. Rola i autorytet ojca w świetle wyników badań własnych 
W celu poznania roli i autorytetu ojca mężczyzn przebywają-

cych w izolacji penitencjarnej, przeprowadziłam badania ankietowe 
wśród skazanych Zakładu Karnego w Rzeszowie. Jest to zakład 
wyłącznie dla mężczyzn, typu zamkniętego, przeznaczony głównie 
dla recydywistów penitencjarnych. Jednak funkcjonuje w nim je-
den oddział półotwarty i jeden oddział zamknięty dla mężczyzn po 
raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności. Łącznie 
udało mi się przebadać 55-ciu skazanych z trzech grup klasyfika-
cyjnych: 

• 20 mężczyzn pierwszy raz odbywających karę, z oddziału 
typu zamkniętego; 

• 20 mężczyzn pierwszy raz odbywających karę, z oddziału 
typu półotwartego; 

• 15 mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziału 
typu zamkniętego. 

Problematyka przeprowadzonych przez mnie badań koncen-
trowała się wokół następujących zagadnień: 

• Jak interpretowane jest przez skazanych pojęcie „autorytetu” 
i czy ważne jest z ich punktu widzenia posiadanie w życiu 
autorytetów? 

• Jaki obraz własnego ojca funkcjonuje w świadomości 
skazanych? 

• Czy skazani postrzegają swojego ojca jako autorytet 
wychowawczy? 

Analizując odpowiedzi skazanych dotyczące rozumienia poję-
cia „autorytetu”, należy powiedzieć, iż znakomita większość ska-
zanych (60%) definiuje „autorytet” jako wzór do naśladowania. Pozo-
stałe 40% respondentów udzielało takich odpowiedzi jak: osoba po-
wszechnie szanowana – 18%; poważne zachowania – 11%, ważna osoba – 
9%; lubiana osoba – 2%.  
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Wykres 1. Sposób definiowania pojęcia „autorytet” 
 
Podobnie zdecydowana większość respondentów (85%) uważa, 

iż ważne jest posiadanie w życiu autorytetów, ponieważ łatwiej wtedy 
zrozumieć co je w życiu ważne i dobre. Zaledwie 15% badanych jest 
odmiennego zdania i twierdzi, że autorytety nie są potrzebne, gdyż 
człowiek sam najlepiej wie, co jest dla niego ważne i dobre. 

 
Wykres 2. „Czy ważne jest posiadanie w życiu autorytetów?” 
 
Kolejna grupa pytań skupiała się już konkretnie na temacie 

badań, dotyczyła ona bowiem stricte relacji skazanych z ich ojcami 
w okresie dzieciństwa. Odpowiedzi na te pytania pozwoliły okre-
ślić w jakim stopniu i czy w ogóle ojcowie badanych mężczyzn sta-
nowili dla nich źródło autorytetu wychowawczego oraz czy obec-
nie, z perspektywy czasu, postrzegają oni swoich ojców za wzór do 
naśladowania.  

Skazani zapytani o to, jakimi cechami scharakteryzowaliby 
swojego ojca najczęściej wymieniali takie cechy jak:  

• niezainteresowany sprawami rodziny i niemający czasu dla 
rodziny – 58% respondentów; 

• surowy – 54% respondentów; 
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• agresywny – 45% respondentów; 
• egoistyczny – 38% respondentów. 
 
Cechy ojca Odpowiedzi badanych [%] 
Niezainteresowany spra-
wami rodziny i niemający 
czasu dla rodziny 

58% 

Surowy 54% 
Agresywny 45% 
Egoistyczny 38% 
Kochający 20% 
Dbający o rodzinę 16% 
Opiekuńczy i troskliwy 11% 
Tabela 2. Cechy charakterystyczne ojców badanych mężczyzn 
 
Zdecydowana mniejszość badanych pamięta ojca jako: 
• kochającego – 20% skazanych; 
• dbającego o rodzinę – 16% skazanych; 
• opiekuńczego i troskliwego – 11% skazanych. 
Omówioną wyżej sytuację zdaje się potwierdzać charaktery-

styka relacji, jakie dominowały między skazanymi, a ich ojcami w 
okresie dzieciństwa.  

 
Wykres 3. Charakter kontaktów skazanych z ojcem 
 
Znaczny odsetek badanych (40%), deklaruje, iż były to kontak-

ty o charakterze autokratyczno-przedmiotowy. Podobna liczba re-
spondentów (35%) wskazuje na kontakty nacechowane obojętno-
ścią. Natomiast zaledwie 25% skazanych mówiło o partnersko-
podmiotowym charakterze swoich relacji z ojcem. 
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Najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż zdecydowana 
większość skazanych, ponieważ aż 73% wychowywała się w rodzi-
nach dysfunkcyjnych, niejednokrotnie dotkniętych złożoną patolo-
gizacją życia rodzinnego z kumulacją zjawisk patologicznych ta-
kich jak: alkoholizm ojca, przemoc domowa ze strony ojca oraz wy-
stępowanie w rodzinie zachowań przestępczych popełnianych 
przez ojca takich jak kradzieże czy znęcanie się nad rodziną.  

 
Wykres 4. Zachowania patologiczne występujące w rodzinie skazanych 
 
Należy zwrócić uwagę na to, że blisko 1/3 respondentów wy-

chowywała się w rodzinie, w której ojciec był skonfliktowany z 
prawem, co w sposób niezaprzeczalny dowodzi powielania tegoż 
negatywnego wzorca ojcowskiego przez badanych, którzy aktual-
nie odbywają karę pozbawienia wolności również na skutek zła-
mania różnego rodzaju norm prawnych. 

Badanie miało również na celu poznanie stopnia wywiązywa-
nia się przez ojców badanych mężczyzn z obowiązków rodziciel-
skich takich jak np. utrzymywanie kontaktów z nauczycielami, 
pomoc przy wypełnianiu obowiązków szkolnych, oraz zadań 
związanych z funkcjonowaniem środowiska rodzinnego, takich jak 
np. prace porządkowe w domu, przygotowywanie posiłków, do-
konywanie zakupów, opieka nad innymi członkami rodziny, zała-
twianie spraw urzędowych.  

 
Odpowiedzi badanych [%]  

Obowiązek / zadanie mama tata oboje 
rodzice 

pomoc przy wypełnianiu 
zadań szkolnych 

73% 5% 22%  
Obowiązki 
rodzicielskie kontakty z nauczycielami 66% 9% 25% 
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znajomość / podejmowanie 
prób poznania znajomych 
dziecka 

62% 9% 29% 

Tabela 3. Wypełnianie obowiązków rodzicielskich przez ojca 
 
Okazuje się, że większość obowiązków rodzicielskich związa-

nych z wychowaniem dzieci spoczywała na matkach. Zaangażo-
wanie ojców było niewielkie. Zaledwie 5% badanych deklaruje, iż 
to ojciec pomagał im przy wypełnianiu zadań domowych i 9% ba-
danych, że to ojciec utrzymywał kontakty z nauczycielami. Podob-
ne wyniki (9%) dotyczą podejmowania prób poznania znajomych 
swoich dzieci. Średnio co piąty ankietowany deklaruje, że oboje 
rodzice w równym stopniu angażowali się w w/w obowiązki ro-
dzicielskie. 

  
Odpowiedzi badanych [%]  

Obowiązek / zadanie bardzo 
dobrze 

zadowalająco przeciętnie „w ogó-
le nie 
wyko-
nywał 
takich 

obowiąz
ków” 

prace porządko-
we w domu 
(sprzątanie, 
zmywanie na-
czyń, itp.) 

9% 22% 25% 45% 

przygotowywanie 
posiłków 

10% 18% 38% 34% 

opieka nad inny-
mi członkami 
rodziny 

7% 15% 24% 54% 

załatwianie spraw 
urzędowych (np. 
płacenie rachun-
ków) 

18% 18% 
 

33% 31% 

Zadania 
związane z 
życiem 
rodzinnym 

pomoc w doko-
nywaniu zaku-
pów 

15% 16% 38% 31% 

Tabela 4. Stopień wypełniania przez ojca zadań związanych z życiem rodzinnym 
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Zbliżona sytuacja miała miejsce w przypadku wypełnienia 

przez ojca obowiązków związanych z życiem rodzinnym. W więk-
szości przypadków skazani deklarowali, iż ojciec w ogóle nie wy-
konywał tego typu obowiązków lub wykonywał je w stopniu prze-
ciętnym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie obowiązki jak prace 
porządkowe w domu czy opieka nad innymi członkami rodziny to 
musimy stwierdzić, że blisko połowa badanych wychowywała się 
w rodzinach, w których ojciec nie angażował się w ogóle w tego 
rodzaju działalność rodzinną, a tylko co dziesiąty skazany widział 
jak jego ojciec wykonuje te obowiązki w stopniu bardzo dobrym.  

Osadzeni zapytani zostali także o wartości, jakie ojciec prze-
kazywał im w wychowaniu i w tym przypadku również odpowie-
dzi badanych są wysoce niepokojące. Otóż znaczny odsetek z nich, 
ponieważ blisko 65% skazanych wskazało na fakt, iż ojciec nie 
przekazywał im w drodze wychowania żadnych wartości. Pozosta-
łe 35% respondentów wspomniało o takich wartościach jak toleran-
cja, punktualność i prawdomówność. Z kolei takie wartości jak od-
powiedzialność czy sumienna praca prawie w ogóle nie pojawiają 
się w odpowiedziach skazanych.  

 
Wartości przekazywa-

ne przez ojca w wychowaniu 
Odpowiedzi badanych [%] 

„ojciec nie przekazy-
wał mi żadnych wartości” 

65% 

tolerancja 24% 
punktualność 18% 
prawdomówność 12% 
odpowiedzialność  2% 
sumienna praca 6% 

Tabela 5. Wartości przekazywane przez ojca w wychowaniu 
 
Można zatem wysunąć wniosek, iż wartości wysoce cenione 

społecznie takie jak właśnie odpowiedzialność, sumienna praca, 
prawdomówność w przypadku skazanych objętych badaniem nie 
stanowiły naturalnego elementu wychowawczego, który bez wąt-
pienia powinien być obecny w drodze wychowywania młodego 
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pokolenia. Co więcej, wartości te nie były prezentowane przez oj-
ców osób badanych, nie mogły więc w związku z tym zostać przez 
badanych w sposób naturalny i spontaniczny zinternalizowane, jak 
to ma miejsce w rodzinach poprawnie funkcjonujących, gdzie 
dziecko, zwłaszcza chłopiec, poprzez mechanizm naśladownictwa 
przyjmuje od ojca właściwe postawy i system wartości, a co za tym 
idzie prezentuje gotowość do poszanowania norm prawnych, mo-
ralnych i obyczajowych. Tego właśnie naturalnego elementu wy-
chowawczego zabrakło w rodzinach osób badanych.  

Wszystko to zdają się potwierdzać odpowiedzi skazanych do-
tyczące tego, czy ojciec stanowi dla nich autorytet wychowawczy, 
ponieważ aż 74% respondentów dzieliło na to pytanie odpowiedzi 
przeczącej. 

 
Wykres 5. „Czy ojciec stanowi dla Pana autorytet wychowawczy?” 
 
Odpowiedzi, za pomocą których skazani argumentowali swo-

je stanowisko najczęściej brzmiały następująco: 
• „ojciec był agresywny, znęcał się nad mamą i nad nami”, 
• „ojciec ciągle pił”, 
• „ojciec za mało czasu poświęcał rodzinie, ciągle go nie było”. 
 
Podsumowanie 
Zaprezentowane wyniki badań wskazują na fakt, iż badani 

przeze mnie mężczyźni, w znakomitej większości wychowywali się 
w rodzinach pozbawionych właściwego autorytetu ojcowskiego. W 
ich wspomnieniach ojciec jawi się jako osoba agresywna, surowa, 
niedbająca o rodzinę, nierzadko borykająca się z problemem alko-
holowym i znęcająca się nad rodziną. Niestety wzorzec ojcowski, 
obecny w ich rodzinach macierzystych, z pewnością nie przypomi-
nał ideału wychowawczego. Jednak mimo to trafnie wskazują oni 
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jaki powinien być dobry ojciec, podając takie cechy jak: opiekuńczy, 
kochający rodzinę, odpowiedzialny, wyrozumiały, potrafiący roz-
mawiać o problemach i rozwiązywać je. Pragną oni także dołożyć 
wszelkich starań, aby realizować te wartości w swoim życiu, a 
dzięki temu należycie wywiązywać się z ojcowskiej roli i stać się 
autorytetem dla swoich dzieci. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że współczesne ojcostwo jest nie 
lada wyzwaniem i nie jest sprawą łatwą sprostać temu zadaniu, 
zwłaszcza wówczas, gdy samemu nie miało się właściwego wzorca 
ojcowskiego i gdy nie ma się punktu odniesienia, nie ma się ideału, 
który można by naśladować. Dlatego tak ważne jest skuteczne 
działanie i skuteczna pomoc jaką instytucje społeczne mogą nieść 
rodzinom zagrożonym. Owo wsparcie powinno mieć miejsce już w 
pierwszych pojawiających się w jej funkcjonowaniu problemach i 
trudnościach, bez czekania na pogłębienie się sytuacji kryzyso-
wych. Odpowiednia pomoc rodzinie, ojcu i matce, pozwoli na po-
wstrzymanie rozszerzania się zjawisk patologicznych w rodzinie 
oraz stworzy rodzicom ogromną szansę na odbudowanie (być mo-
że utraconego) autorytetu w oczach własnych dzieci.  
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Paulina Woś (KUL) 
 

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
 
Wstęp 
Ustalenie pochodzenia dziecka nie sprawia szczególnej trud-

ności co do osoby matki. Ciąża i poród są przecież zdarzeniami 
łatwo dostrzegalnymi. Ustalenie ojcostwa może się wiązać ze 
znacznie większymi problemami, stąd też Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy1 przewiduje aż trzy możliwe sposoby jego dochodzenia: 
domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, uznanie dziec-
ka przez ojca z jednoczesną zgodą matki dziecka, ustalenie ojco-
stwa w drodze postępowania cywilnego2.  

W trakcie trwania małżeństwa typowym sposobem ustalenia 
ojcostwa jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. 
Punktem wyjścia dla określenia pochodzenia dziecka jest macie-
rzyństwo określonej kobiety, które z kolei stanowi niezbędną prze-
słankę domniemania ojcostwa danego mężczyzny. Zgodnie z tre-
ścią art. 62 § 1 k.r.o. domniemywa się, że od męża matki pochodzi 
dziecko urodzone przez jego żonę w czasie trwania małżeństwa. 
Nie ma, dla skorzystania z domniemania, znaczenia fakt, iż dziecko 
zostało poczęte w wyniku zabiegu medycznego, jako że polskie 
prawo nie wymaga aby dziecko urodziło się wyłącznie w wyniku 
aktu płciowego rodziców. Dziecko poczęte w wyniku zabiegu me-
dycznego korzysta z dobrodziejstwa domniemania pochodzenia od 
małżonków na równi z dzieckiem poczętym w naturalny sposób.  

 
1. Konstrukcja domniemania pochodzenia dziecka od męża 

matki 
Podstawę domniemania stanowi fakt urodzenia dziecka przez 

kobietę aktualnie pozostającą w związku małżeńskim. Dodatkowo, 
domniemanie pochodzenia z małżeństwa obejmuje także dzieci 
                                                 

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 
1964, Nr 9, poz. 59, z późniejszymi zmianami, dalej k.r.o. 

2 J. Łukasiewicz [w:] S. Grobel, J. Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, J. Wiktor, In-
stytucje prawa rodzinnego, red. J. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 171. 
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urodzone w okresie 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo od 
prawomocnego orzeczenia separacji, ponieważ okres koncepcyjny 
przypada dla takich narodzin jeszcze w czasie trwania poprzednie-
go związku3. Bez znaczenia dla powstania domniemania pozostaje 
sporządzenie aktu urodzenia oraz jego treść4. Akt urodzenia nie ma 
charakteru konstytutywnego, a tylko deklaratoryjny5. W wyroku z 
dnia 3 lutego 1970 r.6, SN podkreślił, że domniemanie prawne 
przewidziane w art. 62 § 1 k.r.o. istnieje zatem niezależnie od aktu 
urodzenia dziecka. Konsekwencją tego stanowiska jest, że również 
instytucja obalenia domniemania żyje życiem samodzielnym, nie 
związanym z istnieniem aktu stanu cywilnego. W wyroku z dnia 10 
kwietnia 1969 r.7, SN wskazał natomiast, że okoliczność, że w akcie 
urodzenia dziecka figuruje nazwisko innego mężczyzny niż mąż 
matki, nie czyni bezprzedmiotowym wniesienie powództwa o za-
przeczenie ojcostwa przez męża matki, gdyż w wyniku sporządze-
nia takiego aktu domniemanie prawne z art. 62 § 1 k.r.o. nie zostało 
obalone. Jak podkreślił SN obalenie domniemania, a więc zaprze-
czenie ojcostwa nie jest związane w ogóle z istnieniem aktu stanu 
cywilnego i może nastąpić tylko na podstawie przepisów k.r.o.8. W 
uchwale SN z dnia 15 stycznia 1968 r.9, mającej moc zasady praw-
nej, podkreślono, że do rozstrzygnięcia sprawy o zaprzeczenie oj-
costwa nie jest potrzebne sprostowanie aktu urodzenia dziecka, 
polegające na ujawnieniu w tym akcie męża matki jako ojca.  

 

                                                 
3 Małżeństwo ustaje z chwilą śmierci jednego z małżonków, uprawomocnie-

nia się orzeczenia o stwierdzeniu zgonu oraz z chwilą wskazaną w orzeczeniu o 
uznaniu małżonka za zmarłego. Za życia małżonków małżeństwo ustaje z chwilą 
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Podobne skutki wywołuje unie-
ważnienie małżeństwa. 

4 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowac-
two. Komentarz do art. 617-1441., Lex 2014. 

5 Zob. uchwała z dnia 15 stycznia 1968 r. składu 7 sędziów SN (zasada praw-
na), III CZP 85/67, OSNCP 1968, nr 11, poz. 179. 

6 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1970 r., II CR 580/69, LEX nr 167363. 
7 Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, LEX nr 984. 
8 Zob. także wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, LEX nr 691. 
9 Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1968 r. składu 7 sędziów SN (zasada praw-

na), III CZP 85/67, LEX nr 738. 
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2. Kolizje domniemań pochodzenia dziecka z małżeństwa 
W art. 62 k.r.o. ustawodawca przewidział możliwość kolizji 

domniemania pochodzenia dziecka od męża matki w razie zawar-
cia przez nią ponownego małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się 
przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, 
lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, istnieją dwa 
domniemania wskazujące na ojcostwo pierwszego i drugiego męża 
matki. Kolizję tę rozstrzyga § 2 art. 62 k.r.o. - jeżeli matka dziecka 
po ustaniu pierwszego małżeństwa zawarła drugie, to domniemy-
wa się, że dziecko pochodzi od jej drugiego męża, nawet jeżeli uro-
dzi się jeszcze przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnie-
nia pierwszego małżeństwa. Ustawodawca wyszedł z założenia, iż 
w świetle doświadczenia życiowego takie stanowisko jest bardziej 
prawdopodobne. Należy jednak zauważyć, że mimo to może po-
wstać skomplikowana sytuacja, gdy biologicznym ojcem dziecka 
będzie pierwszy mąż matki. Oczywiście, może on doprowadzić do 
uznania ojcostwa, jednak dopiero po prawomocnym zaprzeczeniu 
ojcostwa drugiego męża. Wskazuje się, że art. 62 § 2 k.r.o. całkowi-
cie wyłącza stosowanie art. 62 § 1 k.r.o., dlatego też zaprzeczenie 
ojcostwa drugiego męża nie wiąże się z przyjęciem domniemania 
ojcostwa pierwszego męża10. Brak zaprzeczenia ojcostwa drugiego 
męża matki będzie zatem skutecznie blokowało możliwość ustale-
nia pochodzenia dziecka od ojca zgodnie z prawdą biologiczną. 

Zbieg domniemań zachodzi także w przypadku urodzenia 
dziecka przez kobietę która zawarła małżeństwo bigamiczne. Po-
nieważ małżeństwo takie nie niweczy pierwszego małżeństwa, 
dziecko urodzone w związku bigamicznym korzysta z domniema-
nia prawnego z art. 62 § 1 k.r.o. Wobec braku regulacji przedmio-
towego zbiegu domniemań w ustawie, w doktrynie proponuje się 
kolizję tych domniemań rozstrzygnąć, stosując w drodze analogii 
art. 62 § 2 k.r.o., co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że w 
omawianej sytuacji wchodzi w grę domniemanie pochodzenia 

                                                 
10 Szerzej K. Pietrzykowski [w:] J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. 

Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. 
Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 673. 



760 
 

dziecka urodzonego w czasie trwania związku bigamicznego od 
drugiego męża11.  

Domniemanie z art. 62 k.r.o. jest wyłączone w przypadku, gdy 
dziecko kobiety niezamężnej zostało uznane przed urodzeniem, a 
następnie, ale jeszcze przed urodzeniem dziecka, wyszła ona za 
mąż z innego mężczyznę niż ten, który uznał dziecko. W takim 
przypadku wykluczone jest stosowanie domniemanie ojcostwa 
męża matki, mimo że dziecko urodziło się w czasie trwania mał-
żeństwa12. 

 
3. Charakter domniemania i możliwość jego wzruszenia 
Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki stanowi 

domniemanie prawne, czyli domniemanie ustanowione przez pra-
wo13. Wiąże ono sąd, co oznacza, że w każdej sprawie, np. w spra-
wie o alimenty, sąd uzna dziecko urodzone w czasie trwania mał-
żeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważ-
nienia za dziecko, którego ojcem jest mąż matki, lub też były mąż. 
Domniemanie to zalicza się do domniemań prawnych kwalifiko-
wanych, co oznacza, że ustawodawca wprowadził szczególne wy-
mogi co do jego obalenia14. Zachowało aktualność stwierdzenie 
zawarte w orzeczeniu SN z dnia 7 lutego 1948 r.15, zgodnie z któ-
rym domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki obowiązuje 
bezwzględnie, choćby było oczywiste, że dziecko nie mogło być 
spłodzone przez męża matki.  

Jednakże domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
przestanie automatycznie obowiązywać z chwilą prawomocnego 

                                                 
11 K. Piasecki, [w:] H. Ciepła. B. Czech, T. Domińczyk, K. Piasecki, M. Sy-

chowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2011, s. 641. 

12 Tak. B. Trębska [w:] W. Borysiak, M. Manowska, J. Sadomski, E. Skowrońska-
Bocian, B. Trębska, E. Trybuslska-Skoczylelas, J. Wierciński, R. Zegadło, Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014, s. 609. 

13 Art. 234 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywil-
nego, Dz.U.2014.101 j.t., dalej k.p.c. 

14 Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 
2013, s. 61. 

15 Orzeczenie SN z dnia 7 lutego 1948 r., III C 1741/47, OSN 1949, nr 1, poz. 12. 
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ustalenia, że dziecko nie zostało urodzone przez kobietę, która 
figuruje w akcie urodzenia dziecka jako jego matka16. Jak wskazał 
SN w wyroku z dnia 2 marca 1966 r.17 ustalenie nieistnienia 
macierzyństwa pociąga za sobą automatyczne unicestwienie 
domniemania prawnego ojcostwa z art. 62 kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego.  

Tak jak zostało to już powiedziane, domniemanie to ma 
charakter domniemania prawnego kwalifikowanego. Niemniej 
jednak jest to domniemanie wzruszalne i mąż matki dziecka może 
dochodzić zaprzeczenia swojego ojcostwa. Zgodnie z art. 62 § 3 
k.r.o. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki może być 
obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 
Wzruszenie domniemania nie może nastąpić ubocznie przy 
rozstrzyganiu innej sprawy, np. rozwodowej, alimentacyjnej, 
spadkowej18. Domniemanie to nie może zostać unicestwione w 
trybie ugody sądowej bądź zgodnymi oświadczeniami małżonków 
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa, lecz tylko w trybie powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa, w sposób określony w art. 67 k.r.o., czyli 
przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka19. 

  
4. Zaprzeczenie ojcostwa 
Wzruszenia domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa 

dokonać można tylko na drodze sądowej w procesie o zaprzeczenie 
ojcostwa. Postępowanie to można prowadzić tylko za życia dziecka 
- jeżeli dziecko umrze - następuje umorzenie postępowania. Można 
natomiast prowadzić postępowanie po śmierci matki lub po 
śmierci ojca, na którego rzecz przemawia domniemanie ojcostwa. 

                                                 
16 Zob. wyrok SN z dnia 15 czerwca 1967 r., II CR 89/67, LEX nr 6175.  
17 Wyrok SN z dnia 2 marca 1966 r., II CR 31/66, LEX nr 421; zob. także orze-

czenie SN z dnia 21 czerwca 1957 r., 2 CR 162/57, OSPiKA 1958, z. 7–8, poz. 182. 
18 Orzeczenie SN z dnia 24 maja 1966 r., III CR 91/66, OSN 1967, nr 4, poz. 68.  
19 J. Zatorska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
08.220.1431), LEX/el. 2011. 
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Zmarłego rodzica reprezentuje wtedy kurator20. 
W art. 63 k.r.o. ustawodawca zawarł podstawę materialno-

prawną legitymacji procesowej czynnej dla męża matki w procesie 
o zaprzeczenia ojcostwa oraz określił termin do wytoczenia po-
wództwa. Poza mężem matki dziecka, uprawnionymi do wniesie-
nia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa są także: matka dziecka21, 
dziecko22 i prokurator23. 

Ustawodawca wprowadził terminy ustawowe do wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, matkę oraz 
dziecko. Terminy te nie są wiążące dla prokuratora, który może 
wnieść powództwo w każdym czasie. Przepisy o terminach pre-
kluzyjnych, po upływie których zaprzeczenie ojcostwa jest niedo-
puszczalne (art. 63, art. 69–70, art. 80, art. 81 § 2 k.r.o.), jak wskazał 
SN w uzasadnieniu uchwały24, stanowią odejście od zasady su-
premacji prawdy obiektywnej, na rzecz ochrony rodziny, a przede 
wszystkim dobra dziecka. 

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
jako termin prawa materialnego nie podlega przywróceniu. Wnie-
sienie powództwa po jego upływie prowadzi do jego oddalenia. 
Roszczenie o zaprzeczenie ojcostwa nie jest roszczeniem majątko-
wym, a zatem nie podlega przedawnieniu. W konsekwencji nie 
mają do niego zastosowania przepisy kodeksu cywilnego regulują-
ce przerwę biegu przedawnienia czy też jego zawieszenie25. W wy-
roku z dnia 28 stycznia 1998 r., SN uznał, że oświadczenie męża 
matki co do swego ojcostwa, złożone poza procesem o zaprzecze-
nie ojcostwa, nie przerywa biegu terminu z art. 63 k.r.o.26. 

                                                 
20 J. Haberko, [w:] M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-

Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. h. Dolecki, T. Sokołowski, LEX 2013. 

21 Art. 69 § 2 k.r.o. 
22 Art. 70 § 2 k.r.o. 
23 Art. 454 § 2 k.p.c. 
24 Uchwała SN z dnia 27 października 1983 r. 7 sędziów (zasada prawna), III 

CZP 35/83, LEX nr 2950. 
25 Por. orzeczenie SN z dnia 27 czerwca 1967 r., II CR 113/67, LEX 6187. 
26 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 1998 r., II CKN 540/97, LEX nr 1225351. 
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Niedochowanie terminu sąd stwierdza z urzędu, oddalając 
powództwo w całości. Oddalenie powództwa o zaprzeczenie ojco-
stwa z powodu przekroczenia terminu przez męża matki nie stoi 
na przeszkodzie wytoczeniu - na podstawie art. 86 k.r.o., nowego 
powództwa przez prokuratora27. Jednakże w przypadku wniesie-
nia powództwa przez prokuratora i jego następczego cofnięcia, po-
zwany mąż matki nie może skutecznie zaskarżyć postanowienia 
umarzającego postępowanie na skutek cofnięcia przez prokuratora 
pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, gdy powództwo prokuratora zo-
stało wniesione po upływie przewidzianego dla ojca dziecka ter-
minu do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa28.  

 
5. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez 

męża matki 
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojco-

stwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o 
urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnię-
cia przez dziecko pełnoletności29. 

Początek biegu terminu do wniesienia powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa przez męża matki oznaczył ustawodawca na dzień, 
w którym dowiedział się on o urodzeniu dziecka przez żonę. Ter-
min nie może zatem rozpocząć biegu wcześniej niż data urodzenia 
dziecka30. Orzecznictwo SN podkreśla, że nie chodzi o dzień, w 
którym mąż matki dowiedział się o tym, że żona jest w ciąży31. 
Wiadomością o urodzeniu się dziecka nie jest informacja mająca 
cechy wiarygodności, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną32. 
Bez znaczenia dla określenia początku biegu terminu jest przy-

                                                 
27 Wyrok SN z dnia 19 października 1965 r., I CR 286/65, OSNC 1966, Nr 5, poz. 

86; wyrok SN z dnia 10 lutego 1972 r., II CR 663/71, OSN 1972, Nr 7-8, poz. 148. 
28 Postanowienie SN z dnia 17 czerwca 1980 r., IV CZ 66/80, OSNC 1980, Nr 

11, poz. 225. 
29 Art. 63 k.r.o. 
30 Zob. wyrok SN z dnia 24 października 1979 r., IV CR 361/79, LEX nr 8196 . 
31 Orzeczenie SN z dnia 28 września 1964 r., II CR 260/64, OSNPG 1965, nr 8–9, poz. 

42; orzeczenie SN z dnia 18 lipca 1967 r., I CR 37/67, OSNPG 1968, nr 1, poz. 6. 
32 Zob. wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 398/83, OSNCP 1984, nr 9, 

poz. 1609. 
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puszczalna data rozwiązania33. Bez znaczenia jest również przy-
puszczenie męża matki, że nie jest on biologicznym ojcem dziec-
ka34. Termin nie rozpoczyna biegu również od dnia, w którym żona 
poinformowała męża, że nie jest ojcem dziecka urodzonego w mał-
żeństwie35. 

Ustawodawca uregulował w k.r.o. także kwestię wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, który jest 
ubezwłasnowolniony całkowicie oraz chory psychicznie. W przy-
padku ubezwłasnowolnienia całkowitego mąż matki wytacza po-
wództwo działając poprzez swojego przedstawiciela ustawowego. 
Art. 64 § 1 k.r.o. określa początek biegu terminu do wytoczenia 
powództwa przez opiekuna prawnego ubezwłasnowolnionego 
całkowicie - termin ten wynosi sześć miesięcy. Początek biegu ter-
minu został określony na dzień ustanowienia przedstawiciela 
ustawowego, jeżeli wiedział on o urodzeniu się dziecka, a jeżeli o 
urodzeniu się dziecka dowiedział się później, początek terminu 
został oznaczony na dzień, w którym powziął tę wiadomość. Jeżeli 
przedstawiciel ustawowy nie wniósł powództwa, może to uczynić 
mąż matki po uchyleniu ubezwłasnowolnienia36. 

Należy podkreślić, że przepisy art. 64 § 1 i 2 k.r.o. nie uchyliły 
terminu końcowego do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie oj-
costwa, który stanowi osiągnięcie przez dziecko pełnoletności.  

W sytuacji, kiedy mąż matki nie został ubezwłasnowolniony 
całkowicie, mimo istnienia do tego podstaw - choroba psychiczna 
lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne, może on wówczas wy-
toczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesię-
cy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o 
urodzeniu się dziecka później niż zapadł na chorobę psychiczną 

                                                 
33 Zob. wyrok SN z dnia 7 grudnia 1967 r., II CR 349/67, OSNCP 1969, nr 2, 

poz. 27. 
34 Por. orzeczenie SN z dnia 4 czerwca 1958 r., 3 CR 851/57 (w:) J. Gudowski, 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Orzecznictwo, Kraków 1998, s. 276. 
35 Orzeczenie SN z dnia 3 października 1963 r., II CR 932/62, LEX nr 170787. 
36 B. Trębska [w:] W. Borysiak, M. Manowska, J. Sadomski, E. Skowrońska-

Bocian, B. Trębska, E. Trybulska-Skoczelas, J. Wierciński, R. Zegadło, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014, s. 621 i n. 
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lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne – w ciągu sześciu mie-
sięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął37. 

Ustawodawca nie wprowadza wymogów co do sposobu do-
wiedzenia się o urodzeniu dziecka. Brak jest również wymagań co 
do osoby, od której mąż matki powziął wiadomość. Może być to 
zarówno żona, jak i osoba trzecia. Nie budzi wątpliwości, że poin-
formowanie o urodzeniu dziecka musi być wyraźne. W wyroku z 
dnia 20 maja 1971 r.38, SN uznał, że wymogu takiego nie spełnia 
zdawkowe, przerywane, w formie żartu udzielenie informacji. Dla 
określenia początku biegu terminu powyższe zachowanie ma zna-
czenie, ponieważ, zdaniem SN, mąż ma obowiązek sprawdzenia 
informacji, a bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym do-
wiedziałby się o urodzeniu dziecka, spełniając obowiązek potwier-
dzenia uzyskanych informacji. Podobnie, jeżeli mąż dowiedział się, 
że żona jest w ciąży z innym mężczyzną, powinien zainteresować 
się w przyszłości, kiedy żona urodzi dziecko39. Bieg terminu roz-
pocznie się bowiem od dnia, w którym mąż przy zachowaniu nale-
żytej staranności mógł się dowiedzieć, że żona urodziła dziecko 
innego mężczyzny. 

Mylne wyobrażenie męża matki co do nieobowiązywania 
domniemania z art. 62 k.r.o. nie wpływa na termin do wytoczenia 
powództwa40. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów SN, mającej moc zasa-
dy prawnej41, termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa przez męża matki biegnie od dnia, w którym dowiedział 
się on o urodzeniu dziecka przez żonę, także w takim wypadku, 
gdy mąż matki nie został ujawniony jako ojciec w akcie urodzenia 
dziecka. Jak podkreślił SN, ustawodawca wiąże bieg terminu do 
zaprzeczenia ojcostwa przez męża matki nie z faktem sporządzenia 
aktu urodzenia dziecka, lecz wyłącznie z faktem dowiedzenia się o 

                                                 
37 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowac-

two. Komentarz do art. 617-1441., Lex 2014. 
38 Wyrok SN z dnia 20 maja 1971 r., I CR 145/71, LEX nr 6929. 
39 Por. wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 398/83, OSNCP 1984, nr 9, 

poz. 160. 
40 Wyrok SN z dnia 17 września 1981 r., IV CR 308/81, LEX nr 8355. 
41 Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1968 r. 7 sędziów (zasada prawna), III CZP 

85/67, LEX nr 738. 
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urodzeniu tego dziecka. Dlatego też, wnosząc powództwo mąż 
matki dziecka będzie, zgodnie z zasadą ciężaru dowodu wyrażoną 
w art. 6 k.c., musiał udowodnić zachowanie terminu, który jako 
termin zawity brany jest pod uwagę przez sąd z urzędu. Ustawo-
dawca nie wprowadza wymogów co do postępowania dowodo-
wego. Należy uznać, że dopuszczalny jest każdy dowód, w tym 
dowód z przesłuchania stron. Należy jednak pamiętać, że jest to 
dowód posiłkowy, który zostanie dopuszczony przez sąd w sytu-
acji, gdy po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku 
pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy42. 
W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa matka dziecka może skutecz-
nie zniweczyć wniesiony przez jej męża pozew podnosząc zarzut 
upływu terminu wskazanego w art. 63 k.r.o., wykazując przykła-
dowo, że mąż był obecny przy porodzie, który miał miejsce co naj-
mniej sześć miesięcy przed wytoczeniem przez niego powództwa. 
Wówczas powództwo o zaprzeczenie zostanie oddalone w całości. 

W przypadku wszczęcia postępowania przez męża matki 
dziecka, legitymowanymi biernie - pozwanymi w sprawie o za-
przeczenie ojcostwa są łącznie matka i dziecko. Małoletnie dziecko 
obligatoryjnie jest reprezentowane przez kuratora procesowego 
zgodnie z art. 99 k.r.o. Śmierć matki nie stanowi przeszkody do 
prowadzenia postępowania, natomiast postępowanie nie jest do-
puszczalne po śmierci dziecka43, dlatego w razie śmierci dziecka 
postępowanie umarza się zgodnie z art. 456 § 3 k.p.c.. 

 
6. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez 

matkę dziecka 
Ustawodawca do zaprzeczenia ojcostwa przez matkę ustano-

wił 6 - miesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka44 . 
Termin ten jest niezależny od faktu i czasu sporządzenia aktu uro-
dzenia. Nowelą z dnia 6 listopada 2008 r. 45 dodano do art. 69 § 3, 

                                                 
42 Art. 299 k.p.c. 
43 Art. 71 k.r.o. 
44 Art. 69 § 1 k.r.o. 
45 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
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który ma na celu wzmocnienie ochrony interesu matki przed uchy-
bieniem stosunkowo krótkiego terminu zawitego do wytoczenia 
powództwa z przyczyn od niej niezależnych, związanych z jej sta-
nem psychicznym. Poprzez odesłanie do art. 64 oraz 65 k.r.o. za-
pewniono jednakowe traktowanie w odniesieniu do możliwości 
zaprzeczenia ojcostwa zarówno męża matki dziecka, jak i matki 
dziecka w razie ich ubezwłasnowolnienia całkowitego lub istnienia 
podstaw do takiego ubezwłasnowolnienia46. 

W § 2 art. 69 k.r.o. wskazano podmioty legitymowane biernie 
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wytoczonym przez matkę 
dziecka. Zgodnie z tym przepisem matka pozywa dziecko i męża. 
Jeżeli mąż nie żyje – tylko dziecko. Ponieważ małoletnie dziecko 
nie posiada zdolności procesowej, powstaje problem jego reprezen-
tacji w procesie, tym bardziej że na mocy art. 98 § 2 k.r.o. reprezen-
tacja dziecka przez rodziców w postępowaniach sądowych z ich 
udziałem jest wyłączona, ponieważ interes stron postępowania jest 
sprzeczny. Zgodnie z dyspozycją art. 98 § 2 oraz art. 99 k.r.o. w 
procesie o zaprzeczenie ojcostwa dziecko małoletnie powinien re-
prezentować kurator ustanowiony przez władzę opiekuńczą47. 

 
7. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez 

dziecko 
Art. 70 k.r.o. przyznaje dziecku samodzielną legitymację 

czynną w zakresie wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
męża swojej matki. Przepis ten określa także termin uprawniający 
do wniesienia powództwa oraz krąg podmiotów legitymowanych 
biernie. 

Zgodnie z art. 70 § 1 k.r.o. dziecko po dojściu do pełnoletnio-
ści może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swo-
jej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia 
pełnoletniości. Pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat osiemnaście, 
przy czym zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią czyni ja 

                                                 
46 Art. 64 i 65 k.r.o. 
47 J. Zatorska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.08.220.1431), LEX/el. 2011. 
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osobą pełnoletnią, jeszcze zanim ukończy 18 lat48. W przypadku 
zawarcia małżeństwa przed osiągnięciem pełnoletności trzyletni 
termin od osiągnięcia pełnoletniości liczy się od dnia zawarcia mał-
żeństwa przez osobę małoletnią.  

Przyznanie dziecku samodzielnej legitymacji czynnej w zakre-
sie wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest wynikiem 
traktowania tego uprawnienia jako mającego charakter ściśle osobi-
sty, dlatego też niedopuszczalne jest ustanowienie w tym celu ku-
ratora dla małoletniego dziecka49. Powództwo o zaprzeczenie ojco-
stwa w interesie małoletniego dziecka może wytoczyć prokurator 
na podstawie art. 86 k.r.o. 

W § 2 art. 70 k.r.o. wskazano podmioty legitymowane biernie 
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wytoczonym przez dziecko. 
Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej 
matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli 
mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciw-
ko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

Nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r.50 dodano do art. 70 
k.r.o. § 3, który ma na celu wzmocnienie ochrony interesu dziecka 
przed uchybieniem terminu zawitego do wytoczenia powództwa z 
przyczyn od niego niezależnych, związanych z jego stanem psy-
chicznym. Zapewnia to jednakowe traktowanie w odniesieniu do 
możliwości zaprzeczenia ojcostwa wszystkich osób bezpośrednio i 
osobiście zainteresowanych w razie ich ubezwłasnowolnienia cał-
kowitego lub istnienia podstaw do takiego ubezwłasnowolnienia. 

 
Podsumowanie 
Domniemanie jest jednym z trzech sposobów ustalenia ojco-

stwa. Zachodzi wówczas, gdy dotyczy dziecka urodzonego w mał-
żeństwie lub w 300 dni po jego ustaniu lub unieważnieniu. Nie jest 
wykluczone uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w małżeństwie 

                                                 
48 Art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 

16, poz. 93 z późniejszymi zmianami, dalej k.c. 
49 Orzeczenie SN z dnia 27 lipca 1966 r., II CR 242/66, LEX nr 6020. 
50 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
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przez innego mężczyznę niż mąż matki, czy też sądowe ustalenie 
ojcostwa innego mężczyzny, jednakże może to nastąpić dopiero po 
uprzednim obaleniu domniemania ojcostwa męża matki, co może 
nastąpić wyłącznie w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.  

 
Streszczenie  
Niniejsza publikacja jest analizą przepisów prawa oraz 

orzecznictwa Sądu Najwyższego regulujących kwestię ustalenia 
ojcostwa. Autorka ograniczyła się do omówienia jednego z trzech 
sposobów ustalenia ojcostwa - domniemania pochodzenia dziecka 
od męża matki: konstrukcji tego domniemania, przesłanek, skut-
ków prawnych. Druga część artykułu poświęcona jest instytucji 
sądowego zaprzeczenia ojcostwa - regulacji mającej na celu obale-
nie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki.  

 
Summary 
Presumption of the child’s provenience from the mother’s husband. 
This publication is an analysis of the provisions of law and of 

the rulings of the Supreme Court regulating the issue of establish-
ment of paternal filiation. The author restrained herself to analys-
ing one of the three ways of establishing paternal filiation - pre-
sumption of the child’s provenience from the mother’s husband: 
the very construction of this presumption, the premises, and the 
legal consequences. The second part of the article is devoted to the 
institution of court-based denial of paternity - a regulation having 
the purpose of rebutting the presumption of the child’s prove-
nience from the mother’s husband. 
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Albert Pielak (UW) 

 
Skutki inseminatio artificialis w sferze prawnej dziecka 

 
1. Ekspozycja problematyki 
Z całokształtu zagadnień medyczno-prawnych pojawiających 

się w związku z postępem w dziedzinie nauk medycznych najwię-
cej sporów i emocji budzą zabiegi medyczne związane ze zdolno-
ścią prokreacyjną człowieka. 

Stanowią one poważne wyzwanie dla tradycyjnych instytucji 
prawa rodzinnego. Reakcja polskiego ustawodawcy na te kontro-
wersje jest bardzo skromna i bezpośrednio przejawia się tylko 
wprowadzonym nowelą z 2008 r. art. 68 KRO1. Zgodnie z brzmie-
niem przytaczanego artykułu odmawia się zaprzeczenia ojcostwa 
w przypadku poczęcia dziecka w następstwie zabiegu medyczne-
go, na który mąż matki wyraził zgodę. W praktyce jest to wprowa-
dzenie do aktu normatywnego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 
z 27 października 1983 r., III CZP 35/83, który zajął się odpowie-
dzią na pytanie postawione przez Prokuratora Generalnego2. Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy nie normuje bezpośrednio innych 
prawnych aspektów medycznie wspomaganej prokreacji ludzkiej. 
Nieuregulowana pozostaje zwłaszcza sytuacja prawna dziecka po-
czętego tą drogą, co rodzi wiele niejasności i sporów. 

W niniejszym artykule chciałbym omówić jedną z tych kon-
trowersji, a mianowicie konflikt między: 

1. ochroną anonimowości dawcy nasienia  
2. a prawem dziecka poczętego metodą sztucznej prokreacji 

do poznania własnej tożsamości biologicznej. 
Któremu z tych interesów powinna być przyznana wzmoc-

niona ochrona na gruncie prawa? 
Na wstępie zaznaczam, że pragnę odłożyć na bok wszelkie 

                                                 
1 Art. 68 Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało 

poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę. 
2 W. Stojanowska (red.) „Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw 

z 6 listopada 2008 roku i 10 czerwca 2010 roku. Analiza. Wykładnia. Komen-
tarz.”, Warszawa 2011, s. 125. 
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dyskusje związane z celowością przeprowadzania zabiegów 
sztucznej inseminacji ze względów medycznych, jak również ich 
moralną dopuszczalnością. Chciałbym natomiast w niniejszym ar-
tykule skupić się na skutkach jakie w sferze prawnej dziecka poczę-
tego metodą sztucznej inseminacji wywołuje dokonanie tego zabie-
gu w zakresie przyznania mu prawa do poznania jego własnej toż-
samości biologicznej albo zapewnienia dawcy materiału genetycz-
nego ochrony jego anonimowości.  

Warto dokonać przeglądu rozwiązań jakie w zakresie omawia-
nego tematu zastosowano w państwach europejskich. Ustawodaw-
stwo tych państw zdaje się być równo podzielone3. We Francji (zgod-
nie z ustawą nr 2000-800 z 6 VIII 2004 r. o bioetyce, zmieniona ustawą 
z 7 VII 2011 r.) lekarzowi zakazuje się możliwości ujawnienia dziecku, 
które dojdzie do pełnoletniości, informacji o jego biologicznym ojcu (a 
w przypadku macierzyństwa zastępczego – informacji o biologicznej 
matce). Podobne rozwiązanie zarysowanego problemu obowiązuje w 
Hiszpanii, Grecji, Danii, Finlandii oraz na Litwie i Słowacji. Czasami 
na zasadzie wyjątku od dopuszcza się przyznanie informacji pozwa-
lających na identyfikację dawcy gamet w razie zaistnienia konieczno-
ści terapeutycznej, o której będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Z drugiej jednak strony można wyróżnić grupę państw euro-
pejskich, których ustawodawstwa odmiennie zapatrują się na kon-
flikt wartości między ochroną anonimowości dawcy nasienia a 
prawem dziecka poczętego metodą sztucznej inseminacji heterolo-
gicznej lub drogą macierzyństwa zastępczego do poznania jego 
własnej tożsamości biologicznej. I tak w Szwecji (ustawa z 20 XII 
1984 r. o zapłodnieniu, zmieniona ustawą z 18 V 2006 r. o integral-
ności genetycznej)4, Norwegii (ustawa z 15 XII 2003 r. o stosowaniu 
biotechnologii w medycynie), Austrii (ustawa z 14 V 1992 r. o pro-
kreacji medycznie wspomaganej) i Wielkiej Brytanii (Human Ferti-
lisation and Embryology Act z 1 XI 1990 r., zmieniony w 2008 r.) 

                                                 
3 M. Nestorowicz, „Prawo medyczne”, Toruń 2013, s. 277 
4 W Szwecji dodatkowo została powołana tzw. „Komisja Socjalne” zobowią-

zana do udzielania dziecku na jego żądanie pomocy w uzyskaniu takich danych. 
[w:] „The Swedish View of Artificial Insemination by Donor” [w:] „Procreation 
Artificielle. Genetique et Droit. Colloque de Lausanne”, Zurich 1985, s. 173  
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dziecku, które osiągnie odpowiedni wiek5, przyznaje się prawo do 
poznania tożsamości dawcy gamet.  

Warto zauważyć niezwykle interesującą zależność (a ściślej 
rzecz ujmując brak takiej prawidłowości) - że prawo dziecka poczę-
tego metodą wspomaganej prokreacji do poznania własnej tożsa-
mości biologicznej respektowane jest zarówno w krajach ogranicza-
jących dostęp do zabiegów sztucznej prokreacji, jak i w krajach sze-
roko te zabiegi dopuszczających. 

Z punktu widzenie filiacji dziecka kluczowe znaczenie ma 
poniższy podział wariantów sztucznej inseminacji: 

1) inseminacja homologiczna – w tym przypadku dawcami 
komórek rozrodczych są osoby żyjące w małżeństwie. Odwołanie 
się do tej metody sztucznej prokreacji wynika najczęściej z przy-
czyn niepłodności leżących po stronie mężczyzny. Ten rodzaj in-
seminacji nie rodzi konfliktu między ochroną anonimowości dawcy 
nasienia a prawem dziecka do poznania jego własnej tożsamości 
biologicznej. Dawcą materiału genetycznego jest w tym przypadku 
ojciec prawny dziecka. Powyższa metoda nie powoduje zazwyczaj 
również sporów etycznych. Sztuczność tej metody polega jedynie 
na pominięciu aktu cielesnego obcowania między kobietą a męż-
czyzną. Spory natury moralnej mogą natomiast budzić „kwalifiko-
wane” formy inseminacji homologicznej – mam tu na myśli inse-
minacje mieszaną oraz dopuszczoną na gruncie orzecznictwa fran-
cuskiego inseminację „post mortem”. W pierwszym przypadku 
nasienie ojca prawnego mieszane jest z nasieniem zewnętrznego 
dawcy, tak aby uzyskało odpowiednie właściwości umożliwiające 
zapłodnienie. Natomiast inseminacja „post mortem” polega na 
tym, że w wypadku śmierci męża, który przechowywał swój mate-
riał genetyczny w banku nasienia, jego była żona żąda od banku 
gamet zmarłego męża celem dokonania sztucznej inseminacji. O ile 
pierwsza metoda w zależności od plemnika, który zapłodni ko-
mórkę jajową będzie inseminacją homologiczną lub heterologiczną, 
o tyle drugi przypadek powinien być, moim zdaniem, bezwzględ-
nie zakazany. Jest on bez cienia fluktuacji jawnie sprzeczny z do-

                                                 
5 W zależności od państwa jest to ukończenie osiemnastego albo dwudzieste-

go pierwszego roku życia 
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brem dziecka - naraża go z góry na sieroctwo.  
2) inseminacja heterologiczna – dawcą gamet męskich lub 

żeńskich jest osoba trzecia względem osób, które chcą wychowy-
wać poczęte dziecko. Odwołanie się do tej metody sztucznej pro-
kreacji wynika z przyczyn niepłodności leżących po stronie męż-
czyzny. W tej metodzie ojcostwo biologiczne rozmija się z ojco-
stwem prawnym. W takich państwach jak Turcja, Włochy czy Izra-
el metoda ta jest bezwzględnie zakazana  

3) macierzyństwo zastępcze – sytuacja polegająca na tym, że 
zapłodnienie komórki jajowej kobiety jest dokonywane pozaustro-
jowo nasieniem męża albo konkubenta, albo innego mężczyzny, a 
następnie dochodzi do wszczepienia embrionu do organizmu ze-
wnętrznej kobiety mającej urodzić dziecko dla pary6. Motywy od-
wołania się do tej metody prokreacji wiążą się najczęściej z przy-
czynami niepłodności występującymi po stronie kobiety (niemoż-
ność zajścia w ciąże lub jej donoszenia). 

Rozważany problem wiąże się z inseminacją heterologiczną i 
macierzyństwem zastępczym, bowiem w przypadku inseminacji ho-
mologicznej stan cywilny dziecka pokrywa się z rzeczywistością bio-
logiczną, a więc konstruowanie prawa dziecka do poznania jego wła-
snej tożsamości biologicznej staje się bezprzedmiotowe. Problem ma-
cierzyństwa zastępczego zasługuje na odrębne potraktowanie i nie 
będzie szerzej rozważany w tym artykule. Warto tylko w tym kontek-
ście nadmienić, że konstrukcja stanu cywilnego opiera się na jego nie-
podzielności7, wykluczona jest zatem możliwość na przykład bycia 
dzieckiem raz jednej, a innym razem drugiej kobiety. Szczególnie 
istotne stało się to w ostatnich dziesięcioleciach, kiedy rozwój medy-
cyny i biotechnologii sprawił, że wielowiekowa paremia mater sem-
per certa est przestała być oczywista; dowodzi tego nowelizacja KRO 
z 2008 r., wprowadzająca do kodeksu art.619 w brzmieniu: „Matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła”. W myśl wprowadzonej regu-
lacji należy uznać, że procedura macierzyństwa zastępczego nie jest 

                                                 
6 W. Lang, „Prawne problemy ludzkiej prokreacji”, Toruń 2002, s. 272  
7 J. Ignatowicz, M. Nazar, „Prawo rodzinne”, Warszawa 2012, s. 25. 
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przez ustawodawcę uznawana8. Matka, dla której inna kobieta uro-
dziła dziecko, nie ma prawnie relewantnych instrumentów (poza 
przysposobieniem) pozwalających jej na stanie się matką prawną. Zaś 
ważność umów o macierzyństwo zastępcze należy poddać w wątpli-
wość, gdyż czynią one człowieka przedmiotem świadczenia, co wy-
daje się być niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Gdyby-
śmy uznali takie umowy za prawnie doniosłe nasze sądownictwo 
stanęłoby przed trudnymi i kontrowersyjnymi, wręcz nierozwiązy-
walnymi kwestiami - musiałoby odpowiedzieć sobie na następujące 
pytania: jakie przyjąć rozstrzygnięcie gdy zastępcza matka zmienia 
zamiar i decyduje się zatrzymać dziecko i je wychowywać ze względu 
na silną więź emocjonalną? czy w takiej sytuacji sąd może zobowiązać 
matkę zastępczą do wydania dziecka? Co zrobić w sytuacji gdy tzw. 
rodzice socjologiczni nie chcą przyjąć dziecka i dokonać jego adopcji, 
do której wcześniej się zobowiązali, ze względu np. na wady gene-
tyczne nowonarodzonego dziecka? Czy zastępcza matka może prze-
rwać ciążę?  

Ponadto warto w zakresie macierzyństwa zastępczego zwró-
cić uwagę na problemy natury etycznej. Kobieta (matka zastępcza) 
zachodzi w ciążę i rodzi dziecko bez intencji jego wychowywania i 
przejęcia w przyszłości jakiejkolwiek odpowiedzialności rodziciel-
skiej. Metoda ta często stosowana jest w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, gdzie jest reklamowana przez kobiety w spo-
sób budzący niesmak (np. ogłoszenia „wobm to rent”). Strony za-
wierają bardzo sformalizowaną umowę, która szczegółowo określa 
ich obowiązki i uprawnienia. 

Główne obowiązki zastępczej matki to dołożenie starań w za-
pewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, unikanie alkoholu 
oraz palenia papierosów, ograniczenie aktywności życiowej, prze-
strzeganie diety, wyrażenie zgody na wejście do szpitala drugiej 
strony w trakcie trwania porodu, a przede wszystkim zgoda na 
oddanie dziecka po porodzie i adopcję. Obowiązki pary, która chce 
wychowywać dziecko tzw. rodziców socjologicznych to: pokrycie 
medycznych i prawnych kosztów urodzenia dziecka, ubezpiecze-

                                                 
8 K. Pietrzykowski (red.), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz”, War-

szawa 2010, s. 622-636 
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nie zastępczej matki oraz uiszczenie na jej rzecz stosownego wyna-
grodzenia.  

 
2. Krytyczny realizm jako metoda prezentacji treści zagad-

nienia 
W celu omówienia zagadnienia warto zastosować metodę ba-

dawczą realizmu krytycznego. Aby wyeliminować błąd mispercep-
cji, problematyka zostanie przedstawiona z punktu widzenia na-
stępujących perspektyw: biznesowej, antropologicznej, nauk me-
dycznych oraz eugeniczno-obyczajowej. W tym kontekście nasuwa 
się na myśl skojarzenie z grafiką Mauritsa Eschera (1898-1972) pt. 
„Względność”, gdzie obraz, który ukazuje się oczom obserwatora, 
zmienia się w zależności od obieranej perspektywy.  

 
3. Perspektywa biznesowa 
W Polsce istnieje 11 banków nasienia9, które są zlokalizowane 

w dużych miastach (po 2 w Warszawie, Krakowie i Katowicach). 
Rentowność prowadzenia tego typu działalności szacuje się na 20-
30%. Banki materiału genetycznego określają wymogi kwalifikujące 
do zabiegu: dawca nasienia powinien m. in. być mężczyzną do 35 
roku życia, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, wykazać 
brak zaburzeń psychicznych i poważnych chorób genetycznych. 
Dawca gamet otrzymuje od 600 do 1000 zł rekompensaty za oddanie 
materiału genetycznego. Brak jest badań dotyczących sfery motywa-
cyjnej osób oddających nasienie. Jednak z faktu, że zdecydowana 
większość dawców to studenci można wysnuć wniosek, że pierw-
szorzędną rolę gra w tym wypadku motywacja merkantylna. Z 
punktu widzenia perspektywy biznesowej w stosunku do omawia-
nego tematu najsilniej wybrzmiewa argument statystyczny. Właści-
ciele banków nasienia i klinik leczenia niepłodności obawiają się, że 
zrezygnowanie z ochrony anonimowości dawcy materiału gene-
tycznego spowoduje spadek liczby dawców co zaimplikuje obniże-
nie liczby tego typu zabiegów oraz podważy sens ekonomiczny ist-
nienia ich działalności. Należy przyznać, że są to obawy uzasadnio-
ne. W Szwecji w wyniku przyznania dziecku poczętemu metodą 

                                                 
9 http://bankinasienia.pl/ (22.12.2014 r.) 
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sztucznej inseminacji prawa do poznania jego własnej tożsamości 
genetycznej w 1984 r. dziesięć banków nasienia ogłosiło upadłość i 
uległo likwidacji. W Wielkiej Brytanii po wprowadzeniu analogicz-
nej regulacji liczba dawców nasienia spadła o ponad 80%10. W 
związku z tym w przypadku trwania prac legislacyjne dotyczących 
sytuacji prawnej dziecka poczętego metodą sztucznej inseminacji 
należy spodziewać się silnego lobby właścicieli banków nasienia, 
które dążyć będzie do zapewnienia ochrony anonimowości dawcy 
materiału genetycznego celem ochrony własnych interesów mająt-
kowych. 

 
4. Perspektywa antropologiczna 
Myślę, że podsumowując zapatrywanie się nauk antropolo-

gicznych na omawiany temat należy przedstawić dwa odmienne, 
silnie zaakcentowane stanowiska. Pierwsze z nich, wyrażone przez 
Prof. Leopolda Steckiego11, eksponuje fakt, że do istoty człowie-
czeństwa należy samopoczucie antropologiczne tzw. świadomość 
antropologiczna będąca komponentem ogólnej świadomości ludz-
kiej. Chodzi tu głównie o to co odróżnia człowieka od innych istot 
żywych. Prof. Leopold Stecki uwypukla fakt, że tylko człowiek 
może oddawać się retrospekcji w stosunku do swojej osoby, tylko 
on jest świadomy prawdy, że powstał w wyniku połączenia się 
komórek innych istot żywych swojego gatunku. Dalej argumentuje, 
że wyłącznie istoty ludzkie wiedzą, że wszystko ma swoją prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Natomiast z biegiem lat zaczyna-
ją sobie zdawać sprawę jak wielką rolę odgrywają w ich życiu ce-
chy genetyczne, często odnosząc się do nich z pietyzmem. W 
związku z tym przedstawiciele tego poglądu uważają, że człowiek 
traciłaby bardzo wiele w aspekcie antropologicznym, gdyby był 
pozbawiony prawnie możliwości dociekania swojego pochodzenia 
genetycznego.  

W kontekście takiej argumentacji nasuwa się skojarzenie ze 

                                                 
10 K. Krzekotowska, „Inseminatio artificialis a sytuacja prawna dziecka”, Pań-

stwo i Prawo 1990 nr 6, s. 45 
11 L. Stecki, „Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego”, 

Państwo i Prawo 1990 Nr 10, s. 63-74. 
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sztukami pięknymi, które chętnie podejmowały omawianą w per-
spektywie antropologicznej problematykę. Pozwolę sobie zamieścić 
w niniejszym artykule dwa dzieła sztuki. 

 

 
Obraz „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? 

(oryginalny francuski tytuł: D'où venons nous? Que sommes nous? 
Où allons nous?) został namalowany przez znanego postimpresjo-
nistę Paula Gaugaina (1848-1903) w latach 1897–1898 na Tahiti. Po-
stacie przedstawione na obrazie według wyjaśnień francuskiego 
malarza rozmyślają nad kwestiami dotyczącymi ludzkiej egzysten-
cji. W niniejszym dziele sztuki silnie akcentowany jest wątek wła-
snego, biologicznego pochodzenia, który pozwala odkryć nam sens 
życia i zaspokoić naszą potrzebę refleksji nad pytaniami postawio-
nymi w tytule tego dzieła. Sam autor podpowiada nam, ze powin-
niśmy zacząć interpretować obraz począwszy od prawej strony 
gdzie znajduje się sylwetka śpiącego dziecka, a następnie kierować 
się w lewą stronę. Poszczególne postacie reprezentują etapy ludz-
kiej egzystencji. Wskazówki te odnajdujemy w listach, które artysta 
pisał w najtrudniejszych momentach swojego życia. Obraz, który 
został wykonany techniką oleju na płótnie, można podziwiać obec-
nie w Museum of Fine Arts w Bostonie. Malarz osobiście twierdził, 
że to dzieło jest jego najwybitniejszym, podsumowującym niejako 
wszystkie jego poglądy i dążenia. 



781 
 

 
Ponadto w kontekście swoich rozważań prof. Leopold Stecki 

przytacza wszystkim dobrze znaną historię starożytnego Edypa. 
Kadr tej historii został zaprezentowany na obrazie pędzla Jeana 
Augusta Dominiqua Igresa (1780-1867) pt. ”Edyp i sfinks”. Na 
obrazie został uwieczniony moment rozwiązania zagadki Sfinksa 
przez Edypa, który w nagrodę otrzymał rękę swojej matki - 
Jokasty. Edyp jest zagubiony, poszukuje siebie, ma uzasadnione 
wątpliwości dotyczące swojego rodowodu. 

Z kolei drugie stanowisko, przedstawione w dwugłosie przez 
autorów Prof. Jana Winiarza i dr Janusza Gajdę12 na łamach Pań-
stwa i Prawa jako polemika w stosunku do artykułu Prof. Leopolda 
Steckiego, wychodzi z założenia, że dziecko powinno poszukiwać 
swojej identyfikacji wyłącznie z osobami, z którymi obcuje na co 
dzień i które kształtują jego osobowość. Poszukiwanie identyfikacji 
z osobami, które łączy z dzieckiem tylko więź biologiczna nie jest 
wskazane z antropologicznego punktu widzenia. Wyżej wymie-
nieni autorzy twierdzą, że: „Ujawnienie tajemnicy genetycznego 
pochodzenia może niekiedy zburzyć świat wyobrażeń dziecka oraz 
zniweczyć prawidłowy układ stosunków w rodzinie, w której ono 
wyrasta”13. Według Prof. Jana Winiarza i dr Janusza Gajdy dziecko, 
które nie wie o swoim pochodzeniu, nie ma żadnego interesu w 
                                                 

12 J. Winiarz, J. Gajda., „Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia gene-
tycznego”, Państwo i Prawo 1990 Nr 10, s.75-80. 

13 Tamże, s.77. 
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tym, aby dochodzić wiedzy na temat swojego pochodzenia gene-
tycznego. Przyjmują oni, że stanowisko, które uniemożliwia po-
znanie własnej tożsamości biologicznej dzieciom jest w pełni uza-
sadnione, ponieważ opiera się na założeniu ochrony dziecka i ro-
dziny, w której dziecko dorasta. Ponadto, taki pogląd uważają za 
stabilizację praw stanu cywilnego oraz instrument ochrony interesu 
dawcy gamet a także jego rodziny. Interes ten mógłby być naru-
szony przez ujawnienie informacji ujawniającej fakt użycia materia-
łu genetycznego takiego dawcy do zabiegu sztucznej inseminacji. 

 
5. Perspektywa nauk medycznych 
Przeciwko ochronie anonimowości dawcy nasienia przyta-

czane są argumenty z zakresu nauk medycznych, które, moim zda-
niem, odgrywają rozstrzygającą rolę dla omawianego tematu w 
odniesieniu do dobra dziecka. Postawienie przez lekarza prawi-
dłowej diagnozy przy badaniu dziecka, a w konsekwencji skutecz-
ne prowadzenie leczenia bardzo często może być ułatwione dzięki 
poznaniu historii chorób osoby, której dziecko zawdzięcza swój 
portret genetyczny. Ma to również duży ciężar gatunkowy w przy-
padku konieczności dokonania transplantacji organów lub tka-
nek14. Dobro dziecka wymaga zrezygnowania z ochrony anoni-
mowości dawcy materiału genetycznego celem ochrony dobra oso-
bistego jakim jest jego zdrowie. Trudno bowiem stwierdzić, że w 
przypadku konfliktu dóbr osobistych jaki może się rodzić na tym 
tle interes dawcy nasienia w postaci zachowania anonimowości ma 
większą wagę niż interes ochrony zdrowia dziecka poczętego me-
todą sztucznej inseminacji.  

 
6. Perspektywa eugeniczno-obyczajowa 
Należy również odnieść się do argumentu na rzecz ochrony 

przyszłej rodziny dziecka poczętego metodą in vitro, który jest 
owocem spojrzenia na problem z perspektywy eugeniczno-
obyczajowej. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której 
materiał genetyczny wielokrotnego dawcy nasienia uczestniczył w 

                                                 
14 M. Safjan, „Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji”, Warsza-

wa 1990, s. 284 
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wielu zabiegach sztucznej prokreacji, w związku z czym wzrasta 
ryzyko zawarcia małżeństwa z osobą blisko spokrewnioną. Wzglę-
dy eugeniczne, których uznanie przez ustawodawcę skutkowało 
określoną treścią art. 14 § 1 KRO, nie będą w tym wypadku respek-
towane. Wykładnia teleologiczna art. 14 § 1 KRO wskazuję na prze-
szkodę pokrewieństwa naturalnego, która istnieje niezależnie od 
tego, czy dane osoby są uważane za krewnych w obliczu prawa15. 
Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości zabiegów przeprowadzo-
nych z użyciem materiału genetycznego jednego dawcy. W litera-
turze niemieckiej ujawniony został niedawno fakt, że w jednej z 
miejscowości USA przyszło na świat 50 osób będących przyrodnim 
rodzeństwem, albowiem nasienie użyte do zabiegów sztucznej 
prokreacji pochodziło od jednego mężczyzny. Podmioty przepro-
wadzające zabiegi nie są związane ilościowymi ograniczeniami 
normatywnymi w tym zakresie. Aby więc umożliwić ochronę 
przyszłej rodziny dziecka poczętego metodą sztucznej inseminacji, 
powinno się zrezygnować z ochrony anonimowości dawcy mate-
riału genetycznego. 

 
7. Suma perspektyw 
Percepcje problemu wynikające z przytoczonych perspektyw 

przeważają za zrezygnowaniem z ochrony anonimowości dawcy na-
sienia. Uważam, że argument statystyczny nie jest w stanie przełamać 
wartości prawa dziecka do znajomości jego własnej tożsamości biolo-
gicznej. Warto odnieść się do antropologicznej uwagi Prof. Winiarza i 
dr Gajdy. Należy się z nimi po części zgodzić, gdyż poznanie prawdy o 
swym pochodzeniu genetycznym nie zawsze sprzyja prawidłowemu 
rozwojowi osobowości dziecka – przedwczesne ujawnienie tego typu 
informacji może zaburzyć jego poczucie bezpieczeństwa. Jednak odwo-
łując się do instytucji ujawnienia tajemnicy przysposobienia (zgodnie z 
art. 48 Prawo o aktach stanu cywilnego), należy przyjąć, że realizacja 
prawa dziecka poczętego metodą wspomaganego rozrodu do pozna-
nia własnej tożsamości biologicznej będzie wskazana po osiągnięciu 
przez nie pełnoletniości. Zakłada się, że wtedy świat jego emocji jest już 
dojrzale ukształtowany.  

                                                 
15 Pietrzykowski, jw. s. 225-231 
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8. De lege lata 
Opowiadam się za uznaniem prawa dziecka poczętego meto-

dą wspomaganego rozrodu do poznania własnej tożsamości biolo-
gicznej de lege lata. Zaznaczam, że prawa dziecka do poznania 
swojego pochodzenia biologicznego nie należy utożsamiać automa-
tycznie z nałożeniem na genetycznego ojca praw i obowiązków 
związanych z rodzicielstwem, bowiem do tego konieczne jest sko-
rzystanie z instytucji zaprzeczenia ojcostwa, a następnie uznania 
dziecka przez ojca genetycznego (art. 72 KRO) względnie w wyjąt-
kowych przypadkach sądowe ustalenie ojcostwa (art. 84 KRO). 

Rzeczpospolita Polska, jako jeden z głównych inicjatorów 
erygowania tego aktu, jest stroną konwencji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka, któ-
rej art. 7 ust. 1 stanowi, że: „Niezwłocznie po urodzeniu dziecka 
zostanie sporządzony jego akt urodzenia, a dziecko od momentu 
urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, uzyskania 
obywatelstwa oraz, o ile to możliwe, prawo do poznania swoich 
rodziców i pozostawania pod ich opieką”. Prawo do poznania wła-
snej tożsamości jest tu zagwarantowane dziecku w sposób wyraźny 
i obejmuje ustalenie praw stanu cywilnego zgodnie z rzeczywisto-
ścią biologiczną, nie wyłączając z zakresu podmiotowego dzieci 
poczętych wskutek zabiegu medycznie wspomaganego rozrodu. 
Rozbieżności interpretacyjne dotyczą zwrotu „o ile to możliwe”, 
który wskazuje na względny charakter omawianego prawa. W 
doktrynie wyrażony jest, moim zdaniem trafny pogląd (reprezen-
towany m. in. przez dr Małgorzatę Działyńską16), że zwrot ten od-
nosi się tylko do faktycznej (np. przy porzuceniu dziecka przez ro-
dziców), a nie prawnej niemożności ustalenia pochodzenia dziecka. 
Taki punkt widzenia implikuje zakaz konstruowania prawnych 
ograniczeń dla poznania swoich biologicznych rodziców, a więc 
jest sprzeczny z dążeniem dawcy materiału genetycznego do za-
chowania anonimowości. 

Warto zwrócić uwagę w rozważanym kontekście na standard 
ochrony praw człowieka przez Radę Europy. Kluczowy art. 8 

                                                 
16 M. Działyńska, „Pochodzenie dziecka od rodziców”, w: „Konwencja o pra-

wach dziecka – analiza i wykładnia” red. T. Smyczyński, Poznań 1999, s. 135 
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Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
podpisanej w Rzymie w 1950 r. brzmi następująco: „ 1. Każdy ma 
prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna 
jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecz-
nych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeń-
stwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospo-
darczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, 
ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych 
osób”. Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznic-
twie uznaje, że na gruncie art. 8 Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, chronione jest prawo osobiste do 
poznania własnej tożsamości. Dał temu wyraz w m. in. sprawach: 
Gaskin przeciwko Wielkiej Brytanii (Orzeczenie Wielkiej Izby 
ETPC z 7 VII 1989 r., skarga 10454/83 czy Mikulić przeciwko 
Chorwacji (Orzeczenie ETPC z 7 II 2002 r., skarga 53176/99)17.  

Prawo dziecka do znajomości swego genetycznego pochodze-
nia, idąc za Prof. Steckim i dr Zielonackim18, wywodzi się wprost z 
godności ludzkiej (art. 30 Konstytucji RP). Każdy człowiek odczuwa 
bowiem silną potrzebę poznania swoich korzeni, odkrycia tożsamości 
i znalezienia własnego miejsca wśród innych jednostek. Do istoty 
człowieczeństwa należy samoświadomość, w tym jej element składo-
wy – samoświadomość antropologiczna – rozumiana jako wiedza o 
swym pochodzeniu genetycznym. Odróżnia to gatunek ludzki od 
innych istot żywych. Art. 30 konstytucji jest słusznie uznawany przez 
wielu wybitnych przedstawicieli myśli prawniczej za źródło samo-
dzielnego prawa podmiotowego19. Należy zatem przyjąć, że prawo 

                                                 
17 Obydwa orzeczenia są dostępne na oficjalnej stronie ETPC 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c= (22.12.2014) 
18 A. Zielonacki, „Prawo do znajomości własnego pochodzenia”, „Studia 

Prawnicze” 1993, z. 1, s. 99-109, Stecki L., „Prawo dziecka…”, [przyp. 11], s. 65-67 
19 L. Garlicki, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, Warszawa 

2013, komentarz do art. 30, s. 10; K. Wojtyczek, „Ochrona godności człowieka, 
wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie 
prawnym” [w:] „Godność człowieka jako kategoria prawa”, red. K. Complak, 
Wrocław 2001, s.205. 
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do poznania własnej tożsamości biologicznej przez dziecko poczęte 
metodą wspomaganej prokreacji jest istotnym przedmiotem ochrony 
na gruncie art. 30 Konstytucji RP20. 

 
9. De lege ferenda 
Podsumowując, należy stwierdzić, że jeśli zabiegi medycznie 

wspomaganej prokreacji nie są w Polsce zakazane, to potrzebne jest 
uregulowanie sytuacji prawnej dziecka poczętego w ten sposób. 
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem omawianej kwestii byłoby 
przyznanie dziecku prawa do poznania własnej tożsamości genetycz-
nej po osiągnięciu pełnoletniości, w taki sposób, aby realizacja tego 
prawa nie wywierała skutków pociągających za sobą zmianę ukształ-
towanych do tej pory stosunków rodzinno-prawnych. Pogląd zakła-
dający bezwarunkową preferencję dla anonimowości dawcy materia-
łu genetycznego jest mocno dyskusyjny, gdyż jak zauważa dr hab. 
Leszek Bosek „(…) jego akceptacja musiałaby oznaczać, że chronione 
przez prawo międzynarodowe i konstytucyjne prawo do poznania 
własnej tożsamości byłoby prawem fasadowym i pozbawionym treści 
normatywnej”21. Ponadto istnieje potrzeba dostosowania mechani-
zmów filiacyjnych, które są nakierowane na ustalenie praw stanu 
zgodnie z rzeczywistością biologiczną do specyfiki i założeń regulacji 
medycznie wspomaganej prokreacji22. Pozostawienie omawianego 
zagadnienia poza właściwą regulacją normatywną jest wyrazem im-
potencji ze strony ustawodawcy wobec problemu in vitro oraz bra-
kiem zajęcia w tym zakresie zdecydowanego stanowiska. Taki stan 
nie może trwać dłużej, gdyż dopuszcza wiele trudnych do rozwiąza-
nia sytuacji konfliktowych. 

 
Streszczenie 
Dokonanie zabiegu inseminatio artificialis (inseminacji heterolo-

gicznej) wywiera daleko idące skutki w sferze prawnej dziecka poczę-
tego. Tradycyjne instytucje prawa rodzinnego nie uwzględniają skut-

                                                 
20 L. Bosek, „Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej”, 

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008 z.4, s. 957-962. 
21 Tamże, s. 958. 
22 Ibidem, s. 958. 



787 
 

ków tego typu zabiegu. Autor artykułu skupia się na analizie konflik-
tu wartości między ochroną anonimowości dawcy nasienia a prawem 
dziecka do poznania jego własnej tożsamości biologicznej. Problema-
tykę tą rozważa na gruncie: prawno - porównawczym, biznesowym, 
antropologicznym, medycznym oraz eugeniczno – obyczajowym. 
Następnie analizuje zagadnienie na gruncie obowiązującego prawa w 
Polsce, które jego zdaniem gwarantuje prawo dziecku poczętemu me-
todą sztucznej inseminacji heterologicznej do poznania jego własnej 
tożsamości biologicznej. 

Autor w zakończeniu artykułu wysuwa propozycję de lege 
ferenda, która gwarantuje dziecku wprost prawo do poznania jego 
pochodzenia po osiągnięciu przez nie pełnoletności, w taki sposób 
aby prawo to nie naruszało dotychczas ukształtowanych relacji ro-
dzinno - prawnych. 

 
Summary 
Modern medical procedures (including inseminatio artifici-

alis) can make conception possible for previously infertile couples. 
The article scrutinizes the legal aspests of using these procedures in 
Poland with regard to the legal situation of the child, who was fer-
tilized by heterologous artificial insemination. It concentrate on 
anonymity of sperm donor and personal right to know about bio-
logical origins. The article describe business, anthropologic, medi-
cal, moral and eugenic aspects of the problem. Futhermore, writer 
analyses this problem in polish law. At the end of the article author 
suggest to enter into polish law personal right to know the biologi-
cal identity.  
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Piotr Krzyżanowski (KUL) 

 
Status prawny Rzecznika Praw Dziecka w Polsce 

 
Wstęp 
Jak słusznie zauważa E. Sowińska: ,,dzieci są szczególną war-

tością każdego społeczeństwa i powinny być traktowane w sposób 
wyjątkowy 1”.Dziecko ze względu na swą niedojrzałość i ograni-
czony zakres możliwości dochodzenia swoich praw, ma przyznany 
szczególny status prawny. Konstytucja RP2 w art. 72 ust. 1 obowią-
zek zapewnienia ochrony praw dziecka, podnosi do rangi zasady 
polityki państwa. Rolą organów władzy publicznej jest nie tylko 
chronić dzieci przed wyzyskiem, przemocą, okrucieństwem i de-
moralizacją, ale także wspierać wszystkie podmioty, zarówno pra-
wa publicznego jak i prywatnego, które tę politykę realizują. 

W naszym kraju funkcjonuje szereg instytucji zajmujących się 
prawami dziecka. To nie tylko urzędy państwowe, ale także szereg 
fundacji i stowarzyszeń. Często jednak działają one jedynie w kon-
kretnym środowisku społecznym lub na określonym obszarze, cza-
sem sytuacja dziecka nie jest głównym celem ich działalności. 
Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka oznaczało powstanie nieza-
leżnej i odrębnej instytucji, wyposażonej w uprawnienia o charak-
terze kontrolnym, ostrzegawczym i inicjującym, wspierającej wy-
siłki zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka. Należy 
zgodzić się z P. Jarosem, że „Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizo-
wanych służb i stowarzyszeń zajmujących się ochrona dziecka, lecz 

                                                 
1 E. Sowińska ,,Potrzeba szczególnej ochrony praw dzieci i młodzieży”. Wystąpienie 

na ogólnopolskiej konferencji ,,Ochrona praw człowieka” organizowanej 10 marca 2008 
roku przez Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go Jana Pawła II. Wystąpienie można znaleźć w Internecie, 
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/uploadfiles/tydzien_prawnikow.
pdf [09.01.2015 r.]. 

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 
nr 78 poz. 483 z późn. zm., zwana dalej Konstytucją RP. 
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interweniuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały 
się nieskuteczne bądź ich zaniechano”3. 

 
1. Geneza instytucji  
Pierwowzór współczesnego ombudsmana pojawił się w 1709 

r. w Szwecji, jednak pełne uregulowanie jego statusu prawnego 
nastąpiło dopiero sto lat później w konstytucji z 1809r. Początkowo 
był to funkcjonariusz parlamentu zajmujący się kontrolowaniem 
działalności administracji i sądów. Stopniowo ewoluował w organ 
zajmujący się ochroną praw jednostki. Szwedzkie rozwiązania bar-
dzo powoli zyskiwały popularność na świecie. Drugim państwem, 
które powołało ombudsmana była Finlandia, nastąpiło to dopiero 
w 1919 r. Zainteresowanie tą instytucja znacznie wzrosło po drugiej 
wojnie światowej. Kolejny wzrost popularności nastąpił w latach 
siedemdziesiątych XX w. Obecnie ta instytucja funkcjonuje w kil-
kudziesięciu krajach na całym świecie. Wydawać by się mogło, że 
istnienie ombudsmana powinno być standardem w każdym demo-
kratycznym państwie. Nie jest to jednak regułą, warto wspomnieć, 
że we Włoszech nie ma tej instytucji a w RFN jest ombudsman wy-
specjalizowany, zajmujący się sprawami wojskowych4. 

Istnieje wiele typów ombudsmanów, są tacy, którzy obejmują 
swoim zasięgiem tylko prowincje lub stan. Niektórzy czuwają nad 
respektowaniem praw tylko określonej grupy np. żołnierzy, dzieci, 
więźniów5. Jest także szeroki katalog nazw, pod jakimi funkcjonują 
te instytucje w danych państwach. Zdarzają się także organy o po-
dobnym statusie, które ombudsmanami jednak nie są. L. Garlicki 
wskazał cztery konstytutywne cechy współczesnego ombudsmana. 
Jeżeli te elementy nie wystąpią jednocześnie to dany organ nie mo-
że być uznany za ombudsmana. Te zespoły cech to6: 

                                                 
3 P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka w Polsce: ukształtowanie Rzecznika Praw dziecka 

w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, 
Warszawa 2013, s.7. 

4 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010 s.395. 
5 Prawa człowieka zarys wykładu, pod red. Z. Hołdy, Warszawa 2011, s.35. 
6 L. Garlicki, dz. cyt., s.395. 
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1. Jest to organ niezależny w swoich działaniach, odseparo-
wany od sądownictwa i administracji. Najczęściej jego status 
prawny jest uregulowany w akcie prawnym rangi konstytucyjnej;  

2. Organ ten, jest najczęściej strukturalnie i funkcjonalnie 
powiązany z parlamentem; 

3. Zadania ombudsmana sprowadzają się do działania na 
dwóch płaszczyznach. Z jednej strony Rzecznik zobowiązany jest 
do reagowania na skargi obywateli, z drugiej prawo obliguje go do 
powiadamiania parlamentu o stanie przestrzegania prawa w dzia-
łalności administracji. Ta kontrola praworządności obejmuje nie 
tylko legalność, ale także słuszność i sprawiedliwość kwestiono-
wanych rozstrzygnięć; 

4. Jest to instytucja działająca odmiennie niż sąd. Rzecznik 
działa w sposób odformalizowany i szybki. Jest to organ łatwo do-
stępny dla skarżących, ponieważ wniosek jest wolny od opłat i nie 
wymaga zachowania szczególnej formy. Ombudsman ma pełną 
swobodę w wyborze spraw do pojęcia interwencji, jednocześnie jest 
pozbawiony możliwości ich rozstrzygnięcia. 

Pierwszy na świecie urząd Ombudsmana ds. dzieci powołano 
w Norwegii w roku 1981, ta idea szybko się rozpowszechniła na 
całym świecie. Obecnie w kilkunastu krajach działają Rzecznicy 
Praw Dzieci. W zależności od kraju, instytucje Rzecznika są różnie 
zorganizowane, różnie usytuowane w strukturach państwa oraz 
mają różny zasięg działania. Zdaniem M. Jabłońskiego ,,Cechą cha-
rakterystyczną tego organu jest przyjęcie, że jego działalność nakie-
rowana jest na ochronę praw tylko pewnej kategorii osób, tj. dzie-
ci”7. Najczęściej spotykane nazwy tej instytucji to Rzecznik Praw 
Dziecka, Komisarz ds. dzieci, Ombudsman.  

W Polsce dyskusja na temat powołania Rzecznika trwała od 
początku Trzeciej Rzeczypospolitej. Jednak na siedem projektów 
konstytucji, jakie wpłynęły do Komisji Konstytucyjnej Zgromadze-
nia Narodowego, tylko jedna propozycja ustawy zasadniczej prze-
widywała ustanowienie tego organu. Jednak ten projekt konstytucji 

                                                 
7 M. Jabłoński, S. Jarosz- Zukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Za-

rys wykładu., Wrocław 2004, s. 146. 
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został odrzucony. Do pomysłu wrócono z inicjatywy organizacji 
pozarządowych i środowisk działających na rzecz praw dzieci8. 

Rzecznicy Praw Dzieci zrzeszeni są w Międzynarodowej Sieci 
Rzeczników Praw Dzieci zwanej z angielskiego ENOC (European 
Network of Ombudspersons for Children). Funkcje przewodniczą-
cego sieci ENOC w latach 2011-2012 pełnił Marek Michalak. Dzięki 
jego zaangażowaniu do sieci przyjęto 4 kolejne państwa: Francję, 
Łotwę, Estonię i Włochy9. Polski Rzecznik jest inicjatorem i auto-
rem oświadczenia ENOC-u w sprawie dzieci uwikłanych w kon-
flikty zbrojne, zwłaszcza w Syrii, które zostało przedstawione Ko-
mitetowi Praw Dziecka ONZ. 12 października 2012 roku polski 
Rzecznik Praw Dziecka przekazał przewodnictwo w ENOC Komi-
sarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Kourso-
umba. Tym samym dotychczasowy przewodniczący został wice-
przewodniczącym na lata 2013/2014. 

 
2. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka 
Konstytucja RP jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej, dlatego też jej regulacje powinny stanowić punkt wyjścia 
dla wszelkich badań i analiz dotyczących pozycji ustrojowej Rzecz-
nika Praw Dziecka. Na wstępie warto zauważyć, iż ustawa zasad-
nicza dość lakonicznie reguluje status prawny tego organu. Artykuł 
72 ust. 4 stanowi ,,Ustawa określa kompetencje i sposób powołania 
Rzecznika Praw Dziecka”. Ustrojodawca nie zdecydował się w 
ustawie zasadniczej określić zadań, statusu i procedury wyboru 
tego organu. Pewien zakres uprawnień i obowiązków rzecznika 
możemy zdekodować z samej nazwy tego organu. Ustrojodawca 
zdecydował, że wszystkie te kwestie będą uregulowane w drodze 
ustawy, jednak nie wskazał żadnych ram i zasad tej regulacji10. 
Kontrowersje budzi także fakt umieszczenia przepisów dotyczą-
cych Rzecznika w rozdziale dotyczącym wolności i praw ekono-
micznych, socjalnych i kulturalnych, a dokładnie w artykule gwa-

                                                 
8 P. Jaros, dz. cyt., s.8. 
9 Strona internetowa Rzecznika http://brpd.gov.pl/ [dostęp:09.01.2015 r]. 
10 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2012 s. 369. 
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rantującym ochronę praw dziecka a nie w rozdziale, który reguluje 
środki ochrony wolności i praw. Zgodzić się należy z B. Banasza-
kiem, iż logika systematyki Konstytucyjnej, nakazuje wręcz 
umieszczenie tych przepisów w bezpośrednim związku z regula-
cjami dotyczącymi Rzecznika Praw Obywatelskich11. Konstytucja 
nie określa pozycji ustrojowej Rzecznika. Warto zauważyć, że sam 
fakt umieszczenia jakiegoś organu w Konstytucji nie przesądza o 
jego niezależności. Jednak w tym przypadku ombudsman ds. dzie-
ci ma status niezależnego organu konstytucyjnego12.  

Kompetencje i pozycję ustrojową Rzecznika Praw Dziecka w 
Polsce reguluje ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw 
Dziecka13, ogłoszona 31 stycznia 2000 i obowiązująca z mocą 
wsteczną od 1 stycznia 2000 r. Podstawą prawną tego obowiązku 
jest art. 72 ust. 4 w związku z art. 236 ust. 1 Konstytucji RP. Artykuł 
7 tej ustawy stanowi, iż Rzecznik jest w swojej działalności nieza-
leżny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed 
Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Pociągnięcie Rzeczni-
ka do odpowiedzialności karnej i pozbawienie go wolności wyma-
gają uprzedniej zgody Sejmu. Ombudsman nie może być zatrzy-
many lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku 
popełnienia przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne 
do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu 
niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może naka-
zać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Oznacza to, że 
Rzecznik posiada immunitet formalny względny14. Z wykonywa-
niem funkcji Rzecznika wiążą się pewne ograniczenia, a mianowi-
cie ombudsman ma zakaz: 

• Zajmowania innego stanowiska ( z wyjątkiem stanowiska pro-
fesora szkoły wyższej) i wykonywania innych zajęć zawodowych, 

• Przynależności do partii politycznej, 

                                                 
11 Tamże 
12 L. Garlicki, dz. cyt.,s.396. 
13 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka ,Dz. U. z 2000 

r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm. 
14 P. Jaros, dz. cyt., s.116. 
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• Prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić 
z obowiązkami i godnością jego urzędu. 

Oczywiście po upływie kadencji Rzecznik ma prawo powrócić 
na poprzednio zajmowane stanowisko lub otrzymać równorzędne 
z poprzednim. Rzecznik zobligowany jest do corocznego przed-
stawiania Sejmowi i Senatowi informacji o swojej działalności i 
uwag o stanie przestrzegania praw dziecka. Wydatki związane z 
funkcjonowaniem Rzecznika są ujmowane w ustawie budżetowej i 
pokrywane z budżetu państwa. O pozycji ustrojowej Rzecznika 
wiele mówi także fakt, że nie jest wyposażony w tzw. środki twar-
de. Jak słusznie zauważa L. Garlicki ,,nie ma on żadnych kompe-
tencji rozstrzygających, a może jedynie zwracać się do właściwych 
organów, urzędów i instytucji z wnioskami, propozycjami czy in-
terwencjami w sprawach konkretnych”15. 

Wiele o statusie prawnym Rzecznika mówi nam sposób jego 
wyboru. Ombudsmanem może być ten, kto: 

1) jest obywatelem polskim, 
2) posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z 

pełni praw publicznych, 
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne, 
4) ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra lub tytuł 

równorzędny, 
5) ma, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z 

dziećmi lub na ich rzecz, 
6) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim au-

torytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną. 
Rzecznika powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Mar-

szałka Sejmu, Marszałka Senatu, grupy, co najmniej 35 posłów lub 
co najmniej 15 senatorów. Uchwałę Sejmu o powołaniu Rzecznika, 
Marszałek Sejmu niezwłocznie przesyła Marszałkowi Senatu. Senat 
na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie 
Rzecznika ma miesiąc od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Kaden-
cja Rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania przed 
Sejmem. Wygasa w razie śmierci Rzecznika lub jego odwołania. Ta 
                                                 

15 L. Garlicki , dz. cyt., s. 99. 
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sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolej-
ne kadencje. Sejm, za zgoda Senatu, odwołuje Rzecznika przed 
upływem kadencji, jeżeli: 

1) zrzekł się on sprawowania urzędu, 
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na sku-

tek choroby lub utraty sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim, 
3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, 
4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne. 
Ten katalog jest zamknięty i skutecznie uniemożliwia odwo-

łanie Rzecznika ze względów politycznych16. 
Warto zapoznać się z wykazem osób, które sprawowały tą 

istotną funkcje17: 
• urząd nieobsadzony od 1 stycznia 2000 (de facto od 31 

stycznia 2000) do 8 czerwca 2000 
• I kadencja: Marek Piechowiak od 8 czerwca 2000 do 12 paź-

dziernika 2000 
• II kadencja: Paweł Jaros od 16 lutego 2001 do 16 lutego 2006, 

do 7 kwietnia 2006 
• III kadencja: Ewa Sowińska od 7 kwietnia 2006 do 30 czerw-

ca 2008 
• urząd nieobsadzony od 1 lipca 2008 do 25 lipca 2008 
• IV kadencja: Marek Michalak od 25 lipca 2008 do 25 lipca 

2013, do 27 sierpnia 2013 
• V kadencja: Marek Michalak od 27 sierpnia 2013 do 27 sierp-

nia 2018 
 
3. Zadania powierzone Rzecznikowi Praw Dziecka 
Zgodnie z ustawą Rzecznik, stoi na straży praw dziecka okre-

ślonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o pra-
wach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpo-
wiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wyko-
nywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze 

                                                 
16 P. Jaros, dz. cyt., s.122. 
17 Zob. szerzej, strona internetowa Rzecznika http://brpd.gov.pl/ [do-

stęp:09.01.2015 r]. 
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pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzi-
na. Rzecznik, w sposób określony w ustawie, podejmuje działania 
mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego roz-
woju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. 

Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 
1) prawa do życia i ochrony zdrowia, 
2) prawa do wychowania w rodzinie, 
3) prawa do godziwych warunków socjalnych, 
4) prawa do nauki. 
Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka 

przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, za-
niedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Rzecznik szczególną 
troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne. Rzecznik upo-
wszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony. Rzecznik po-
dejmuje działania przewidziane w ustawie z własnej inicjatywy, 
biorąc pod uwagę w szczególności informacje pochodzące od oby-
wateli lub ich organizacji, wskazujące na naruszenie18. Jest to ujęcie 
teoretyczne, modelowe wręcz, w praktyce działania Rzecznika ma-
ją charakter następczy i są rozpoczynane na podstawie zawiado-
mień o naruszeniu praw lub dobra dziecka19. Katalog źródeł infor-
macji jest otwarty, może to być także anonim, artykuł prasowy czy 
też stenogram posiedzenia komisji sejmowej20. Ombudsman jest 
zobligowany do powiadomienia osoby lub organizacji, która zgło-
siła informację o naruszeniu o zajętym stanowisku lub o skutkach 
podjętych działań. Zobowiązany jest także do współpracy ze 
wszystkimi stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi 
dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz 
ochrony praw dziecka. 

 
4. Uprawnienia Rzecznika 
Na podstawie art. 10 URPD Rzecznik może: 
1. zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, 

                                                 
18 Art. 9 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. 
19 M. Jabłoński, dz. cyt., s.146. 
20 P. Jaros , dz. cyt.,s.122. 
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2. żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub in-
stytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udo-
stępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe, 

3. zgłosić udział w postępowaniach przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw 
Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących 
praw dziecka oraz brać udział w tych postępowaniach, 

4. występować do Sadu Najwyższego z wnioskami w spra-
wie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie prze-
pisów prawnych dotyczących praw dziecka, 

5. wnieść kasacje albo skargę kasacyjną od prawomocnego orze-
czenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

6. żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych 
oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu- na prawach 
przysługujących prokuratorowi, 

7. wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w spra-
wach nieletnich - na prawach przysługujących prokuratorowi, 

8. żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postę-
powania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, 

9. zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, 
wnosić skargi do sadu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych 
postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi, 

10. wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w 
sprawach o wykroczenia,  

11. zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie eksper-
tyz i opinii. 

Rzecznik może odmówić ujawnienia danych osobowych oso-
by, od której uzyskał informacje wskazującą na naruszenie praw 
lub dobra dziecka, oraz osoby, której naruszenie dotyczy, w tym 
także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbęd-
ne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki. 

Rzecznik może również zwracać się do właściwych organów, 
organizacji lub instytucji o podjęcie działań na rzecz dziecka z za-
kresu ich kompetencji. Organ, organizacja lub instytucja, do któ-
rych Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań na rzecz dziecka, są 
obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, 
poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym sta-
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nowisku. W przypadku, gdy organ, organizacja lub instytucja, o 
których mowa w ust. 1, nie poinformują Rzecznika o podjętych 
działaniach lub zajętym stanowisku albo, gdy Rzecznik nie podzie-
la ich stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nad-
rzędnej o podjęcie odpowiednich działań. W przypadku, gdy 
Rzecznik stwierdził w działalności organu, organizacji lub instytu-
cji, o których mowa w ust. 1,naruszenie praw lub dobra dziecka, 
może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zasto-
sowania sankcji służbowych. Organ, organizacja lub instytucja, do 
których zwróci się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać i 
udzielać mu pomocy, a w szczególności: 

1) zapewnić dostęp do akt i dokumentów badanej sprawy, 
2) udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i 

wyjaśnień, 
3) udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i 

prawnej swoich rozstrzygnięć. 
Rzecznik przedstawia właściwym organom władzy publicz-

nej, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do za-
pewnienia skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz uspraw-
nienia trybu załatwiania spraw w tym zakresie. Rzecznik może 
również występować do właściwych organów z wnioskami o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych 
aktów prawnych. Organy, instytucje i organizacje, do których 
Rzecznik zwrócił się z wnioskami określonymi w ust. 1 i 2, są obo-
wiązane ustosunkować się do tych wniosków w terminie 30 dni od 
daty ich otrzymania. 

Zdaniem M. Jabłońskiego kompetencje Rzecznika w pierwot-
nej wersji ustawy z 2000 r. były bardzo skromne21. Obecnie wi-
doczna jest tendencja do zwiększania zakresu uprawnień w drodze 
nowelizacji ustawy z 2000 r. Nowela22 z 25 października 2008 r. 
znacznie wzmocniła kompetencje Ombudsmana ds. dzieci., 
uprawniła go min. do: 

                                                 
21 M. Jabłoński, dz. cyt.,146. 
22 Ustawa z dnia 24 października 2008 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku 

Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe, Dz. U. Nr 214, poz. 1345. 
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1. zbadania każdej sprawy na miejscu, nawet bez uprzedzenia,  
2. żądania od organów władzy publicznej, organizacji lub in-

stytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udo-
stępnienia akt i dokumentów,  

3. wszczynania postępowań w sprawach cywilnych i admini-
stracyjnych oraz brania w nich udziału na prawach przysługują-
cych prokuratorowi 

4. zaskarżania decyzji administracyjnej 
5. występowania do właściwych organów o wszczęcie postę-

powania przygotowawczego oraz z wnioskiem o ukaranie w spra-
wach o wykroczenie, 

Ustawa z 10 września 2010 roku o zmianie ustawy o Rzeczni-
ku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw23 przyznała Rzecz-
nikowi kolejne uprawnienia procesowe, zbliżając tym samym kata-
log uprawnień Rzecznika Praw Dziecka do zakresu, jakim dyspo-
nuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Moim zdaniem jest to słuszne 
posunięcie, ponieważ te dwa rodzaje Ombudsmanów, powinny 
mieć podobne uprawnienia żeby lepiej pracować. Ustawa ta dopre-
cyzowała zadania Rzecznika, tak, aby były zgodne ze standardami 
międzynarodowymi. Nowela z 15 lipca 20111 roku przyznała 
Rzecznikowi uprawnienie do nadawania w drodze zarządzenie 
statutu określającego organizacje Biura. 

 
5. Struktura organizacyjna Biura Rzecznika Praw Dziecka 
Niewątpliwie o pozycji ustrojowej danego organu świadczy 

także zaplecze organizacyjno-techniczne, jakim dysponuje. Zgod-
nie z regulaminem24 statutowymi jednostkami organizacyjnymi 
Biura Rzecznika Praw Dziecka są: 

1. Gabinet Rzecznika Praw Dziecka. Podstawowym jego za-
daniem jest merytoryczne i organizacyjne wspieranie zadań reali-
zowanych przez Rzecznika, 

                                                 
23 Ustawa z 10 września 2010 roku o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw 

Dziecka oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 197. 
24 Regulamin organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dostępny pod 

adresem: http://brpd.gov.pl/regulamin-organizacyjny-biura-rzecznika-praw-
dziecka [dostęp: 09.02.2015r]. 
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2. Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich, 
3. Zespół Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego, 
4. Zespół Edukacji i Wychowania, 
5. Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych, 
6. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów, 
7.  Zespół Administracyjny. 
Biuro działa pod kierownictwem Rzecznika, zgodnie z jego 

decyzjami wydawanymi w formie zarządzeń, postanowień, wy-
tycznych i poleceń. Pracą Biura pod względem organizacyjnym i 
finansowym kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany 
przez Rzecznika Praw Dziecka. Dyrektor Biura pełni kluczową ro-
lę, ponieważ czuwa nad prawidłową organizacją pracy wszystkich 
jednostek organizacyjnych Biura. Dyrektor nadzoruje przygotowa-
nie i terminowe przedstawienie organom zewnętrznym projektu 
budżetu RPD oraz wykonanie tego budżetu. Ponadto realizuje 
również politykę Rzecznika w sprawach personalnych, kształcenia 
zawodowego i wynagrodzeń. Nadzoruje także prowadzenie reje-
stru wewnętrznych aktów prawnych. Równie istotna jest funkcja 
Dyrektora Gabinetu, który kieruje pracami merytorycznymi Biura i 
nadzoruje działania podległych zespołów. Czuwa nad realizacją 
polityki RPD w ustawowym zakresie. Zajmuję się nadzorowaniem 
przygotowywania sprawozdań merytorycznych. Nadzoruje i koor-
dynuje przygotowywanie projektów wystąpień Rzecznika. Dyrek-
tor Gabinetu organizuje procesy wydawnicze publikacji Rzecznika 
a także prowadzi trzy istotne rejestry:  

• wystąpień generalnych Rzecznika, 
• inicjatyw legislacyjnych Rzecznika, 
• spraw, w których Rzecznik przystąpił do toczącego się po-

stępowania lub wnosił o jego wszczęcie. 
 
6. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 
W celu zapewnienia większej ochrony praw i wolności, ustro-

jodawca zdecydował, że w Rzeczypospolitej będzie funkcjonować 
dwóch ombudsmanów, Rzecznik Praw Obywatelskich, jako ten o 
ogólnym zakresie i Rzecznik Praw Dziecka, jako ombudsman wy-
specjalizowany. Rzecznik Praw Obywatelskich posiada znacznie 
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większy zakres środków prawnych za pomocą, których może eg-
zekwować swoje uprawnienia a jednocześnie realizować powie-
rzoną misje. Mimo systematycznego zwiększania możliwości RPD, 
różnica uprawnień miedzy ombudsmanami nadal jest istotna. Jed-
nak taka sytuacja ma swoje plusy. W tym miejscu warto zacytować 
opinie byłej rzecznik Ewy Sowińskiej ,,RPO posiada tzw. twarde 
środki w które celowo nie wyposażono RPD, aby nie dublować 
uprawnień i uniknąć sporów kompetencyjnych nie tworzyć po-
dwójnego aparatu pomocniczego, zajmującego się tożsamymi 
sprawami”25. Rzecznik Praw Obywatelskich wykorzystuję swoje 
bogate uprawnienia do ochrony praw dzieci, bowiem ustawodaw-
ca zobligował go do współpracy z RPD i podejmowania spraw 
skierowanych przez RPD. Ustrojodawca powierzył ustawodawcy 
określenie zasad współpracy ombudsmanów. Jednak ustawy nie 
określają tych relacji w sposób wyczerpujący. Istotnym dokumen-
tem regulującym tą kwestię jest porozumienie o współpracy mię-
dzy rzecznikami z 2001 roku. B. Banaszak, jako najważniejsze po-
stanowienia tego porozumienia podaje: 

1. Comiesięczne spotkania obu rzeczników dla omówienia 
aktualnych problemów związanych z przestrzeganiem praw dziec-
ka i omówienia kierunków wspólnych działań, 

2. Przedstawianie prowadzonych przez każdego z rzeczni-
ków spraw, jeżeli mają istotne znaczenie z punktu widzenia ich 
współpracy, 

3. Możliwość dokonywania wspólnych wystąpień, 
4. Możliwość dokonywania wspólnych wizytacji. 
 
7. Działania podejmowane przez Rzecznika 
Na podstawie analizy informacji o działalności Rzecznika w 

latach 2009-201326 mogę z całą stanowczością stwierdzić, że jest to 
organ bardzo prężnie działający, który osiąga imponujące rezultaty 
swojej pracy. Pozwolę sobie przytoczyć statystykę przystąpień 

                                                 
25 E. Sowińska, dz. cyt., s.3. 
26 Zob. szerzej, Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w latach 

2009-2013, dostępne pod adresem http://brpd.gov.pl/sprawozdania-z-
dzialalnosci [dostęp: 09.02.2015r]. 



802 
 

Rzecznika do spraw sądowych i administracyjnych: 2009 r.- 66 
spraw, 2010- 148, 2011-171, 2012-220,2013- 276. Natomiast wykaz 
spraw podjętych prezentuje się następująco: 2009 r.- 14 460 spraw, 
2010- 19 665, 2011-29 256, 2012-24 955,2013- 48 580. Warto również 
przestawić liczbę wystąpień generalnych: 2009 r.- 115 wystąpień, 
2010- 118, 2011-125, 2012-102,2013- 88. Cenną inicjatywą było także 
utworzona Komisja kodyfikacyjna prawa rodzinnego przy Rzecz-
niku Praw Dziecka. Jej celem według M. Seroki jest ,,stałe analizo-
wanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w 
których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby czynić usta-
wodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniące jego interesy”27. 
Rzecznik Praw Dziecka zajmuje się także promowaniem kampanii 
społecznych, do najbardziej znanych akcji zaliczamy: 

• ,,Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci” 
• ,,Łejery- dziećmi jesteśmy tylko raz” 
• ,,Dziecko w rozwodzie-poradnik dla rodzica” 
• ,,Kiedy rodzic porwał dziecko-podstawowe informacje 

prawne” 
• ,,Karta żałoby młodego człowieka” 
• ,,Wakacyjny poradnik pacjenta” 
Bardzo cenną inicjatywą jest prowadzenie Dziecięcego Telefo-

nu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, w którym pracują specjaliści 
z dziedziny prawa, psychologii, socjologii. Każde dziecko może 
zadzwonić, jeśli przeżywa lęk, osamotnienie; nie radzi sobie z kon-
fliktem w rodzinie; ma trudności w nauce; ktoś stosuje wobec niego 
przemoc; ma problemy w relacjach z rówieśnikami. Ponadto 
Rzecznik obejmuje patronatem wiele wydarzeń społeczno- kultu-
ralnych a także bardzo często bierze czynny udział w konferencjach 
i seminariach naukowych. 

 
Zakończenie 
W pierwszych latach funkcjonowania, organ ten miał mały ka-

talog środków prawnych, za pomocą, których mógł wypełniać 
swoją misje. Rzecznik często realizował swoje pomysły tylko za 

                                                 
27 M. Seroka, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw 

Dziecka, ,, Człowiek- rodzina – prawo”, 2012, nr.6, s.8. 
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pomocą swojego autorytetu i szerokiej promocji własnego stanowi-
ska w sprawie. Dlatego nie wszystkie zadania były realizowane w 
sposób prawidłowy. Na szczęście obecnie obserwujemy tendencję 
do zwiększania zakresu uprawnień Rzecznika, o czym mogą 
świadczyć wspomniane wcześniej nowelizacje. Dzięki temu praca 
Rzecznika będzie bardziej efektywna a skala pomocy dzieciom 
znacznie większa. W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź E. 
Sowińskiej ,,Powołanie takiej instytucji jak Rzecznik Praw Dziecka, 
jest standardem w krajach europejskich i w sposób istotny wzboga-
ca istniejące już instrumentarium ochrony praw dziecka”28.. Dlate-
go niezwykle istotne jest wprowadzanie takich rozwiązań praw-
nych, dzięki którym Rzecznik będzie funkcjonował w prawidłowy 
sposób, ponieważ jest to instytucja nie tylko bardzo ważna, ale tak-
że niezwykle prestiżowa dla demokratycznego państwa prawa. 

 
Streszczenie 
Zgodnie z ustawą Rzecznik, stoi na straży praw dziecka okre-

ślonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o pra-
wach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpo-
wiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wyko-
nywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze 
pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzi-
na. Rzecznik, w sposób określony w ustawie, podejmuje działania 
mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego roz-
woju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Rzecznik 
podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed prze-
mocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem 
oraz innym złym traktowaniem. Rzecznik szczególna troska i po-
mocą otacza dzieci niepełnosprawne. Rzecznik upowszechnia pra-
wa dziecka oraz metody ich ochrony. Rzecznika powołuje Sejm, za 
zgodą Senatu, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, 
grupy, co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Rzecz-
nik jest w swojej działalności niezależny od innych organów pań-
stwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach okre-
ślonych w ustawie. 

                                                 
28 E. Sowińska, dz. cyt., s.3. 
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Summary 
The Ombudsman for Children, shall safeguard the rights of 

children at set forth in the Constitution of Republic of Poland, the 
Conwention on the Rights of the Child and other regulations of 
law, with respect for the responsibility, rights and obligations of 
parents. In performing his duties, the Ombudsman shall be guided 
by the best interest of child and shall take into consideration that 
family is the natural environment for the child to develop. The 
Ombudsman shall take measures on terms set forth in this Act to 
provide the child with full, harmonious development, respecting 
the dignity and subjectivity. The Ombudsman shall take measures 
aiming at protection of the child against violence, cruelty exploita-
tion, demoralization, neglect and other forms of maltreatment. The 
Ombudsman shall provide disabled children with special care and 
help also he should promote the rights of child and ways to protect 
them. The Ombudsman shall be appointed by the Sejm upon ap-
proval by the Senate, on a motion proposed by the Marshal of the 
Sejm, Marshal of the Senate or group of at least 35 Members of Par-
liament or at least 15 senators. In performing his duties, the Om-
budsman shall be independent of other state authorities and shall 
be held accountable solely before the Sejm as set forth in the Act. 
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Justyna Kochan (KUL) 

 
Ojciec jako sprawca przestępstwa. 

 
Wstęp 
Człowiek w swoim życiu ma do spełnienia wiele ról a z nimi 

wraz wiążą się określone zadania. To zupełnie od nas zależy jak 
wykorzystamy tą szansę jaką jest życie. Główna rolą jaką 
mężczyzna ma odegrać w swoim życiu jest ojcostwo. Ojciec jest 
najważniejszą osobą w życiu dziecka. To od niego dziecko czerpie 
wiedzę i cechy, które w przyszłości przełoży na własne życie. 
Ojcostwo pojmowane jest różny sposób. W ujęciu prawnym 
ojcostwo zostało zdefiniowane w Kodeksie rodzinnym i 
opiekuńczym z 25 lutego 1964 roku. Definicja ta została 
zdeterminowana domniemaniami. Negatywny wpływ na dorosłe 
życie dziecka mają sytuacje kiedy to ojciec rażąco narusza swoje 
obowiązki. Jednak prawo przewidziało taką sytuację i ustawą, 
która chroni dobra takie jak życie, opiekę i rodzinę a także wolności 
seksualne i obyczajności jest Kodeks Karny z 1997 r.  

 
1. Ojciec jako sprawca przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 
Zdrowie i życie to dwie wartości, które są najważniejsze w 

istnieniu człowieka. XXI wiek stawia nam pytanie od jakiego 
momentu powinno być chronione życie. Jednak mimo różnych 
poglądów odpowiedź jest jasna i została zawarta w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego w punkcie 2270 – „Życie ludzkie od chwili 
poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. 
Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć 
przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej 
niewinnej istoty do życia"1. Wynika stąd ważne zadanie jakie stoi 
przed ojcem - ochrona życia. Ojciec, więc powinien w sposób 
odpowiedzialny planować rodzinę zgodnie z zasadami moralności 
chrześcijańskiej. Jednakże brak odpowiedzialności może 
spowodować popełnienie przestępstw przez ojców z art. 152 kk i 

                                                 
1 J. Ratzinger (red.), Katechizm Kościoła Katolickiego, Warszawa 2009, s. 157. 
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153 kk. Przedmiotem ochrony, które jest chronione przez te 
przepisy jest życie dziecka poczętego2. Poczęcie dziecka w wyniku 
przypadku, gdzie przyszli rodzice nie zawsze są przygotowani 
emocjonalnie i materialnie na przyjście na świat rodzi w nich myśl 
aby pójść drogą na tak zwaną na ''skróty'' i dokonać przestępstwa 
aborcji. Aborcja została określona przepisami art. 152 oraz 153 kk. 
Jest ona sprzeczna z prawem i etyką. Przestępstwo aborcji zawarte 
w § 1 i 3 ma charakter materialny, gdzie do znamion skutkowych 
należy skutek w postaci przerwania ciąży. Można jej popełnić tylko 
przez działanie Odmienna sytuację ustawodawca przewidział w § 
2 tegoż czynu zabronionego gdzie ma on charakter formalny, gdyż 
od jego znamion nie należy skutek w postaci przerwania ciąży. 
Przestępstwo to można popełnić zarówno z przez działanie i 
zaniechanie- niewłaściwe z zaniechania. Na podstawie art. 2 kk 
,,Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe z 
zaniechania podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny 
obowiązek zapobiegnięcia skutkowi''. Stąd też obowiązkiem ojca 
jest podjęcie takich kroków aby zapobiec aborcji, gdyż to na nim 
jako na przyszłym ojcu ciąży ten szczególny obowiązek 
zapobiegnięcia skutkowi w postaci przerwania ciąży. Jeżeli 
natomiast ojciec nie zrobi nic co mogłoby zapobiec temu skutkowi 
odpowie za pomocnictwo. Pomocnictwo polega na ułatwieniu 
popełnienia zabronionego przez ustawę czynu i jest objęte 
umyślnością w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. 
Krąg osób jako sprawców nie został ograniczony tylko na osób 
wykonujących zawód lekarza- sprawcą więc jest osoba, która 
narusza przepisy zawarte w ustawie z 7 stycznia 1993 r. o 
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. 
zm.). Zgoda kobiety na przerwanie ciąży stanowi znamię tego 
przestępstwa. Jako przestępstwo umyślne może być popełnione 
tylko w zamiarze bezpośrednim w przypadku § 1, natomiast w 
przypadku § 2 i 3 stronę przedmiotową stanowi umyślność w 
zamiarze bezpośrednim i ewentualnym. 

                                                 
2 M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 326. 
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W przypadku przestępstwa z art. 153 kk znamienia nie sta-
nowi już zgoda kobiety. Ojciec może być sprawcą tego przestęp-
stwa, gdyż może on stosując przemoc, groźbę, podstęp doprowa-
dzić do przerwania ciąży. 

 
2. Przestępstwa popełniane przez ojców przeciwko rodzinie 

i opiece 
Ojciec jako głowa rodziny powinien dbać o prawidłowe jej 

funkcjonowanie. Powinien on zapewniać bezpieczeństwo i warunki 
do prawidłowego rozwoju dzieci. Wraz z matka powinien dawać 
dzieciom przykład jak powinno wyglądać prawidłowo funkcjonujące 
małżeństwo oparte na miłości, wierności i zaufaniu. Kodeks karny 
chroni instytucje małżeństwa poprzez zakaz bigamii – art. 206 kk. 
Konstytucja RP w sposób jasny definiuje małżeństwo: ,, Małżeństwo 
to związek kobiety i mężczyzny” - art. 18 Konstytucji RP. 

Dodatkowo musi ono mieć charakter monogamiczny. Przed-
miotem chronionym jest tutaj związek małżeński i rodzina3. Czyn-
nością sprawczą bigamii jest zawarcie małżeństwa, konieczne jest 
także, aby przy zawarciu małżeństwa zostały spełnione wszystkie 
przesłanki wskazane w przepisach kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. Przestępstwo to może popełnić tylko osoba pozostająca 
ważnym związku małżeńskim stąd też bigamia jest przestępstwem 
indywidualnym. Skutkiem bigamii jest powstanie nowego stosun-
ku prawnego między osobami zawierającymi małżeństwo. Bigamia 
ma charakter przestępstwa umyślnego. Co ciekawe w przypadku, 
gdy te same osoby, które pozostawały wcześniej w związku mał-
żeńskim zawrą ponownie małżeństwo, sytuacji takiej nie traktuje 
się jako zamach na instytucje małżeństwa, gdyż przedmiot chro-
niony przez ten przepis nie został naruszony. Cechą charaktery-
styczną tego przestępstwa jest to, że nie jest to przestępstwo trwałe. 
O trwałości możemy powiedzieć w przypadku skutków bigamii. W 
sytuacji gdy sprawca pozostający w związku małżeńskim jest w 
błędzie, twierdząc, że małżeństwo nie istnieje zachodzi błąd co do 

                                                 
3 Mozgawa, jw. s.429. 
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faktu, co skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności karnej o ile błąd 
był usprawiedliwiony4. 

Kolejnym przestępstwem, które może popełnić ojciec jest 
znęcanie się. Dziecko powinno mieć zapewnione takie warunki, 
które zapewnią mu prawidłowy rozwój psychiczny oraz fizyczny 
oraz musi się ono czuć bezpiecznie we własnym domu w otoczeniu 
ojca i matki. Niestety coraz częściej słyszy się, że dzieci stają się 
ofiarami przemocy ze strony ojców. Problem znęcania nie dotyczy 
tylko dzieci, ofiarami mogą być także matki. Dzieci obserwując jak 
ojciec postępuje z matka nabierają przekonania, że przemoc to 
normalny stan rzeczy w małżeństwie. Przedmiotem ochrony 
artykułu 207 kk jest wolne traktowanie ludzi w rodzinie, w 
stosunkach zależności osób małoletnich lub nieporadnych. Sąd 
Najwyższy przyjął jednoznaczne stanowisko co oznacza znamię 
czasownikowe ,,znęca się’’. Jest to zachowanie polegające na 
działaniu bądź zaniechaniu, które polega na umyślnym zadawaniu 
bólu fizycznego lub cierpień moralnych charakteryzujących się 
dotkliwością. Zachowania takie powtarzają się w czasie. Czas ten 
może być także jednorazowy ale musi być intensywny i 
rozciągnięty5. Znęcanie się ojca może przybrać znęcania się 
psychicznego, które polegać na: lżeniu, wyszydzaniu, upokarzaniu, 
znieważaniu, straszeniu a także na groźbach bezprawnych. Może 
ono być także fizyczne polegające na: biciu, rzucaniu, głodzeniu, 
odmawianiu pożywienia czy napojów, zmuszania do przebywania 
na zimnie, poleceniu wykonywania upokarzających czynności6. 
Jedynym z istotnych elementów znęcania się w stosunku co do 
osoby najbliższej jest stosunek zależności. SN w uchwale z 9 
czerwca 1976 roku stwierdził, że: ,,Stosunek zależności od sprawcy 
(…) zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny, z 
własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed 
pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych...''7. 
W przypadku gdzie ofiarą znęcania jest osoba najbliższa znęcanie 

                                                 
4 Tamże, s.434. 
5 Uchwała Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 roku, (VI KZP 13/75), OSNKW 

1976, nr 7-8, poz. 86. 
6 Mozgawa, jw. s. 435. 
7 Uchwała, jw. 
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jest przestępstwem indywidualnym. Doktryna prawa karnego 
uznaję, że przestępstwo to może być popełnione z zamiarem 
bezpośrednim. Sąd Najwyższy wyraża także pogląd, że 
niemożliwa jest sytuacja gdy małżonkowie w tym samym czasie 
znęcają się nad sobą. Artykuł 207 § 2 i 3 kk zawiera typ 
kwalifikowany przestępstwa znęcania. W przypadku § 2 
okolicznością powodującą typ kwalifikowany jest szczególne 
okrucieństwo, czyli zadawanie pokrzywdzonemu bardziej 
intensywnych cierpień. Znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem może być popełnione jedynie umyślnie z zamiarem 
bezpośrednim. Także w § 3 został wprowadzony typ 
kwalifikowany. Wymaga on następstwa w postaci targnięcia 
pokrzywdzonego na własne życie. Na podstawie tego przepisu w 
przypadku, gdy dziecko targnie na własne życie a powodem tego 
jest znęcanie się ojca warunkiem poniesienia odpowiedzialności 
przez ojca jest wykazanie związku przyczynowego między 
znęcaniem się a zamachem samobójczym. Według postanowienia 
Sądu Najwyższego decyzja pokrzywdzonego o targnięciu na 
własne życie ma oznaczać co najmniej świadomość, że zachowanie 
takie prowadzi do odebrania sobie życia a także godzenie się na 
własną śmierć8. Decyzja ta musi być skutkiem powstałym w 
wyniku bycia ofiarą przestępstwa z art. 207 § 1 kk. 

Autorytetem dla dziecka powinien być ojciec. Aby dziecko 
prawidłowo się rozwijało nie powinno mieć styczności z używkami. 
Rodzice muszą podczas wychowywania dziecka się starać aby nie 
kojarzyło ono spożywania alkoholu z dorosłością. Kodeks karny 
chroni dziecko przed rozpijaniem. Artykuł 208 kk ma zapobiegać aby 
małoletni nie był rozpijany poprzez dostarczanie mu alkoholu oraz 
ułatwienie jego spożycia i nakłaniania go do tego. Zgodnie z 
przepisem art. 10 kc osoba małoletnią jest osoba, która nie ukończyła 
18 roku życia. Odpowiedzialny ojciec wie, że alkohol zakłóca 
fizyczny, psychiczny a także społeczny rozwój dziecka. Większość 
osób uważa, że rozpijanie oznacza czynność wielokrotnie 
wykonywaną lecz Sąd Najwyższy w wyroku z 14 marca 2007 roku 

                                                 
8 Postanowienie Sądu Najwyższego z 5 marca 2014 roku, (IV KK 316/13) nr LEX 

1441475. 
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jednoznacznie stwierdził, że czasem nawet jednorazowa czynność 
może oznaczać rozpijanie9. Omawiane przestępstwo jest 
przestępstwem powszechnym, gdzie sprawcą może być każdy z nas. 
Rozpijanie jest także przestępstwem z abstrakcyjnego narażenie dobra 
na niebezpieczeństwo. W doktrynie toczy się spór na temat czy ma 
ono charakter formalny czy materialny. Na podstawie tego przepisu 
nie można mieć wątpliwości, że odpowiedzialność poniesie ojciec, 
który nakłania dziecko do spożycia alkoholu.  

Jednym z zadań każdego ojca jest zabezpieczenie egzystencji 
dziecka pod względem materialnym. Ojciec, który uchyla się od 
obowiązku alimentacji popełnia czyn zabroniony z artykułu z 209 
kk. Z przepisu tego wynika, że jednym z głównych obowiązków 
ciążących na ojcach jest alimentacja na rzecz osób najbliższych. W 
artykule tym zostały wskazane dwie podstawy tegoż obowiązku są 
to: ustawa i orzeczenie sądowe. Strona podmiotowa charakteryzuje 
się tym, że sprawca uporczywie uchyla się od obowiązku, który na 
nim ciąży poprzez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej co 
może spowodować narażenie jej na brak możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych. Zdaniem Sądu Najwyższego 
uchylanie zachodzi: ,,…gdy zobowiązany mając obiektywną 
możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej 
woli”10. Uporczywość sprawcy zawiera w sobie dwa elementy: 
pierwszy element jest związany z nastawieniem psychicznym 
sprawcy, który swoim uporem stawia na swoim i nie wykonuje 
danego obowiązku, drugim elementem natomiast jest czas przez 
jaki trwa uchylanie się od płacenia alimentów. Jest to przestępstwo 
skutkowe z zaniechania, gdyż skutkiem jest narażenie osoby na 
konkretne niebezpieczeństwo. Na podstawie art. 2 kk za 
przestępstwo skutkowe z zaniechania odpowiada osobna na której 
ciąży prawny szczególny obowiązek. Osoba taka ma zapobiec 
skutkowi. Zakres podstawowych potrzeb życiowych nie jest 
pojęciem stałym i zależy od warunków społeczno- ekonomicznych. 
Jeżeli dziecku zabraknie, któryś z tych podstawowych potrzeb nie 
                                                 

9 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2007 roku, (IV KK 472/06), OSNwSK 2007, 
nr 1, poz. 621. 

10 Uchwała Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 roku, ( VI KZP 13/75) OSNKW 
1976, nr 7-8, poz. 86 
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jest ono w stanie prawidłowo funkcjonować. Niealimentacja jest 
przestępstwem indywidualnym, jego sprawcą jest osoba, która jest 
związana do alimentacji na mocy ustawy bądź orzeczenia na rzecz 
innej osoby. Ważne też jest, że jest ona ścigana na wniosek 
pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej. W przypadku gdy 
bezskuteczna jest egzekucja alimentów istotna jest pomoc 
materialna pochodząca ze świadczeń rodzinnych i pieniężnych. 
Dzieci, których ojcowie wypełniają sumiennie ten obowiązek mają 
zapewniona realizacje minimum podstawowej egzystencji a co za 
tym idzie mogą się dzięki temu prawidłowo rozwijać.  

Każde dziecko potrzebuje opieki i poświecenia mu czasu na 
rozmowę oraz zabawę. Ojciec ma obowiązek opiekować się 
dzieckiem i okazywać mu troskę. Dziecko oczekuje od ojca miłości 
oraz musi widzieć, że rodzic poświęca mu uwagę i interesuje się 
jego problemami. Stąd też w prawie pojawia się instytucja opieki, 
jej ochronę natomiast gwarantuje artykuł 210 k.k.. Chroni on 
zdrowie oraz bezpieczeństwo osoby małoletniej lub nieporadnej11. 
Ojciec może porzucić małoletniego poniżej 15 roku życia wbrew 
ciążącego na nim obowiązku jednak konsekwencją jest poniesienie 
odpowiedzialności karnej za swoje zachowanie. Na podstawie 
wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2001 roku: ,,Porzucenie (...) 
oznacza działanie polegające na opuszczeniu dziecka lub osoby 
nieporadnej, połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią, bez 
zapewnienia jej opieki za strony innych osób’12. Podmiotem tego 
czynu zabronionego może być osoba na której ciążył obowiązek 
opieki nad małoletnim poniżej 15 roku życia. Wpływa to na 
charakter indywidualny tego czynu zabronionego przez ustawę. 
Wymogiem ustawowych znamion jest aby czyn sprawcy był objęty 
umyślnością w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. 
Działanie ojca w postaci porzucenia tworzy charakter formalny 
tego przestępstwa czyli jest dokonane ono już w chwili porzucenia. 
Co ważne ustawodawca w § 2 znamiona, które powodują 
zaostrzenie odpowiedzialności karnej. Taki stan rzeczy następuje, 
gdy osoba porzucona umiera, ale warunkiem koniecznym jest aby 

                                                 
11 Mozgawa, jw. s. 442-443. 
12 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2001 roku, (V KKN 94/99) nr LEX 49445. 
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skutek w postaci śmierci osoby porzuconej wynikał z zachowania 
sprawcy. Ustawodawca tworząc dany przepis miał na celu 
podkreślenie istotnej roli instytucji opieki. Wpływa ona w bardzo 
znaczący sposób na rozwój dziecka, które musi mieć 
zagwarantowane bezpieczeństwo. 

 
3. Ojciec jako sprawca przestępstw przeciwko wolności sek-

sualnej i obyczajności 
W XXI wieku ogromnym zagrożeniem dla dziecka jest porno-

grafia. Na każdym kroku dziecko spotyka się treściami pornogra-
ficznymi, co wywołuje u niego zaburzenia w rozwoju duchowym i 
psychicznym. Obowiązkiem rodziców jest ochrona dziecka przed 
takimi treściami. Jednak coraz częściej zdarza się, że to ojcowie są 
sprawcami tych przestępstw. Sytuacje takie powodują liczne zabu-
rzenia w sferze psychicznej dziecka, które jest ofiara takiego prze-
stępstwa. Kodeks karny tworzy ochronę w sferze tych zagrożeń. 

Pierwszym przepisem, który chroni dziecko przed 
zgwałceniem i wymuszaniem czynności seksualnej jest artykuł 197 
k.k.. Chroni on wolność seksualną, czyli prawo każdego z nas aby 
swobodnie dysponować swoim życiem seksualnym oraz 
obyczajność. Obyczajność oznacza zakaz niedobrowolnego 
obcowania płciowego z inna osobą a oprócz tego zakazuje także 
innych czynności seksualnych, które są niedobrowolne13. 
Przestępstwo zgwałcenia zachodzi, gdy osoba pokrzywdzona nie 
wyraziła zezwolenia na zachowanie sprawcy wobec niej. W 
sytuacji gdy dochodzi do obcowania płciowego a sprawca używa 
dodatkowo przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. 
Ustawodawca dodatkowo penalizuje doprowadzenie do poddania 
się innej czynności seksualnej. Taką inną czynności może być 
zmuszanie do samogwałtu ofiarę lub obmacywanie narządów 
płciowych. Możemy sobie wiec wyobrazić jak destrukcyjny wpływ 
na psychikę dziecka maja wymienione wyżej czynności, gdy 
dziecko pada ich ofiarą. Kodeks karny wychodzi naprzeciw 
ochronie małoletnich w § 3 tworząc typ kwalifikowany, zaostrzając 
odpowiedzialność karną. Można tez zauważyć że, przestępstwo z 

                                                 
13 Tamże, s.405. 



815 
 

art. 201 jest przestępstwem podobnym w stosunku do 
przestępstwa z art. 197 § 3. Stroną podmiotową kazirodztwa 
podobnie jak w przestępstwie zgwałcenia z § 3 jest obcowanie 
płciowe ze wstępnym, zstępnym, przysposobionym, 
przysposabiającym, brata lub siostry14. Osoby, które zostały 
wskazane ty tym przepisie mogą być jedynie podmiotami tego 
przestępstwa, wskazanie tych osób wskazuje na charakter 
indywidualny tego przestępstwa. Co ciekawe wypadku tegoż 
przestępstwa pod uwagę są brane tylko i wyłącznie obcowanie 
płciowe a nie inne czynności o których ustawodawca nie 
wspomniał. Akty kazirodcze stanowiące tego przestępstwa 
zachodzą także w sytuacji gdy osoba wyraziła zgodę na obcowanie 
płciowe15. 

Jednym z głównych obowiązków ojca jest dbanie o rozwój 
moralny dziecka. Jednak zdarzają się skrajne przypadki w których 
ojcowie obcują płciowo z małoletnim poniżej 15 roku życia. W 
takich kuriozalnych sytuacjach małoletniego oraz jego prawidłowy 
rozwój moralny chroni artykuł 200 kk. Przepis ten zapewnia 
ochronę prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego osoby 
małoletniej a także chroni obyczajność16. Na podstawie znamion 
tego czynu zabronionego przez ustawę strona podmiotową. jest 
tutaj zarówno obcowanie płciowe jak i inne czynności seksualne z 
małoletnim poniżej 15 roku życia. Dodatkowo nie ważne tez jest 
czy osoba małoletnia wyraziła zgodę. Sprawca i tak ponosi 
odpowiedzialność. Przestępstwo określone w § 1 ma charakter 
materialny oraz powszechny. Kontakty takie sieją i powodują 
zagrożenie dla rozwoju psychofizycznego małoletniego. i Jego 
popełnienie wymaga zamiaru bezpośredniego bądź quasi-
ewentualnego w przypadku gdy sprawca nie ma pewności, że 
osoba małoletnia ma ukończone 15 lat ale powinien przewidzieć 
taką możliwość. Ojciec, więc jako ostoja bezpieczeństwa dziecka 
powinien zapobiegać i strzec dziecko przed takimi zdarzeniami. 

                                                 
14 Tamże, s. 418. 
15 Tamże, s. 419 
16 A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz - Tom II, Kraków 2010, s. 457. 
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Kolejnym przestępstwem, gdzie sprawcą może być ojciec jest 
czyn zabroniony z artykułu 199 kk. Podobnie jak w wyżej 
wymienionych przestępstwach chronione są: wolność seksualna i 
obyczajność. W przypadku ojców strona przedmiotowa polega na 
obcowaniu płciowym lub wykonanie innej czynności seksualnej 
przy wykorzystaniu stosunku zależności, jaki łączy go z dzieckiem. 
W przypadku ojców strona przedmiotowa polega na obcowaniu 
płciowym lub wykonanie innej czynności seksualnej przy 
wykorzystaniu stosunku zależności, jaki łączy go z dzieckiem. 
Stosunek zależności jaki łączy ojca z dzieckiem nie wynika tylko z 
mocy prawa. Należy też zauważyć że los dziecka tak naprawdę 
zależy ojca - dziecko jest zależne pod względem ekonomicznym i 
psychicznym od ojca. Oprócz tego, że dany stosunek istnieje aby 
zostały wypełnione znamiona tego przestępstwa stosunek ten musi 
zostać nadużyty. Nadużycie polega tutaj na świadomym 
wykorzystaniu tego stosunku w sposób oddziaływania na 
psychikę. Jest to przestępstwo skutkowe na co wskazuje 
wypełnienie znamion skutku poprzez doprowadzenie do 
obcowania płciowego oraz wymaga ono winny umyślnej sprawcy. 
Ustawodawca wprowadził typ kwalifikowany, który został 
określony w § 2 i 3 dotyczy sytuacji, gdy małoletni jest osobą 
pokrzywdzoną. Ojciec popełniając to przestępstwo nadużywa 
zaufania dziecka, które nieświadome wierzy, że ojcu, który jest 
sprawcą można ufać. Widać więc, że dziecko mając zaufanie i 
uczucie, że może polegać na ojcu może paść ofiarą przestępstwa. 

 Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu wyraził pogląd na 
temat doprowadzenia, które ustawodawca określił w § 3. 
Doprowadzenie ma miejsce wtedy, gdy zachowanie sprawcy 
odpowiada w sposób znaczący znamionom określonym w tym 
przepisie. A także zachowanie to spowodowało wyrażenie zgody 
przez małoletniego na obcowanie płciowe17. Bardzo smutny jest 
wniosek że dziecko mając bezgraniczne zaufanie może paść ofiarą 
przestępstwa, gdzie jego skutki będą się rozciągać na całe życie 
dziecka. 

                                                 
17 Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 roku, ( V KK 396/09), nr LEX 

346785. 
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Podsumowanie 
W dzisiejszym świecie rola ojca jest bardzo trudna., gdzie z 

każdego zakątka wychodzą coraz to nowsze zagrożenia. Ma on 
wiele obowiązków, które musi spełnić wobec swojej pociechy. Wy-
chowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem, potrzeba do tego 
mnóstwo cierpliwości i odwagi. Nie zawsze jednak jest tak, że oj-
ciec jest wzorem do naśladowania. Może on zboczyć z drogi i stać 
się ojcem, który jest sprawcą wielu przestępstw, które mogą godzić 
w dobro dziecka a jego rozwój i także proces kształtowania poglą-
dów na świat. Może to również zachwiać psychiką dziecka, które 
poznając świat poprzez obserwację ojców i matek popełniających 
przestępstwa zatrze granicę dobra i zła. Jednak ochronie małolet-
nich naprzeciw wychodzi ustawodawca Kodeksu Karnego gdzie 
przepisy prawa chronią dobro niewinnych istot jakimi są dzieci 
wprowadzając sankcje za naruszenie najważniejszych praw dziec-
ka i ich zaniedbywanie a tym samym wprowadzając możliwość 
pociągnięcia do odpowiedzialności ojców, którzy krzywdzą swoje 
pociechy. 

 
Streszczenie: 
Ojcostwo jest najważniejszym wyzwaniem w życiu mężczy-

zny. Nie zawsze on jest w stanie wypełniać to zadanie w sposób 
godny. W życiu zdarzają się sytuację gdzie ojciec dzieci może być 
sprawcą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, rodzinie i opiece 
oraz wolności seksualnej i obyczajności. W przypadku pierwszych 
przestępstw ojciec ma dbać o życie i zdrowie dzieci a także zgodnie 
z zasadami moralności chrześcijańskiej planować rodzinę. Kolej-
nym przypadkiem przestępstw popełnionych przez ojców jest na-
ruszanie przez nich obowiązków takich jak alimentacja oraz opie-
ka. Ojciec ma także dbać o prawidłowy rozwój dziecka w sferze 
psychicznej, dlatego tez Kodeks karny zapewnia ochronę przed 
przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Ojciec więc ma być 
wzorem dla dziecka, dawać mu przykład a także zapewniać mu 
bezpieczeństwo. Dodatkowo spoczywa na nim moralny obowiązek 
nauczenia go godnego życia. 
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Summary: 
Fatherhood is a key challenge in the life of man. Father is not 

always able to fulfill this task. In life, happens many situation when 
father become the perpetrator of crimes against life and health, 
family and care, and sexual freedom and decency. In the case of 
first crimes father has to take care of the life and health of children 
and according with the principles of Christian morality plan his 
family. Next case of crimes committed by fathers is violation their 
duties such as alimentation and care. Father also has to take care of 
the normal development of the child in the mental sphere, that is 
why the Criminal Code provides protection from crimes against 
sexual freedom. The father has to be a role model for his child, give 
him an example and provide his safety. Additionally, it has the 
moral obligation to teach him a dignified life.  
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8. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2001 roku, (V KKN 94/99) 

nr LEX 49445. 
9. Wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 2007 roku, , (IV KK 

472/06), OSNwSK 2007, nr 1, poz. 621.  
10. Postanowienie Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2010 roku, (V KK 

396/09), nr LEX 346785. 
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Mateusz Paluch (KUL) 

 
Ojciec jako spadkodawca 

 
Wstęp 
Mężczyzna w swoim życiu ma do odegrania bardzo wiele ról. 

Jednak rola ojca jest zdecydowanie najważniejszą z nich. Jako ojciec 
bowiem, mężczyzna wpływa na rozwój społeczeństwa, od którego 
zależy przyszłość wspólnoty, regionu, kraju. Można śmiało wysnuć 
tezę, iż dobre społeczeństwo jest tak dobre jak jego ojcowie i matki. 
Mężczyzna jako ojciec nie tylko musi dbać o prawidłowy rozwój 
dziecka, lecz również zapewnić mu materialny byt, bez którego nie 
można mówić o prawidłowym rozwoju. Ten byt musi być również 
zapewniony po śmierci ojca. Prawo cywilne oraz prawo ubezpie-
czeń społecznych przewiduje wiele rozwiązań, które zapewniają 
dziecku zaplecze materialne po śmierci ojca. 

Księga IV Kodeksu Cywilnego zawiera uregulowania doty-
czące dziedziczenia. Mężczyzna w roli spadkodawcy zyskał szcze-
gólne unormowania jako ojciec i małżonek zarówno na gruncie 
dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego. 

 
1. Pozycja dziecka w dziedziczeniu ustawowym 
Omawiając pozycję dziecka w dziedziczeniu ustawowym na-

leży zaznaczyć, iż dziedziczenie ustawowe może dotyczyć zarów-
no całości bądź części spadku. Dziedziczenie całości spadku nastę-
puje wówczas, gdy spadkobierca nie powołał w testamencie żad-
nego spadkobiercy, testamentu nie sporządził bądź żaden z powo-
łanych do dziedziczenia nie chce lub nie może zostać spadkobiercą. 
W wypadku, w którym spadkobierca sporządził testament, lecz 
pomimo tego następuje dziedziczenie całości spadku ustawowe 
przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być fakty, iż treść testamentu 
obejmuje same zapisy bez powołania spadkobiercy, sporządzony 
testament okazał się nie ważny lub bezskuteczny. Dziedziczenie 
ustawowe co do części spadku ma miejsce jedynie wówczas , gdy 
istnieje ważny i skuteczny testament, jednak testator pozostawił 
część spadku bez oznaczonego spadkobiercy. Przyczyną takiego 
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stanu rzeczy może być również nie ważność bądź bezskuteczność 
niektórych postanowień testamentu lub odrzucenie części spadku 
przypadającego z tytułu testamentu przez spadkobiercę1. 

Warto nadmienić, iż dziedziczenie testamentowe może doty-
czyć nie tylko części ułamkowej spadku. Nie jest dopuszczalne jed-
nak dziedziczenie testamentowe co do jednych przedmiotów a do 
innych ustawowe. Jeżeli spadkodawca w testamencie przeznaczył 
poszczególne przedmioty danym osobom, dziedziczenie na grun-
cie testamentu jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy te przed-
mioty wyczerpują cały spadek bądź prawie cały spadek2. 

Obecnie Kodeks cywilny dzieli spadkobierców ustawowych 
na sześć grup. W grupie pierwszej znajdują się dzieci oraz małżo-
nek spadkodawcy, a jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku – 
jego zstępni. Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych nie zo-
stała zmieniona ustawą o zmianie ustawy – kodeks cywilny z 2 
kwietnia 2009 roku. 

Należy nadmienić, iż następstwo prawne, w którym dzieci 
wcześniej zmarłego dziecka wchodzą na miejsce swojego rodzica 
powoduje, że dalsi zstępni dziedziczą bezpośrednio po spadko-
dawcy. Dochodzą do spadkobrania prawem własnym, bezpośred-
nio po spadkodawcy, a nie po swoim wstępnym. Ta sytuacja spo-
wodowana jest faktem, iż ich dziedziczenie uzależnione jest od ist-
nienia przesłanek dziedziczenia takiego zstępnego w stosunku do 
spadkodawcy, nie bierze się zaś pod uwagę stosunku kandydata na 
spadkobiercę do swego bezpośredniego przodka. Z uwagi na to, 
istniejące przesłanki, które wykluczają od dziedziczenia żyjącego 
zstępnego spadkodawcy nie wykluczają automatycznie możliwości 
dziedziczenia po spadkodawcy jego dalszych zstępnych3. 

Dalsi zstępni spadkodawcy mogą dziedziczyć również w 
przypadku odrzucenia spadku przez bliższych zstępnych. Na 
gruncie bowiem art. 1020 kc odrzucenie spadku przez spadkobiercę 
wyłącza go od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. 
Konsekwencją wynikającą z tego przepisu jest to, iż udział spad-

                                                 
1 H. Witczak, A. Kawałko, „Prawo spadkowe”, Warszawa 2011 s. 100. 
2 Wyr. SN z dnia 16 kwietnia 1998 r., I CKU 20/98, Lex nr 1224924. 
3 Wyr. SA w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r., I ACa 31/14, Lex nr 1511690.  



821 
 

kowy spadkobiercy, który odrzucił spadek (o ile jest on, jak w 
sprawie niniejszej, dzieckiem spadkobiercy) przypada jego dzie-
ciom w częściach równych4.  

Na gruncie art. 931 kc na równi dziedziczą wszystkie dzieci 
spadkodawcy bez względu na to, czy są dziećmi z małżeństwa czy 
też pochodzą spoza małżeństwa. Za dzieci pochodzące z małżeń-
stwa uważa się również dzieci z małżeństwa unieważnionego. 
Dowodem na pochodzenie dziecka od określonego mężczyzny są 
Akta Stanu Cywilnego. Przy dziedziczeniu nie ma znaczenia w jaki 
sposób zostało ustalone ojcostwo5. 

Różnice w dziedziczeniu ustawowym dzieci spadkodawcy 
istnieją, gdy mowa o dzieciach przysposobionych. Prawo polskie 
wyróżnia trzy rodzaje przysposobienia: całkowite, pełne oraz nie-
pełne. Sytuacja prawna dzieci przysposobionych w pierwszy oraz 
drugi sposób jest identyczna. Różnica w zakresie dziedziczenia do-
tyczy jedynie przysposobienia pełnego i niepełnego6. 

3. Skutki przysposobienia pełnego w zakresie dziedziczenia: 
dziecko przysposobione dziedziczy po przysposabiającym i jego 
krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego. Dziecko 
przysposobione jednak nie dziedziczy po swoich naturalnych 
rodzicach i krewnych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w 
której przysposabiającym był jeden z małżonków – wówczas skutki 
przysposobienia nie dotyczą drugiego małżonka, który jest 
naturalnym rodzicem dziecka. Wynika z tego, że dziecko 
dziedziczy zarówno po swoim naturalnym rodzicu oraz jego 
krewnych. W przypadku śmierci rodzica naturalnego dziecka, 
który pozostawał w związku małżeńskim z przysposabiającym, 
decyzję o utrzymaniu praw i obowiązków krewnych zmarłego 
wynikających z pokrewieństwa między przysposobionym a 
krewnymi zmarłego rodzica, podejmuje Sąd w orzeczeniu o 
przysposobieniu. 

4. Skutki przysposobienia niepełnego w zakresie dziedziczenia: 
przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego 

                                                 
4 Wyr. SN z dn. 26 maja 1995 r., I CKU 8/97, nr LEX 31411.  
5 H. Witczak, A. Kawałko, „Prawo spadkowe”, Warszawa 2011 s. 102. 
6 Tamże, s. 103. 
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dziećmi naturalnymi, zaś dzieci przysposobionego dziedziczą tak, jak 
dalsi zstępni spadkodawcy. Przysposobiony i jego zstępni jednak nie 
dziedziczą po krewnych przysposabiającego, dziedzicząc po 
naturalnych rodzicach przysposobionego7. 

Przysposobienie pełne oraz niepełne mogą zostać rozwiązane, 
co wynika z art. 125 kro. Wyjątkiem od tej zasady jest przysposo-
bienie całkowite, które jest nierozwiązywalne. Z chwilą rozwiąza-
nia stosunku przysposobienia ustają jego skutki, również w zakre-
sie dziedziczenia. Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż z chwilą 
rozwiązania przysposobienia, ustaje więź rodzinna nie tylko po-
między przysposabiającymi a przysposobionym, lecz także między 
przysposabiającym a dziećmi przysposobionego. Jeżeli więc przy-
sposobiony ma małoletnie dzieci, okoliczność, że również one zo-
staną dotknięte skutkami rozwiązania przysposobienia, przemawia 
za bardziej surową oceną zasadności żądania przez przysposabia-
jących rozwiązania stosunku przysposobienia, niż to ma miejsce w 
przypadku, gdy dorosły przysposobiony jest bezdzietny. Przema-
wiają za tym zasady współżycia społecznego8. 

Powyższa teza, przyjęta przez Sąd Najwyższy wskazuje, iż na 
gruncie dziedziczenia, przysposabiający w sytuacji, w której pra-
gnie rozwiązać stosunek przysposobienia z dorosłym przysposo-
bionym, posiadającym małoletnie dzieci, powinien wziąć pod 
uwagę nie tyle żądanie rozwiązania stosunku przysposobienia, lecz 
sporządzenie testamentu negatywnego, w którym wyłączyłby od 
dziedziczenia przysposobionego, nie zaś jego małoletnie dzieci, co 
miałoby miejsce w sytuacji rozwiązania przysposobienia. 

Po śmierci przysposabiającego lub przysposobionego, roz-
wiązanie stosunku przysposobienia, zgodnie z przepisem art. 125 § 
2 kro jest niedopuszczalne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna 
ze stron przysposobienia zmarła po wszczęciu sprawy. Ustawo-
dawca zawierając w art. 125 § 2 kro zakaz rozwiązania przysposo-
bienia po śmierci strony przysposobienia, odniósł go do sytuacji, 
gdy ma nastąpić rozpoznanie sprawy przez sąd. Oznacza to sytu-
ację, w której w chwili wniesienia pozwu nie zachodziły podstawy 

                                                 
7 Tamże, s. 103. 
8 Wyr. SN z dn. 21 grudnia 1981 r., I CR 339/81, OSNC 1982/7/109. 
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do jego odrzucenia bądź zwrotu. Regulacja przyjęta w art. 125 § 2 
kro dotyczy zatem sytuacji,w której śmierć jednej ze stron nastąpiła 
dopiero w toku procesu oraz sytuacji, gdy powództwo o rozwiąza-
nie przysposobienia wytoczył prokurator pozywając strony sto-
sunku przysposobienia, z których jedna zmarła przed wytoczeniem 
procesu9.  

Zakaz niedopuszczalności rozwiązania stosunku przysposo-
bienia po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego, nie 
odnosi się do uchylenia orzeczenia o przysposobieniu w następ-
stwie skargi o wznowienie lub rewizji nadzwyczajnej. Przepis ten 
odnosi się bowiem jedynie do rozwiązania stosunku przysposobie-
nia powstałego na gruncie orzeczenia sądu opiekuńczego. Zarów-
no skarga o wznowienie, jak i zaskarżenie prawomocnego orzecze-
nia rewizją nadzwyczajną realizują zupełnie inny cel, dotyczą bo-
wiem, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, wszelkich prawo-
mocnych orzeczeń. Wyłączenie dopuszczalności skargi o wzno-
wienie lub rewizji nadzwyczajnej musi być wyraźne. Brak jest w 
prawie polskim normy wyłączającej skargę o wznowienie postę-
powania lub rewizję nadzwyczajną od postanowienia orzekającego 
przysposobienie po śmierci przysposabiającego, jak ma to miejsce 
w na przykład w przypadku zakazu w stosunku do wyroków usta-
lających nieistnienie małżeństwa (poprzez jego unieważnienie bądź 
rozwód) jeżeli jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego wy-
roku zawarła nowy związek małżeński. Skarga o wznowienie oraz 
rewizja nadzwyczajna realizują zupełnie inne cele. Żadna z tych 
instytucji nie prowadzi do rozwiązania przysposobienia orzeczo-
nego niewadliwym postanowieniem sądu, lecz poddaje zaskarże-
niu orzeczenie od początku wadliwe. W sytuacjach, w których 
ustawodawca postanowił wyłączyć możliwość stosowania tych 
instytucji, określił w sposób wyczerpujący i wyraźny zakres takiego 
wyłączenia. Postanowienia orzekające przysposobienie nie zostały 
objęte takim zakazem10. 

Sytuacja, w której spadek został przyjęty po spadkodawcy 
przez przysposobione dziecko, natomiast stosunek przysposobie-

                                                 
9 Wyr. SN z dn. 28 listopada 2007 r., V CSK 277/07, nr LEX 623840. 
10 Wyr. SN z dn. 13 lutego 1980 r., III CRN 181/79 , OSNC 1980/10/193. 
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nia został rozwiązany po śmierci przysposabiającego poprzez skar-
gę o wznowienie bądź rewizję nadzwyczajną jest sytuacją wyjąt-
kowo problematyczną. Skutkuje to bowiem wadliwością orzeczeń 
o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Istotne jest bowiem to, iż 
w wyżej wymienionym kazusie, na gruncie dziedziczenia ustawo-
wego przysposobiony nie może być spadkobiercą. Błędnie ustalony 
krąg spadkobierców może zatem skutkować wznowieniem postę-
powania i zmianą orzeczenia ustalającego uprawnionych do spad-
ku. Inny problem może pojawić się na gruncie dziedziczenia testa-
mentowego, w którym testator nie posługuje się imieniem i nazwi-
skiem przysposobionego określając krąg uprawnionych do spadku 
jako „jego dzieci”. W tym przypadku Sąd powinien kierować się 
wolą spadkodawcy i włączyć przysposobione dziecko w krąg 
spadkobierców, gdyż w świadomości spadkodawcy, przysposo-
biony był jego dzieckiem. Dzieci spadkodawcy na gruncie obowią-
zujących przepisów są zwolnieni od podatku od przyjęcia spadku o 
ile zgłoszą przyjęcie spadku do właściwego Urzędu Skarbowego w 
ustawowym terminie 6 miesięcy. 

 
2. Sytuacja dziecka na gruncie dziedziczenia testamentowego 
Możliwość sporządzenia testamentu, funkcjonująca na grun-

cie prawa polskiego ma na celu ochronę woli oraz swobody spad-
kodawcy w rozrządzaniu swoim majątkiem. Jednakże, sprzeczna z 
zasadami społecznymi wola spadkodawcy, która nie uwzględnia 
jego dzieci w kręgu spadkobierców zdeterminowała powstanie in-
stytucji zachowku. Celem tejże instytucji jest ochrona interesów 
majątkowych najbliżej rodziny spadkodawcy, przez zapewnienie 
im nawet wbrew woli spadkodawcy roszczenia pieniężnego od-
powiadającego określonemu w ustawie ułamkowi wartości udziału 
w spadku, który przypadałby im z mocy ustawy11. 

Zgodnie z treścią przepisu art. 991 § 1 kc uprawnionymi do 
zachowku są zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy by-
liby powołani do dziedziczenia z ustawy. Utrata prawa do za-
chowku następuje w sytuacji wydziedziczenia spadkobiercy, na 
gruncie art. 1008 kc. W tym miejscu warto nadmienić, iż wydzie-

                                                 
11 Uchw. SN z dn. 19 maja 1981 r. III CZP 18/81 OSNC 1981, nr 12, poz. 228. 
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dziczenie następuje wyłącznie w testamencie i tylko w sytuacji wy-
pełnienia ustawowych przesłanek wydziedziczenia (uporczywego 
postępowania wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z 
zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się względem 
spadkodawcy lub bliskiej mu osoby przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci oraz uporczywego 
nie dopełniania względem spadkodawcy obowiązków rodzin-
nych). W innym przypadku taki zapis w testamencie traktowany 
jest jako testament negatywny.  

Możliwe jest przejście prawa do zachowku na spadkobierców 
osoby uprawnionej do zachowku w sytuacji, gdy sami są upraw-
nieni do zachowku po spadkobiercy. Oznacza to, iż przysługuje im 
prawo do zachowku po pierwszym spadkodawcy niezależnie od 
tego, czy w konkretnej sytuacji faktycznej przysługiwałoby im wła-
sne prawo do zachowku12. 

Przepisy nie zabraniają przeniesienia na inną osobę przysłu-
gującą uprawnionemu do zachowku wierzytelność z tego tytułu13. 

Co do zasady, wysokość zachowku wynosi połowę wartości 
udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu w dzie-
dziczeniu ustawowym. Wysokość zachowku, w przypadku gdy 
uprawniony jest małoletni bądź trwale niezdolny do pracy (tj. speł-
nia wymagania zawarte w ustawie z 17.12.1998 r. o emeryturach i 
rentach), wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego. 

Obniżenie zachowku może mieć miejsce na podstawie przepi-
su art. 5 kc, tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, które w 
sprawie nie wystąpiły. Normy dotyczące prawa do zachowku są 
bowiem odzwierciedleniem zasad moralnych a sam zachowek sta-
nowi minimum zagwarantowanego udziału w spadku spadkobier-
cy ustawowemu14.  

Sprzeczność roszczenia o zachowek z zasadami współżycia 
społecznego zachodzi wówczas, gdyby w świetle zasad i wartości 
moralnych, przyjętych i akceptowanych powszechnie przez społe-
czeństwo, żądanie zapłaty należności z tytułu zachowku musi być 

                                                 
12 Wyr. SA w Łodzi z dn. 14 marca 2014 r. I ACa 1228/13, nr LEX 1454552. 
13 Uchw. SN. Z dn. 19 maja 1981 r. III CZP 18/81, OSNC 1981, Nr 12, poz. 228. 
14 Wyr. SA w Lublinie z dn. 13 czerwca 2014 r., I ACa 820/13, nr LEX 1498964.  
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ocenione negatywnie. Sąd, rozpatrując ocenę roszczenia o zacho-
wek na gruncie naruszenia zasad współżycia społecznego, musi 
mieć na uwadze, że prawa przysługujące uprawnionego do za-
chowku, wynikają ze względu na szczególny, bardzo bliski stosu-
nek rodzinny, istniejący między nim a spadkodawcą. Bardzo waż-
ne znaczenie ma funkcja zachowku, urzeczywistniająca obowiązki 
moralne, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych. 
Należy wziąć również pod uwagę zasadę, iż nikt nie może na wy-
padek swojej śmierci rozporządzić swoim majątkiem zupełnie do-
browolnie, z pominięciem swoich najbliższych. Te argumenty de-
terminują na sądach szczególną ostrożność przy podejmowaniu 
oceny czy żądanie zapłaty sumy pieniężnej odpowiadającej wyso-
kości zachowku jest nadużyciem prawa. Ocena ta nie może opierać 
się jedynie na ogólnym odwołaniu się do art. 5 kc, to jest klauzuli 
generalnej zasad współżycia15. 

Roszczenie o zachowek jest sprzeczne z art. 5 kc jeżeli zacho-
dzą okoliczności uzasadniające wydziedziczenie uprawnionego16. 

Podstawę do obliczania zachowku stanowi udział spadko-
wym którego ustalenie następuje po uwzględnieniu wszystkich 
spadkobierców, w tym również spadkobierców uznanych za nie-
godnych oraz tych, którzy spadek odrzucili. Niedopuszczalne jest 
natomiast uwzględnienie spadkobierców, którzy zrzekli się dzie-
dziczenia oraz wydziedziczonych. Po ustaleniu udziału spadkowe-
go należy go pomnożyć przez 1/2 bądź 2/3 w zależności kto jest 
uprawnionym do zachowku17. 

Kolejnym etapem ustalania wysokości zachowku jest ustale-
nie substratu zachowku. Substrat zachowku to czysta wartość 
spadku powiększona o darowizny poczynione przez spadkodawcę 
za życia oraz zapisy windykacyjne. Jednakże należy pamiętać, że 
przy obliczaniu substratu zachowku nie uwzględnia się zapisów 
zwykłych oraz poleceń18. 

                                                 
15 Wyr. SA w Poznaniu z dn. 9 maja 2013 r., I ACa 334/13, nr LEX 1342321. 
16 Wyr. SA w Szczecinie z dn. 26 czerwca 2014 r., I ACa 929/13, nr Lex 

1488704. 
17 H. Witczak, A. Kawałko, „Prawo spadkowe”, Warszawa 2011 s. 161. 
18 Tamże, s. 161. 
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W przypadku gdy spadkodawca dokonał darowizny wyczer-
pującej cały spadek, uprawniony do zachowku ma możliwość do-
chodzenia od obdarowanego roszczenia o zachowek w granicach 
określonych w art. 1000 kc. Należy jednak zaznaczyć, iż odpowie-
dzialność na podstawie art. 1000 kc ogranicza się tylko do wartości 
wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Darowizną jest nie 
tylko umowa zawarte na podstawie przepisu art. 888 kc, lecz rów-
nież wszelkie inne czynności, na mocy których dochodzi do nieod-
płatnego przysporzenia19. 

Jednakże, już literalne brzmienie art. 993 k.c., znowelizowa-
nego ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 458), jed-
noznacznie wskazuje na intencję ustawodawcy. Miał on na celu 
ukształtowanie zamkniętego katalogu przypadków, determinują-
cych możliwość doliczenia do masy spadku przedmiotów, które w 
chwili otwarcia spadku nie należały już do majątku zmarłego. Sy-
tuacja taka może być spowodowana przeniesieniem niektórych 
przedmiotów do majątku osoby trzeciej na gruncie przepisu art. 
888 kc. Przemawia za tym przede wszystkim użycie słowa "daro-
wizny" zamiast sformułowania, umożliwiającego rozszerzającą in-
terpretację pojęcia. Przykładem takiego sformułowania może być 
"aktywa przeniesione z majątku spadkodawcy do majątku osoby 
trzeciej tytułem darmym". Takie sformułowanie nie byłoby wów-
czas jednoznaczne z darowizną sensu stricto (art. 888 kc) i umożli-
wiłoby zaliczenie do masy spadkowej wartości składników przeka-
zanych nieodpłatnie. Gdyby wolą ustawodawcy było unormowa-
nie, pozwalające na zaliczenie przedmiotów innych niż darowizny, 
z pewnością dałby temu wyraz redagując art. 993 kc, zwłaszcza w 
ramach wspomnianej nowelizacji20.  

O doliczeniu darowizny do czystej wartości spadku nie decy-
duje ani przedmiot świadczenia spadkodawcy, ani też jego cel. 
Istotne jest natomiast, aby miało ono postać darowizny, o której 
mowa w przepisach art. 888 i następnych kc. Nie jest możliwe aby 

                                                 
19 Wyr. SA w Warszawie z dn. 10 lipca 2014 r., I ACa 113/14, nr LEX 1527263; 

Wyr. SA w Łodzi z dn. 12 czerwca 2014 r., I ACa 1598/13, nr LEX 1504405.  
20 Wyr. SA w Łodzi z dn. 19 lutego 2014 r., I ACa 1010/13, nr Lex 1451689. 
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umowa mająca na celu rozszerzenie ustawowej wspólności mająt-
kowej małżeńskiej wywarła skutki prawne przewidziane w przepi-
sie art. 993 kc dla umowy darowizny21.  

Przy obliczaniu stanu czynnego spadku dla potrzeb oblicze-
nia wysokości należnego zachowku miarodajna może być jedynie 
chwila otwarcia spadku tj. chwila śmierci spadkodawcy (zgodnie z 
przepisami art. 922 § 1, art. 924 i 925 kc). Ustalanie składu spadku, a 
ściślej rzecz biorąc różnicy między wartością stanu czynnego spad-
ku i wartością stanu biernego spadku (pasywów), następuje więc 
co do zasady, według przepisu art. 922 kc22. 

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się, zgodnie z 
przepisem art. 994 kc, drobnych darowizn, zwyczajowo przyjętych, 
ani dokonanych przed więcej dziesięć lat, licząc wstecz od otwarcia 
spadku. Darowizny te muszą być dokonane na rzecz osób niebędą-
cych spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.  

Darowizny poczynione na rzecz osób będących spadkobier-
cami podlegają doliczeniu do spadku, choćby zostały dokonane 
dawniej niż dziesięć lat przed otwarciem spadku23.  

Instytucja zachowku jest długiem spadkowym, za który od-
powiedzialność ponoszą w pierwszej kolejności spadkobiercy po-
wołani do dziedziczenia, następnie zapisobiorcy windykacyjni oraz 
jako ostatni obdarowani. Samo roszczenie o zachowek jest roszcze-
niem o zapłatę określonej sumy pieniężnej obliczonej zgodnie z 
ustawowymi regułami. Uprawniony może żądać od obciążonego 
zachowkiem zapłaty całości sumy zachowku lub uzupełnienia jego 
wysokości. 

Instytucja zachowku jest instytucją chroniącą interesy dziecka 
na gruncie dziedziczenia testamentowego oraz w sytuacji, w której 
ojciec spadkodawca poczynił darowizny jeszcze za swojego życia 
wyczerpującej znaczną część spadku, które uniemożliwiają ochronę 
praw dzieci spadkodawcy. 

 
 

                                                 
21 Wyr. SA w Łodzi z dn. 18 lipca 2013 r., I ACa 244/13, nr LEX 1353761. 
22 Wyr. SA w Szczecinie z dn. 27 marca 2013 r., I ACa 898/12, nr LEX 1353838. 
23 Wyr. SN z dn. 6 lutego 2014 r., I CSK 252/13, nr LEX 1438403. 
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Podsumowanie: 
Ojciec jest głową polskiej rodziny i to na jego barkach zazwy-

czaj ciąży obowiązek zaspokojenia jej potrzeb. Nierzadko ojciec jest 
jedynym żywicielem dla rodziny. W przypadku śmierci ojca, usta-
wodawca zapewnia, poprzez instytucje prawa spadkowego, 
ochronę interesów zarówno dziecka jak i małżonki. Ma to miejsce 
na gruncie przepisów traktujących zarówno o dziedziczeniu usta-
wowym jak i dziedziczeniu testamentowym. Konstrukcja grup 
dziedziczenia przyjęta przez polskie prawo jak również instytucja 
zachowku stoją na straży odpowiedniego rozwoju dziecka poprzez 
zapewnienie mu godnego bytu materialnego po śmierci ojca – ży-
wiciela rodziny. Z uwagi na niejasności wynikających z interpreta-
cji przepisów prawa spadkowego, orzecznictwo Sądu Najwyższego 
i Polskich Sądów Powszechnych precyzuje zawarte w ustawie 
przepisy w sposób jasny i wyczerpujący. 

 
Summary: 
Father is the head of the Polish family and usually his duty 

obliged him to satisfy needs of family members. Often father is the 
sole provider for the family. In the case of his death the legislator 
provides, through institutions of inheritance law, protection for the 
interests of the child and spouse. This situation takes place on the 
basis of provisions dealing both with legal inheritance and 
testamentary inheritance. Construction of groups of inheritance 
received by Polish inheritance law as well as the institution of a 
reserved uphold adequate development of the child by providing 
him with a decent living after the death of his father - breadwinner. 
Due to the uncertainty arising from the interpretation of the law of 
inheritance, jurisprudence of the Supreme Court and Common 
Polish Courts clarifies the provisions contained in the Act in a clear 
and comprehensive way.  
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Konrad Kozioł (KUL) 

 
Uczestnicy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 

 
Wstęp 
Do zadań Trybunału Konstytucyjnego należy między innymi 

badanie zgodności z Konstytucją obowiązujących aktów norma-
tywnych oraz ich projektów, a także umów międzynarodowych, 
których stroną jest albo zamierza być Rzeczpospolita Polska oraz 
wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji i ustawie o 
Trybunale Konstytucyjnym. W każdym przypadku przed Trybuna-
łem Konstytucyjnym przeprowadzone zostaje postępowanie, które 
zostaje wszczęte na podstawie wniosku, pytania prawnego albo 
skargi konstytucyjnej. W zależności od rodzaju sprawy i sposobu 
jej inicjacji uczestnikami postępowania są poszczególne podmioty, 
które uzyskują uprawnienia w danym zakresie. 

 
1. Ustrój i zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego  
W art. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym określono Try-

bunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej, który został 
powołany do badania zgodności z Konstytucją aktów normatyw-
nych i umów międzynarodowych oraz wykonywania innych za-
dań, które zostały określone w Konstytucji1. Jest on organem wła-
dzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu art. 175 Kon-
stytucji, gdyż zgodnie z tym artykułem wymiar sprawiedliwości w 
Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy oraz sądy po-
wszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe2. Tym samym 
jego działalność nie może być określane jako sprawowanie wymia-
ru sprawiedliwości, gdyż jest to funkcja właściwa tylko dla sądów3. 
Można wskazać pewne cechy Trybunału Konstytucyjnego, które od 
sądów go odróżniają. Są to: szczególny tryb powoływania sędziów 
Trybunału przyjmujący jednocześnie zasadę kadencyjności; nie-
                                                 

1 Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 z późn. zm. 
2 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z 

późn. zm. 
3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 360. 
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podleganie nadzorowi judykacyjnemu Sądu Najwyższego; niewy-
stępowanie związków między Trybunałem a Krajową Radą Są-
downictwa; niestosowanie w postępowaniu przed Trybunałem 
konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania4.  

Zgodnie z art. 2 UTK Trybunał orzeka w sprawach zgodności 
ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; zgodności ustaw 
z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfi-
kacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; zgodności 
przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwo-
we, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi 
i ustawami; skargi konstytucyjnej; sporów pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa oraz zgodności z Konstytucją 
celów lub działalności partii politycznych. Na wniosek Prezydenta 
RP Trybunał stwierdza zgodność z Konstytucją ustawy przed jej 
podpisaniem oraz umowy międzynarodowej przed jej ratyfikacją. 
Również na wniosek Marszałka Sejmu Trybunał rozstrzyga w 
sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 
Prezydenta RP, gdy nie jest on w stanie zawiadomić Marszałka 
Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, w związku z czym 
Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie 
obowiązków Prezydenta RP. Uprawnienia te wynikają wprost z 
przepisów samej Konstytucji (odpowiednio art. 122, 131, 188).  

W skład TK wchodzi piętnastu sędziów, wybieranych przez 
Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Każdy sędzia jest zawsze wy-
bierany na dziewięć lat, nawet jeżeli zajął miejsce sędziego, który 
odszedł przez zakończeniem swojej kadencji. Sędzią może zostać 
osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego 
Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Stanowi to wymóg przynajmniej dziesięcioletniego stażu w 
wykonywaniu jednego z zawodów prawniczych. Z tego wymogu 
zwolnione są osoby zatrudnione na stanowisku profesora oraz ma-
jące stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W 
praktyce większość sędziów stanowią profesorzy, co odróżnia Try-
bunał od Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, a także innych sądów i określa pewną specyfikę działania 

                                                 
4 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 91. 
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Trybunału Konstytucyjnego5. Kandydatów na stanowisko sędziego 
Trybunału przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sej-
mu. Uchwała odnośnie wyboru sędziego zapada bezwzględna 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
posłów. Trybunał jest organem stałym, to sędziowie są kadencyjni. 
Nie ma możliwości ponownego wyboru sędziego do składu. Z jed-
nej strony pozbawia to możliwości reelekcji wybitnych osobowości 
prawniczych, które niejednokrotnie przyczyniły się do rozwoju 
orzecznictwa TK, z drugiej jednak strony jest zaporą przed tzw. 
„syndromem końca kadencji”6. Na przykładzie Czech, gdzie kon-
stytucja dopuszcza ponowny wybór sędziego do składu Sądu Kon-
stytucyjnego, a wskazanym wyżej „syndromem końca kadencji” 
określają Czesi symptomatyczne upolitycznienie rozstrzygnięć do-
konywany przez sędziów pod koniec ich kadencji. Powodem jest 
próba dostosowania orzeczeń znajdujących uznanie u aktualnej 
większości parlamentarnej decydującej o ewentualnym powtórnym 
wyborze danej osoby w skład Sądu Konstytucyjnego7. Pozycja sę-
dziego Trybunału jest ukształtowana w sposób analogiczny do po-
zycji sędziego Sądu Najwyższego. W związku z tym jego sytuację 
prawną określa zasada niezawisłości, która w przypadku sędziego 
Trybunału wymaga dostosowania do kadencyjności sprawowania 
urzędu i braku możliwości reelekcji. Ponadto sędzia Trybunału jest 
nieusuwalny, chyba że zostanie skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub sąd dyscyplinarny, który składa się z sę-
dziów Trybunału orzeknie względem niego karę usunięcia ze sta-
nowiska. Mandat sędziego wygaśnie również w przypadku śmier-
ci, zrzeczenia się, a także orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej 
niezdolności do pełnienia obowiązków8.  

Do proceduralnych gwarancji niezawisłości należy immunitet 
formalny, a także związany z nim przywilej nietykalności. Immuni-
tet formalny oznacza, że aby pociągnąć do odpowiedzialności kar-

                                                 
5L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 361-362. 
6 A. Kustra, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu [w:] Prawo konstytucyjne, 

red. Z. Witkowski, Toruń 2013, s. 492. 
7 Tamże. 
8 L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 362. 
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nej sędziego Trybunału to zgodę musi wyrazić Zgromadzenie 
Ogólne TK. Jeżeli chodzi o przywilej nietykalności to chodzi o za-
kaz aresztowania lub zatrzymania sędziego Trybunału. Jednakże 
od tych zasad występuje pewien wyjątek. Istnieje możliwość aresz-
towania lub zatrzymania sędziego Trybunału w przypadku łączne-
go spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, sędzia powinien zo-
stać złapany na gorącym uczynku, gdy popełnia przestępstwo. Po 
drugie jego zatrzymanie musi stanowić niezbędny warunek dla 
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Koniecznym jest 
również, w przypadku zatrzymania sędziego, niezwłoczne zawia-
domienie o tym fakcie Prezesa TK, który może nakazać natychmia-
stowe zwolnienie zatrzymanego lub aresztowanego sędziego9. 

 
2. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 
Zgodnie z art. 19 UTK Trybunał w toku postępowanie powi-

nien zbadać wszystkie istotne okoliczności w celu wszechstronnego 
wyjaśnienia sprawy. Ponadto nie jest on związany wnioskami do-
wodowymi uczestników postępowania i może z urzędu dopuścić 
dowody jakie uzna za celowe dla wyjaśnienia danej sprawy. Zgod-
nie z art. 23 UTK rozprawy odbywają się jawnie, jeżeli przepis 
szczególny nie stanowi inaczej. Jednakże przewodniczący składu 
orzekającego może wyłączyć jawność ze względu na bezpieczeń-
stwo albo ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” 
albo „ściśle tajne”. Ustawa o TK przewiduje możliwość wyłączenia 
sędziego z mocy ustawy czyli tzw. iudex inhabilis, oraz na wniosek 
samego zainteresowanego czyli tzw. iudex suspectus. Z mocy usta-
wy sędzia podlega wyłączeniu w sprawach, w których: wydał lub 
uczestniczył w wydaniu zakwestionowanego aktu normatywnego, 
wyroku, decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygnięcia; był 
przedstawicielem, pełnomocnikiem, radcą prawnym lub doradcą 
jednego z uczestników postępowania oraz zachodzą inne przyczy-
ny uzasadniające wyłączenie sędziego, określone w art. 48 Kodeksu 
postępowania cywilnego (są to sprawy, w których jest stroną lub 
pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik 
sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; w sprawach 

                                                 
9 A. Kustra, Trybunał Konstytucyjny…, s. 494. 
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swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, 
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocz-
nych do drugiego stopnia; w sprawach osób związanych z nim z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; w sprawach, w których 
był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej 
ze stron; w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w 
wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność 
aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego 
rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako pro-
kurator; w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzo-
nej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z pra-
wem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia; ponadto po-
wody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je mał-
żeństwa, przysposobienia, opieki czy kurateli, a także sędzia biorą-
cy udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie 
może orzekać co do tej skargi). Ponadto sędzią może na swoje żą-
danie czy też żądanie uczestnika wyłączyć się albo polega wyłą-
czeniu z urzędu, gdy zostaną uprawdopodobnione istotne okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na jego bezstronność. Do czasu roz-
strzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia dokonuje jedynie czynno-
ści niecierpiących zwłoki.  

Samo postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym na-
wiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach od-
rębnie nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepi-
sy kodeksu postępowania cywilnego. Trybunał rozpatruje sprawy 
o kontrolę norm w składzie pięcioosobowym, w przypadku gdy 
chodzi o kontrolę ustawy albo umowy międzynarodowej lub trzy-
osobowych, kiedy chodzi o kontrolę aktu podustawowego. Składy, 
który orzekają są wyznaczane przez Prezesa TK, odpowiednio w 
kolejności wpływ spraw. Teoretycznie każda sprawa może być 
rozpoznana w pełnym składzie, gdy wynika to ze szczególnej za-
wiłości sprawy, a w szczególności gdy orzeczenie może spowodo-
wać konieczność dokonania nakładów finansowych, które nie zo-
stały przewidziane w ustawie budżetowej albo w sytuacji gdy 
skład orzekający ma zamiar odstąpić od poglądy prawnego wyra-
żonego w orzeczeniu, które zostało wydane wcześniej w pełnym 
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składzie. Wymagana jest wtedy obecność co najmniej dziewięciu 
sędziów10.  

Rozprawa nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 14 dni 
od doręczenia zawiadomienia o jej terminie oraz rozpoczyna się od 
wywołania sprawy. Warto jednak zauważyć, że wywołanie sprawy 
jest momentem, w którym dochodzi do wygaśnięcia prawa wnio-
skodawcy do wycofania wniosku, pytania prawnego lub skargi. 
Tuż po wywołaniu sprawy wnioskodawca oraz pozostali uczestni-
cy postępowania prezentują swoje stanowiska, a także dowody na 
ich poparcie. Obecność wnioskodawcy na rozprawie jest obowiąz-
kowa, a w razie niestawiennictwa wnioskodawcy lub jego przed-
stawiciela, Trybunał umarza postepowanie lub odracza rozprawę. 
Niestawiennictwo innych uczestników postępowania nie wstrzy-
muje rozpoznania sprawy. Wtedy sędzia sprawozdawca przedsta-
wia na rozprawie stanowisko nieobecnego uczestnika postępowa-
nia11. Podczas rozprawy szczególną rolę pełni przewodniczący 
składu orzekającego, ponieważ do niego należy udzielanie głosu 
uczestnikom, kierowanie rozprawą, a także wydawanie zarządzeń 
niezbędnych do utrzymania porządku na rozprawie. Jeżeli zaistnie-
ją ku temu przesłanki, przewodniczący stosuje również środki 
przewidziane w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych dla 
utrzymania powagi sądu jak np. upomnienie, wydalenie z sali, ka-
ry porządkowe. Do jego kompetencji należy również decyzja o za-
mknięciu rozprawy, która ma jednak charakter formalny, ponieważ 
w rzeczywistości decyzja o zamknięciu rozprawy jest rzeczywi-
stym następstwem uznania przez skład orzekający, że sprawa zo-
stała dostatecznie wyjaśniona. Z przebiegu rozprawy sporządzany 
jest protokół12. Zgodnie z art. 27 UTK uczestnikami postępowania 
przed TK są: 

1. podmiot, który złożył wniosek lub skargę konstytucyjną, 
2. organ, który wydał akt objęty wnioskiem lub skargą kon-

stytucyjną, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Ra-
da Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa 

                                                 
10 L. Garlicki, Polskie prawo…, s. 369. 
11A. Kustra, Trybunał Konstytucyjny…, s. 514. 
12 Tamże, s. 515. 
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do reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowa-
niu przed Trybunałem Konstytucyjnym, 

3. sąd, który przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu py-
tanie prawne, o ile zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na 
skutek tego pytania prawnego i wyznaczył spośród sędziów tego 
sądu umocowanego przedstawiciela, 

4. organ statutowy partii - w sprawach o stwierdzenie zgod-
ności celów lub działalności partii politycznych z Konstytucją, 

5. centralny konstytucyjny organ państwa, którego dotyczy 
spór kompetencyjny, 

6. Prokurator Generalny, 
7. przedstawiciele Sejmu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Mi-

nistra Spraw Zagranicznych - w sprawach o stwierdzenie zgodno-
ści z Konstytucją umów międzynarodowych ratyfikowanych w 
trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji, 

8. przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej i Ministra 
Spraw Zagranicznych - w sprawach o stwierdzenie zgodności z 
Konstytucją innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, 

9. Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w po-
stępowaniu dotyczącym skargi konstytucyjnej, 

10. Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowa-
niu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w 
postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących praw 
dziecka. 

Ani w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, ani z orzecznic-
twa nie wynika, aby istniała możliwość dopuszczenia do postępo-
wania przed Trybunałem innych podmiotów, niż te, które zostały 
określone w art. 27 UTK. W postępowaniu przed Trybunałem nie 
występuje rozstrzygnięcie sporu pod kątem „korzyści jednej ze 
stron”, bowiem nie ma w tym postępowaniu stron, które mogłyby 
osiągać korzyść w uzyskaniu określonej treści orzeczenia13. Wydaję 
się, że status uczestnika postępowania przed Trybunałem powinien 
przysługiwać w szerszym stopniu niż jest to obecnie. Najpierw 
rozważenia wymaga kwestia możliwości dopuszczenia do postę-
powania przeciwnika procesowego w stosunku do osoby, która 

                                                 
13 L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa, Warszawa 2014, s. 118. 
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wnosi skargę konstytucyjną, bowiem orzeczenie Trybunału wpły-
wa nie na sytuację prawną tej osoby w takim samym zakresie, jak 
na sytuację samego skarżącego. Ponadto Trybunał ma możliwość 
udzielić skarżącemu tymczasowej ochrony, a więc przyznanie sta-
tusu uczestnika postępowania przed Trybunałem podmiotom, któ-
rego dotyczyć będzie postanowienie tymczasowe może być uza-
sadnione14.  

Instytucja pełnomocnictwa w postępowaniu przed TK została 
ukształtowana na zasadach zbliżonych do postępowania cywilne-
go. Jednakże w ramach kontroli norm przymus adwokacko-
radcowski występuje jednak w bardzo ograniczonym zakresie15. 
Zgodnie z art. 48 UTK skargę i zażalenie na postanowienie o od-
mowie nadania skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub 
radca prawny, chyba że skarżącym jest sędzia, prokurator, nota-
riusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych. Ponadto 
istnieje również możliwość złożenia wniosku o przyznanie pełno-
mocnika z urzędu w razie niemożności poniesienia kosztów pomo-
cy prawnej przez skarżącego, który może się zwrócić do sądu rejo-
nowego jego miejsca zamieszkania o ustanowienie dla niego adwo-
kata lub radcy prawnego z urzędu.  

 
3. Uczestnicy postępowania w sprawach skarg konstytucyjnych 
Art. 79 Konstytucji brzmi, że „każdy, czyje konstytucyjne 

wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach 
określonych w ustawie wnieść skargę do Trybunału Konstytucyj-
nego w sprawia zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu 
normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji 
publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo 
o jego obowiązkach określonych w Konstytucji”, w związku z któ-
rym uregulowano możliwość wniesienia skargi konstytucyjnej do 
TK. Ma ona na celu ochronę praw i wolności jednostki, w sytu-
acjach, gdy w związku z wydanym orzeczeniem sądu czy innym 
rozstrzygnięciem organu państwowego zostały naruszone jej wol-
ności lub prawa. Art. 79 został umieszczony w rozdziale II Konsty-

                                                 
14 Tamże, s. 120. 
15 Tamże. 
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tucji: „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” w dzia-
le zatytułowanym „Środki ochrony wolności i praw”. Prawo wnie-
sienia skargi konstytucyjnej do Trybunału przysługuje każdemu. W 
związku z czym, nie jest związane z faktem posiadania obywatel-
stwa polskiego przez skarżącego. Wynikający z przepisu zakres 
podmiotowy skargi konstytucyjnej jest bardzo szeroki, jednakże 
zgodnie art. 79 ust. 2 z uprawnienia do wniesienia skargi konstytu-
cyjnej wyłączone zostały pewne podmioty, takie jak cudzoziemcy 
korzystający z prawa azylu lub ze statusu uchodźcy. 

W sprawach ze skarg konstytucyjnych zgodnie z brzemieniem 
art. 52 UTK uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: 
skarżący, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny, 
albo Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada Mini-
strów wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa do re-
prezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; 
uczestnikiem jest również Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli 
zgłosił swój udział w postępowaniu, oraz Rzecznik Praw Dziecka, 
jeżeli zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na wniosek 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka. 

Określenie „każdy”, określa osobę fizyczną, osobę prawną 
oraz organizacje. Jednocześnie skorzystanie przez osobę prawną ze 
skargi powinno być uwarunkowane uznaniem, że zachodzi odpo-
wiedniość między charakterem wnoszącego skargę i charakterem 
prawa, na które ten podmiot się powołuje16. Prawo do wniesienia 
skargi do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje w przypadku, 
gdy uprawniony podmiot zamierza skarżyć ustawę lub inny akt 
normatywny, na podstawie którego wydano orzeczenie lub decyzję 
związaną z wolnościami, prawami i obowiązkami określonymi w 
Konstytucji. Dlatego też zasada konstytucyjna o związaniu pań-
stwa i jego organów postanowieniami Konstytucji uzyskuje sankcję 
prawną. Dzięki temu jednostka uzyskała ważny i potrzebny środek 
ochrony praw i wolności na drodze szczególnego postępowania 

                                                 
16 Wyrok TK z dnia 8 czerwca 1999 r. (sygn. akt SK 12/98, OTK ZU nr 

5/1999, poz. 96). 
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przed TK. W przypadku skargi konstytucyjnej można powiedzieć o 
zwieńczeniu zasady demokratycznego państwa prawnego, która 
stosowana jest w przypadku nieprzestrzegania praw jednostki 
przez organy, które prawo stanowią17. Skarżone orzeczenie musi 
mieć charakter ostateczny, tzn. że od którego nie przysługuje już 
możliwość odwołania się, a wydanie ostatecznego orzeczenia uza-
sadnia interes skarżącego w uzyskaniu od Trybunału wyroku do-
tyczącego konstytucyjności podstaw tego orzeczenia18. Analizując 
pojęcie orzeczenia w odniesieniu do art. 79 ust. 1 Konstytucji, nale-
ży stwierdzić, że występuje w przypadku władczego rozstrzygnię-
cia, które kształtuje w sposób bezpośredni lub pośredni sytuację 
prawną skarżącego w zakresie, w jakim przysługują mu prawa i 
wolności zagwarantowane w Konstytucji. Skarga konstytucyjna 
powinna określać w sposób dość wyraźny ustawę lub akt norma-
tywny, na podstawie którego wydano orzeczenie lub decyzję doty-
czącą wolności, praw lub obowiązków określonych w Konstytucji. 
Dana instytucja służy ochronie praw podstawowych jednostki oraz 
ochronie interesu publicznego, ponieważ Trybunał ma możliwość 
kontroli zgodności z Konstytucją prawa, które stosowane jest przez 
organy władzy publicznej. Po stronie skarżącego musi występować 
jego interes osobisty i interes prawny, ponieważ dochodzi do naru-
szenia sytuacji prawnej jednostki, ale także interes aktualny, gdyż 
chodzi o naruszenie trwające w chwili wnoszenia skargi konstytu-
cyjnej. Skutkiem orzeczenia TK może być z jednej strony przeciw-
działanie następstwom naruszenia praw i wolności jednostki, zaś z 
drugiej oddziaływanie prewencyjne na działalność prawodawczą 
organów państwowych w kierunku poszanowania wolności i praw 
jednostki19.. Obecnie skarga konstytucyjna jest wolna od opłat. 
Przed 8 października 2000 r. opłata ta wynosiła 50 zł, chyba że 

                                                 
17 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2009, s. 85. 
18 Postanowienie TK z dnia 17 czerwca 1998 r. (sygn. akt TS 22/98, OTK ZU 

nr 5/1998, poz. 76). 
19 Zob. postanowienie TK z dnia 28 stycznia 1998 r. (sygn. akt TS 21/97, OTK 

ZU nr 2/1998, poz. 23). 
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skarżący korzystał z pełnomocnika przydzielonego mu z urzędu to 
wtedy był z niej zwolniony20. 

 
Zakończenie 
Podmioty uprawnione do uczestniczenia w postępowaniu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały wprost określone w 
ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, co oznacza, że nikt inny tych 
uprawnień nie posiada ani przed rozpoczęciem postępowania, ani 
też nikt ich nie może w trakcie trwającego już postępowania nabyć. 
Jednakże w niektórych sprawach, chociażby korzystając z instytucji 
skargi konstytucyjnej, podejmowane przez Trybunał rozstrzygnię-
cia czy to na etapie postępowania czy to już po zamknięciu roz-
prawy dotyczą podmiotu, które nie posiadają statusu uczestnika. Z 
tego względu być może zakres podmiotów uprawnionych do 
uczestniczenia w postępowaniu przed TK powinien zostać posze-
rzony lub chociaż ponownie przemyślany. 

 
Streszczenie 
Trybunał Konstytucyjny określony został jako organ władzy 

sądowniczej, który został powołany do badania zgodności z Kon-
stytucją aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz 
wykonywania innych zadań określonych w Konstytucji. Postępo-
wania przed TK podobne jest do postępowania sądowego. Podmio-
ty uprawnione do uczestniczenia w postepowaniu przed Trybuna-
łem zostały określone ściśle w art. 27 ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym, a także w art. 52 w odniesieniu do podmiotów uprawio-
nych do wniesienia do TK skargi konstytucyjnej. 

 
Summary 
Constitutional Tribunal shall be an organ of court authority, 

appointed to examine the conformity of normative acts and interna-
tional agreements to the Constitution and implement other objec-
tives specified in the Constitution. Constitutional Tribunal proceed-
ings is similar to court proceedings. The participants in the pro-

                                                 
20 K. Kozioł, Procedura wydawania i uchylania postanowień tymczasowych przez 

Trybunał Konstytucyjny, Przegląd Sejmowy 2/2013, s. 53. 
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ceedings before the Tribunal were regulated in article 27 of the con-
stitutional tribunal and in article 52 of this act in connection with 
constitutional claim, which can be submitted to the Constitutional 
Tribunal. 
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Renata Husarz (KUL) 
 

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski - zagadnienia prawne 
 
Wstęp 
Zwykło się przyjmować, iż genezy słowa „urlop” należy upa-

trywać w niemieckim słowie „urlaub”, a to ze względu na śre-
dniowiecznych rycerzy, którzy w takich słowach zwracali się do 
swych lennych władców o pozwolenie wyruszenia do walki, czyli 
właśnie „urlaub”. W polskim obrocie prawnym wyróżniamy kilka 
rodzajów urlopów: 

- urlop wypoczynkowy: pracodawca ma obowiązek udziele-
nia go pracownikowi corocznie i odpłatnie – co z kolei stanowi Ko-
deks pracy. Pracownik natomiast musi z tego uprawnienia skorzy-
stać. Urlop jest czasem wolnym od pracy, który pracownik może 
wykorzystać według własnych preferencji. Jest również prawem, 
którego nie może się zrzec na rzecz innej osoby, na przykład krew-
nego, czy innego pracownika. Jeśli z jakichś przyczyn pracownik 
nie wykorzystał urlopu, co w zasadzie nie powinno się wydarzyć, 
pracodawca ma obowiązek wypłacenia takiemu pracownikowi od-
powiedniego ekwiwalentu za ten czas; 

- urlop bezpłatny: a contrario do urlopu wypoczynkowego jest 
urlopem nieodpłatnym, jednak także w tym wypadku pracodawca 
nie ma prawa pracownika zwolnić; 

- urlop macierzyński: urlop przyznawany kobiecie, która w 
trakcie wykonywania pracy urodziła dziecko lub dzieci; jest urlo-
pem płatnym, w trakcie którego kobieta nie może zostać zwolniona 
z dotychczasowego miejsca pracy (od czego istnieją jednak pewne 
wyjątki); przepisy odnoszące się do kobiet pobierających zasiłek 
macierzyński odnoszą się także do ojców; 

- urlop wychowawczy: przysługuje pracownicy lub pracow-
nikowi, na okres 3 lat, aż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia 
i może zostać wykorzystany zamiennie przez oboje rodziców, któ-
rzy okres trwania urlopu mają prawo podzielić na 5 części; 
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- urlop z 188 k.p.: pracownik, który wychowuje dziecko w 
wieku do 14 roku życia ma prawo wykorzystać 2 dni na zwolnienie 
od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

- urlop okolicznościowy: urlop wynoszący, w zależności od 
okoliczności, od jednego do dwóch dni, w celu uczestnictwa w 
ważnym wydarzeniu rodzinnym, takim jak: narodziny dziecka, 
ślub, czy pogrzeb1. 

Prawo do urlopu jest jednym z praw zagwarantowanych kon-
stytucyjnie.  

 
Art. 66.  
1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Spo-

sób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 
2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i 

corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa2. 
 
1. Czy istnieje ojcostwo i… tacierzyństwo? 
Na samym wstępie należy zaznaczyć i jednocześnie wyjaśnić 

pewną wątpliwość nasuwającą się w trakcie czytania tytułu arty-
kuł. Mianowicie chodzi o wyrażenia: „urlop ojcowski”, a „urlop tacie-
rzyński”. Nazwy te określają dwie różne od siebie sytuacje, jednak 
w swej istocie dotyczą oczywiście tej samej kwestii, czyli opieki nad 
nowo narodzonym dzieckiem (bądź dzieckiem przysposobionym) 
przez jego ojca biologicznego (lub przysposabiającego).  

Poszukując materiałów do niniejszego artykułu naukowego 
dotyczącego urlopu, a ściślej mówiąc urlopów ojcowskiego i tacie-
rzyńskiego natrafiłam na niezwykle ciekawy fragment wykładu 
prof. Miodka o etymologii słowa matka – z maja 2009 roku. Wypo-
wiedź ta dotyczyła pochodzenia właśnie słowa „matka” w związku 
z obchodami święta Dnia Matki i w związku ze słowem „macie-
rzyński” prof. Miodek tłumaczył pochodzenie słowa „tacierzyński” 
w następujący sposób: 

 

                                                 
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Urlop#Urlop_z_art._188_KP; dostęp 

10.01.2015 r. 
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 

nr 78 poz. 483). 
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„(…) możemy sobie również przy okazji Dnia Matki powiedzieć, że urlop 
tacierzyński pewno już wejdzie w komunikacyjny obieg, ale on z punktu widze-
nia historyczno – językowego jest nonsensowny, bo nigdy nie było słowa „tati”, 
w dopełniaczu tacierze, przyglądam się tacierzy, widzę tacierz, żeby na tej pod-
stawie można było stworzyć postać przymiotnikową „tacierzyński”, że jest to 
zatem tylko analogia brzmieniowa do najpoprawniejszej i uzasadnionej histo-
rycznie postaci macierzyńskiej. To jest tylko analogia dźwiękowa do bez motywa-
cji historycznej. Ja będę się do końca życia opowiadał za prosto brzmiącym urlo-
pem ojcowskim – urlop macierzyński i ojcowski (…)3”.  

 
Jak wynika z tej wypowiedzi słowa „tacierzyński” na próżno 

doszukiwać się w jakichkolwiek słownikach etymologicznych, gdyż 
ani historycznie ani ortograficznie nie ma on żadnych podwalin. W 
podobnym tonie wypowiada się inny znakomity językoznawca prof. 
Bralczyk, który odpowiadając na pytanie od czytelnika: 

 
• „Dlaczego mówimy urlop tacierzyński, a nie ojcowski?”  
kategorycznie stwierdza: 
• „Sam nie wiem”. Jednocześnie uznając określenie takie za medialne 

żarty, które są niestosowne 4. 
 
Niemniej faktem jest, iż w danym momencie, czyli na przeło-

mie roku 2014 i 2015, użycie wyrażenia „urlop tacierzyński” weszło 
do obiegu na tyle, że w zasadzie dla większości społeczeństwa lo-
gicznym jest jego wynikanie ze słowa „macierzyński”. I o ile rze-
czywiście, jak zauważa prof. Miodek, słowo „tati” nie funkcjonuje, 
o tyle wyrażenie „urlop tacierzyński” zostanie w nim na długi czas 
chociażby ze względu na rosnącą popularność tej instytucji wśród 
świeżo upieczonych rodziców. Na tym etapie pominę jednak wyja-
śnienie dlaczego używanie obu określeń zamiennie jest błędem, co 
podniesione zostanie w dalszej części artykułu. 

 
 

                                                 
3 http://www.raciborz.com.pl/art12818.html; z dnia 2009-05-27od 82 sekundy; 

„Prof. Jan Miodek o etymologii słowa matka – XXII” (dostęp 10.01.2015 r.). 
4 http://jerzybralczyk.bloog.pl/id,332901227,title,Jak-to-jest-ze-

slowami,index.html?smoybbtticaid=614233; „Jak to jest ze słowami?” 09.01.2013 
rok; od 01:14 minuty; (dostęp 10.01.2015 r.). 
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A. Urlop ojcowski 
Pierwsza z tych instytucji, czyli urlop ojcowski dotyczy moż-

liwości skorzystania z dwutygodniowego urlopu tylko i wyłącznie 
przez ojca dziecka. Ojciec dziecka ma do tego prawo, lecz nie jest to 
jego obowiązekiem – jeśli uzna, że nie chce z niego korzystać nie 
ma takiego przymusu, jednak należy pamiętać, że w takiej sytuacji 
urlop przepada. Pracownik – ojciec uznając, że jednak chciałby sko-
rzystać z przysługującego mu prawa opieki nad dzieckiem składa 
odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy, jednak nie później 
niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Przykładowy wniosek 
wygląda następująco: 

 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (oznaczenie pracownika)           (miejscowość i data)  

  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(oznaczenie pracodawcy) 

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego 
Jako ojciec / prawny opiekun*) dziecka(i) na podstawie art. 1823 K. P. wno-

szę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(imię i nazwisko, data urodzenia dziecka(i)) 

w wymiarze 2 tygodni, w okresie od dnia . .. . . . . r. do dnia . . . . . .. . . . . r. 
   (data)                         (data) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(podpis pracownika) 

_________ 
*) niewłaściwe skreślić. 
Załączniki: 
1) . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
(Przykładowy wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego)5 . 

 

                                                 
5 http://www.druki.gofin.pl/wniosek-o-udzielenie-urlopu-

ojcowskiego,wzor,428,57.html (dostęp 09.01.2015 r.). 
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W trakcie korzystania z urlopu ojcowskiego pracodawca nie 
ma prawa zwolnić pracownika – ojca. Pracodawca ma również 
obowiązek jego udzielenia pracownikowi – ojcowi, a chęć opieki 
nie musi wynikać z faktu niemożności pozostawienia dziecka pod 
opieką innych osób – zarówno krewnych, jak i osób trzecich. Co 
więcej, urlop taki jest czasem niezależnym od urlopu matki, która 
w tym samym momencie ma możliwość korzystania z urlopu ma-
cierzyńskiego. 

Przepisami, które wprost odnoszą się do kwestii urlopu oj-
cowskiego są przepisy Kodeksu pracy, a konkretnie art. 1823: 

 
Art. 1823. § 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu 

ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 
1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo 2) do upływu 12 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobie-
nie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie 
dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia 6. 

 
Przy okazji analizy powyższego przepisu należy zwrócić 

uwagę na ustawowe określenie „pracownik-ojciec”, które w danej 
sytuacji jest niezwykle istotne. Odnosi się ono bowiem do ojców, 
którzy są pracownikami jedynie w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy, a więc do grup takich nie zaliczają się ojcowie wykonujący 
pracę na przykład na podstawie umowy o dzieło, czy umowy zle-
cenia. 

 
B. Urlop tacierzyński 
Urlop tacierzyński jako taki nie istnieje w obrocie prawnym. 

Na próżno jest szukać tego pojęcia w wybranych aktach prawnych 
regulujących kwestie uprawnień rodzicielskich. Nazwa ta wzięła 
się od urlopu macierzyńskiego i jest stosunkowo nowym określe-
niem. Pojawiła się wraz z możliwością wykorzystywania przez ojca 
dziecka niewykorzystanego urlopu macierzyńskiego. Jak wskazano 
powyżej sama nazwa jest nie jest poprawna językowo, co jednak 
nie przeszkadza w jej częstym używaniu. 
                                                 

6 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014 r.1502). 



848 
 

Kwestię urlopu tacierzyńskiego dokładnie opisują przepisy 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a kon-
kretnie rozdział 6 tejże ustawy pod tytułem Zasiłek macierzyński: 

 
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie 

ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 
1) urodziła dziecko; 
2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypad-

ku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 
10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia; 

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem ro-
dziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 
roku życia. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego. 
3. (uchylony). 
4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek 

macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczo-
nemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną dzia-
łalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wnio-
sek ubezpieczonej-matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co 
najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który 
uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w 
celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przepis stosuje się odpowiednio 
w przypadku skrócenia okresu urlopu macierzyńskiego na wniosek matki, która 
korzystała z prawa do tego urlopu na podstawie przepisów odrębnych. 

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Ko-
deksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatko-
wego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodziciel-
skiego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5a. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Ko-
deksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 4a, okres wypłaty zasiłku ma-
cierzyńskiego zmniejsza się o okres wypłaty tego zasiłku ubezpieczonej-matce 
dziecka. 

7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do 
wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
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skiego lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udziela-
jącego takiego urlopu. 

Art. 29a. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonemu-ojcu 
dziecka przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macie-
rzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownikowi-
ojcu wychowującemu dziecko. 

Art. 30. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia 
dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w 
okresie ciąży: 

1) wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 
2) z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzecze-

niem sądu. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zasiłek macierzyński przysługuje za 

okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. 
3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w 

okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której 
nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego. 

4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o 
pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia poro-
du - przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. 

Art. 31. 1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres do-
datkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu oj-
cowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

2. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu 
pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

3. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku: 
1) ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mo-

wa w art. 1791 Kodeksu pracy, 
2) ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która wniosek o wypłatę zasiłku 

macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu 
rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożyła w terminie i na zasadach określonych 
w art. 1791 Kodeksu pracy, 

3) ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym 
mowa w art. 1824 Kodeksu pracy, 
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4) ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który wniosek o wypłatę za-
siłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz za okres odpowia-
dający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożył w terminie i 
na zasadach określonych w art. 1824 Kodeksu pracy 

- wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający 
okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlo-
pu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. 

4. W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiada-
jący okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze lub jego 
części albo okresowi dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze lub jego części lub w przypadku rezygnacji z zasiłku za 
okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przy-
sługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% 
podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania zasiłków macierzyńskich 
za okres odpowiadający okresom tych urlopów. Przepisy art. 64 stosuje się odpo-
wiednio. 

5. Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 
4 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 7. 

 
„Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego nie jest 

uprawnieniem subsydiarnym względem prawa matki. Przysługuje 
ubezpieczonemu ojcu dziecka niezależnie od uprawnień matki.8” 
„Aby obliczyć wymiar urlopu dla pracownika ojca wychowującego 
dziecko (urlopu macierzyńskiego) trzeba ustalić jaki urlop przysłu-
guje matce dziecka. Należy bowiem wyjaśnić, iż łączny wymiar 
urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta pracownik ojciec nie 
może przekroczyć wymiaru urlopu macierzyńskiego, który jest 
uzależniony od liczby urodzonych dzieci i wynosi odpowiednio: 

1.20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie, 

2.31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jed-
nym porodzie, 
                                                 

7 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.2014.159). 

8 Lasocki Tomasz artykuł PiZS.2011.6.8 Zasada równości płci w dostępie do 
zasiłku macierzyńskiego. Teza nr 1, 133016/1- opublikowano: PiZS 2011/6/8-13; 
dostęp Lex 10.01.2015 r.  
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3.33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jed-
nym porodzie, 

4.35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy 
jednym porodzie, 

5.37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci 
przy jednym porodzie. 

W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, 
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo 
do niewykorzystanej części tego urlopu” 9. 

Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu ma-
cierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wycho-
wującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyń-
skiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawnio-
na do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdro-
wia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dziec-
kiem. W takim przypadku urlop macierzyński pracownicy przery-
wa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-
ojciec wychowujący dziecko 10. 

 
Podsumowanie: 
„W tym roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało blisko 40 

tys. ojców - to czterokrotnie więcej niż rok temu - informuje MPiPS. 
Od zeszłego roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba korzystających z 
urlopów ojcowskich - z ok. 2 tys. w grudniu 2013 r. do blisko 13 tys. 
w marcu br. (…) W tym roku - od stycznia do kwietnia - z urlopu 
macierzyńskiego skorzystało blisko 40 tys. ojców. W tym samym 
okresie 2013 r. było to niespełna 10 tys. osób. (…) Ojcowie coraz 
chętniej korzystają także z urlopów rodzicielskich oraz ojcow-
skich.11 ” Tendencja wzrostowa jest ewidentna i wskazuje na po-
trzebę stosowania przez ustawodawcę rozwiązań prorodzinnych 

                                                 
9 

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzici
elskie/675609,2,Urlop-tacierzynski-i-urlop-ojcowski.html; dostęp 10.01.2015 r. 

10 Ibidem. 
11 http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1159366,Urlop-ojcowski-

staje-sie-w-Polsce-coraz-bardziej-popularny- 23.96.2014 rok; dostęp 10.01.2015 r. 
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wpływających niezwykle pozytywnie na sytuacje ojców, matek i 
ich dzieci, a także prawdopodobnie innych członków rodziny.  

Pomimo tego, iż pojęcia urlop tacierzyński i urlop ojcowski są 
instytucjami odnoszącymi się do dwóch różnych sytuacji, w któ-
rych znajdują się ojcowie – pracownicy to warto zauważyć, iż 
wzrost ich popularności świadczyć może o chęci coraz szerszego 
korzystania z obu instytucji przez ojców dzieci. Wnioski mogą 
prowadzić do konkluzji, iż związane jest to z wolą dłuższego prze-
bywania z nowo narodzonym lub przyjętym na wychowaniem 
dzieckiem i chęcią zacieśniania więzi rodzinnych. Obie sytuacje 
chronione są prawnie i uregulowane w taki sposób, aby uprawnie-
ni mogli z nich w pełni skorzystać, jeśli tylko wyrażą na to chęć. 
Niestety nazwy te używane są często zamiennie, co stanowi błąd. 
O ile termin „urlop ojcowski” jest terminem występującym w obro-
cie prawnym, a tyle pojęcie „urlopu tacierzyńskiego” zostało stwo-
rzone dla potrzeb chwili przez mass media i tak już zwykło się 
mówić o danym rodzaju urlopu. 

 
Streszczenia: 
Oba pojęcia, zarówno urlopu tacierzyńskiego, jak i urlopu oj-

cowskiego często uważane są za instytucje równoznaczne, a nie-
kiedy wręcz takie same. I o ile językowo brzmią podobnie, o tyle 
należy wyraźnie podkreślić, iż w obrocie prawnym, czy w słowni-
kach ortograficznych języka polskiego na próżno szukać wyjaśnie-
nia wyrażenia „urlop tacierzyński”, ponieważ jako takie nie istnie-
je. Jest następstwem urlopu macierzyńskiego w znaczeniu słowo-
twórczym, jak i stricte prawnym. Zatem urlop ojcowski przysługu-
je ojcu - pracownikowi w wymiarze dwóch tygodni niezależnie od 
urlopu macierzyńskiego, natomiast urlopem tacierzyńskim przyję-
to nazywać urlop, który pozostał niewykorzystana przez matkę 
dziecka i w następstwie tej sytuacji zostaje wykorzystany przez ojca 
dziecka. Obie instytucje są godne pochwały, ponieważ pozwalają 
rodzicom dziecka na spędzenie wspólnego czasu, w gronie rodzin-
nym, co przy niskim przyroście naturalnym jest niezwykle pozy-
tywnym bodźcem mogącym wpłynąć na polepszenie danej kwestii. 
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Summary 
Paternity leave - legal issues.’ 
In Polish, there are two ways to determine paternity leave. 

One of them is an expression that is correct in grammatical mean-
ing, while the other do not exist in legal and grammatical point of 
view. However, both are used, often interchangeably, although this 
is wrong because of their relation to two different situations. One of 
these expressions is a consequence of maternity leave in the sense 
of the word formation, and also is strictly legal. Thus, the father is 
entitled to paternity leave for two weeks, regardless of maternity 
leave, and the other leave for father let’s call it vacation, which re-
mained unused by the mother of the child and the result of this 
situation is used by the child's father. Both institutions are positive 
phenomena in times of demographic decline and should improve 
situation of families.  
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Dominika Zybała (KUL) 
 

Wybrane aspekty ustalenia ojcostwa w prawie polskim 
 
Wstęp 
Od czasów starożytnych więzy krwi łączące poszczególnych 

członków rodziny odgrywały szczególną rolę w różnych systemach 
prawnych, a także przyczyniły się do powstania wielu instytucji 
prawnych z zakresu prawa osobowego i rodzinnego. Problematyka 
ustalenia ojcostwa ma podstawowe znaczenie dla ustalenia stanu 
cywilnego dziecka, któremu przysługuje fundamentalne prawo do 
poznania swego pochodzenia. Stan cywilny rozumiany sensu stricto 
ukazujący pochodzenie dzieci od rodziców „wynika wprawdzie z 
faktu biologicznego, ale jest przede wszystkim kategorią prawną i 
może nie być zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy”1. W celu 
rozróżnienia pojęć „ojcostwo biologiczne” oraz „ojcostwo prawne” 
należy dokonać ich interpretacji, zgodnie z którą należy przyjąć, iż 
„ojcem biologicznym jest ten mężczyzna, z którego stosunku 
cielesnego z matką nastąpiło poczęcie dziecka i przyjście jego na 
świat, natomiast ojcem prawnym dziecka jest mężczyzna, którego 
łączy z dzieckiem stosunek prawny ojcostwa”2. W myśl przepisów 
Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego3 [dalej: KRO], ojcem 
prawnym dziecka jest więc mąż matki, wobec którego 
ustawodawca zastosował domniemanie ojcostwa biologicznego lub 
mężczyzna, który uznał dziecko albo którego ojcostwo zostało 
ustalone sądownie. 

 
1. Ustalenie pochodzenia dziecka w drodze domniemania 

ojcostwa męża matki 
Na uwagę zasługuje wyjaśnienie pojęcia „domniemania 

prawnego”, którego konstrukcja warunkuje ustalenie ojcostwa 
małżeńskiego oraz pozamałżeńskiego. W prawie polskim 
                                                 

1 W. Stojanowska, Ojcostwo prawne a ojcostwo biologiczne, Warszawa 1985, s. 9. 
2 Tamże, s. 6-7. 
3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 

9, poz. 59). 
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domniemania prawne opierają się na odwzorowaniu 
prawdopodobieństwa życiowego w sytuacjach, w których 
przeprowadzenie dowodu może okazać się skomplikowane bądź 
niemożliwe. Złożenia koncepcji instytucji domniemania prawnego 
oparte zostały na zawartej w nich zasadzie „wnioskowania z 
faktów znanych o innych faktach nieznanych”4. Stan wynikający z 
domniemań prawnych powinien opierać się na życiowym 
prawdopodobieństwie graniczącym z pewnością, dopuszczając 
wyjątki od przyjętej reguły poprzez wprowadzenie możliwości 
ustalenia stanu rzeczywistego, odbiegającego od reguły, który 
przejawiać się będzie w sytuacji, kiedy mąż matki nie jest 
biologicznym ojcem dziecka5. 

Ustalenie pochodzenia dziecka odbywa się w oparciu o 
macierzyństwo określonej kobiety, które warunkuje przesłankę 
domniemania ojcostwa danego mężczyzny. Na gruncie doktryny 
oraz judykatury problematyczne pozostaje zagadnienie, czy 
prawomocne zaprzeczenie macierzyństwa skutkuje pozbawieniem 
mocy prawnej wyroku ustalającego ojcostwo. SN w orzeczeniu z 2 
marca 1966 r.6 stwierdził, że „ustalenie nieistnienia macierzyństwa 
pociąga za sobą automatycznie unicestwienie domniemania 
prawnego ojcostwa przewidzianego w art. 62 KRO”. Jak słusznie 
podniesiono w doktrynie „z obalenia tej przesłanki nie wynika 
jeszcze niezbicie, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem 
dziecka, ponieważ wniosek obalonego domniemania prawnego 
konstytuował tylko stosunek prawny ojcostwa, a nie orzekał o 
rzeczywistym pokrewieństwie stron” oraz powołuje się na 
przykładową sytuację, w której dziecko będące pozamałżeńskim 
dzieckiem męża matki, zostało przysposobione przez jego żonę, 
niemogącą mieć swoich dzieci. W kontekście powyższego 
uzasadnienie znajduje postulat konieczności wytoczenia przez 
mężczyznę osobnego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
przeciwko dziecku, któremu w tym postępowaniu przysługiwać 

                                                 
4 W. Stojanowska, Ojcostwo prawne…, s. 16. 
5 Tamże, s. 18. 
6 II CR 31/66, OSNCP 1966, nr 11, poz. 198. 
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będzie możliwość przedstawienia dowodów wskazujących na 
związek biologiczny między stronami7. 

Według regulacji prawnej pochodzenia dziecka od 
określonego mężczyzny zawartej w przepisie art. 62 KRO 
domniemywa się, że dziecko urodzone w czasie trwania 
małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub 
unieważnienia pochodzi od męża matki. Zastosowana przez 
ustawodawcę konstrukcja prawna dotycząca domniemania 
pochodzenia dziecka od męża matki, jak również ograniczenia 
dowodowe wzruszalności tego domniemania, odnoszą się do 
okresu koncepcyjnego, tj. prawnie określonego przedziału 
czasowego, w którym musiało dojść do poczęcia dziecka8. 
Pozostawanie rodziców dziecka w związku małżeńskim, a także 
data jego ustania lub unieważnienia oraz data zawarcia przez 
matkę dziecka drugiego związku małżeńskiego stanowią 
przesłanki domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa. W 
ocenie W. Strojanowskiej pod pojęciem „trwanie” małżeństwa 
należy rozumieć „okres od chwili zawarcia małżeństwa do jego 
ustania”, natomiast „ustanie” małżeństwa oznacza „śmierć lub 
uznanie za zmarłego męża matki dziecka lub orzeczenie 
rozwodu”9. 

Jak wskazuje T. Smyczyński domniemanie ojcostwa męża 
matki występuje niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają 
we wspólnym pożyciu, czy żyją w separacji faktycznej10. Natomiast 
orzeczenie separacji przez sąd, mimo iż nie powoduje ustania 
małżeństwa, to jednak wobec sądowego rozłączenia małżonków, 
skutkuje wyłączeniem domniemania pochodzenia dziecka od męża 
matki. Zgodnie ze stanowiskiem SN wyrażonym w wyroku z 6 
listopada 1967 r.11, w sytuacji gdy dziecko urodziło się po 
ogłoszeniu wyroku rozwodowego lub unieważniającego 
małżeństwo matki, lecz przed dniem uprawomocnienia się tego 
                                                 

7 T. Sokołowski, H. Dolecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 542. 

8 Tamże, s. 543. 
9 W. Stojanowska, Ojcostwo prawne, s. 17. 
10 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 183. 
11 I CR 355/67, OSNC 1968, nr 7, poz. 123. 
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wyroku albo gdy od uprawomocnienia się wyroków w tych 
sprawach do daty urodzenia dziecka nie upłynęło trzysta dni, 
wówczas dziecko uważane jest za urodzone w czasie trwania 
małżeństwa, zaś jego pochodzenie pozostaje objęte domniemaniem 
pochodzenia od męża matki. 

Ustawodawca w przepisie art. 62 § 2 KRO reguluje problem 
kolizji domniemań prawnych, do których może dojść na skutek 
urodzenia dziecka przez kobietę w okresie trzystu dni od ustania 
lub unieważnienia małżeństwa, ale po zawarciu przez nią drugiego 
związku małżeńskiego. Wspomniany przepis wskazuje na zbieg 
dwóch domniemań prawnych, tj. domniemania ojcostwa byłego 
męża matki, z racji na fakt, iż dziecko urodziło się przed upływem 
trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, oraz 
domniemania obecnego męża matki, gdyż dziecko urodziło się w 
trakcie obowiązywania drugiego małżeństwa. Przewidując 
możliwość wystąpienia powyższych domniemań ustawodawca 
postanowił uznać bardziej prawdopodobnym domniemanie 
ojcostwa drugiego męża matki.  

Problematyczna wydaje się sytuacja, w której pierwszy mąż 
matki będąc biologicznym ojcem dziecka, nie uznał ojcostwa w 
okresie poprzedzającym urodzenie dziecka w czasie trwania 
drugiego związku małżeńskiego. W tym przypadku pierwszemu 
mężowi matki będącemu biologicznym ojcem dziecka przysługuje 
możliwość uznania ojcostwa, lecz po prawomocnym zaprzeczeniu 
ojcostwa drugiego męża matki, gdyż „domniemanie z art. 62 § 2 
KRO eliminuje definitywnie domniemanie z art. 62 § 1 KRO. (…), 
co oznacza, że dziecko w świetle prawa jest traktowane jak dziecko 
pozamałżeńskie”12. 

 
2. Zaprzeczenie domniemania własnego ojcostwa 
Zgodnie z dyspozycją art. 63 KRO domniemanie pochodzenia 

dziecka od męża matki może zostać obalone przez domniemanego 
ojca dziecka na skutek wniesienia przez niego powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w 
którym dowiedział się on o urodzeniu dziecka, lecz nie później niż 

                                                 
12 A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 169. 
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do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W wyroku z 24 maja 
1966 r. 13 SN przyjął stanowisko, że. „domniemanie pochodzenia od 
męża matki może być obalone jedynie w drodze powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa i dopiero w razie uwzględnienia takiego 
powództwa prawomocnym wyrokiem możliwe jest sądowe 
ustalenie ojcostwa, tj. stwierdzenie w wyroku, że ojcem dziecka jest 
inna osoba.”. Jak podnosi K. Piasecki „kwestia zaprzeczenia 
ojcostwa nie może być rozstrzygana incydentalnie jako zagadnienie 
prejudycjalne w innym postępowaniu”14.  

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki stanowi 
domniemanie wzruszalne (praesumptio iuris tantum), które może 
zostać obalone w sposób określony w przepisie art. 67 KRO, tj. 
„przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka”. Warte 
uwagi jest spostrzeżenie, że ustawodawca nie przewidział 
instytucji biologicznego potwierdzenia ojcostwa mężczyzny w 
stosunku do dziecka, wobec którego zastosowanie ma 
domniemanie przewidziane w przepisie art. 62 KRO15. W tym 
zakresie stanowisko zajął SN, który w wyroku z 19 października 
2011 r.16 stwierdził, że: „W procesie o zaprzeczenie ojcostwa, w 
którym dowód z badania DNA nie może być przeprowadzony, 
ponieważ matka nie zgadza się na pobranie krwi swojej i dziecka, 
domniemanie wywiedzione na podstawie art. 233 § 2 KPC 
mogłoby stać się przesłanką obalenia domniemania wynikającego z 
art. 62 § 1 KRO, gdyby uzasadniało jednocześnie wniosek, że 
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”. 

W przepisach art. 63, art. 69 § 1 i art. 70 KRO ustawodawca 
przyznał możliwość wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa osobom bezpośrednio zainteresowanym wynikiem 
procesu, tj. mąż matki, matka oraz dziecko. Do kręgu osób 
legitymowanych czynnie należy także prokurator, który w 
przepisie art. 86 KRO został uprawniony do wytaczania powództw 

                                                 
13 III CR, OSN 1967, nr 4, poz. 68. 
14 K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 524. 
15 T. Sokołowski, H. Dolecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 560. 
16 II CSK 87/11, Lex nr 1027165. 
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o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie 
bezskuteczności uznania ojcostwa. 

Generalne założenie legislatora dotyczące zapewnienia 
udziału w procesie wszystkim bezpośrednio zainteresowanym 
przejawia się w przyznaniu im statusu osób legitymowanych 
biernie, w sytuacji gdy nie wystąpią one same z powództwem. W 
ten sposób, w myśl przepisu art. 66 KRO, mężowi matki 
przysługuje uprawnienie do wystąpienia z powództwem o 
zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku oraz matce, a gdy ta nie 
żyje - przeciwko samemu dziecku. Według przepisu art. 69 § 2 
KRO matka występuje z pozwem przeciwko mężowi i dziecku, a 
jeśli mąż nie żyje – tylko przeciwko dziecku. Zgodnie z przepisem 
art. 70 § 2 KRO dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć 
powództwo przeciwko mężowi matki i matce, a jeśli matka nie 
żyje, dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi 
matki, zaś jeśli on również zmarł, powództwo powinno zostać 
wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd 
opiekuńczy. W wyroku z 19 października 1972 r.17 SN stwierdził, 
że kurator ustanowiony w miejsce zmarłego męża matki dziecka 
nie posiada legitymacji czynnej, zaś wniesione przez niego 
powództwo ulega oddaleniu. Przepis art. 99 KRO zawiera 
zastrzeżenie, że małoletniemu dziecku pozostającemu pod władzą 
rodzicielską przysługuje reprezentacja w procesie o zaprzeczenie 
ojcostwa przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy 
Natomiast w przypadku, gdy rodzicom dziecka nie przysługuje 
władza rodzicielska jest ono reprezentowane przez opiekuna z racji 
tego, iż pozostaje ono pod jego opieką18. W myśl przepisu art. 71 
KRO śmierć dziecka, będąca negatywną przesłanką skutecznego 
zaprzeczenia ojcostwa, powoduje ostateczne ustalenie pochodzenia 
dziecka, jako pochodzącego od męża matki. Jeśli zgon dziecka 
nastąpi w toku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, skutkuje to 

                                                 
17 I CR 414/72, Lex nr 7162. 
18 T. Sokołowski, H. Dolecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 564. 
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umorzeniem postępowania, stosownie do przepisu art. 456 § 3 
KPC19, niezależnie od osoby, która wytoczyła powództwo. 

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
nie stanowi terminu procesowego, lecz termin prekluzyjny prawa 
materialnego, co oznacza, że niezależnie od przyczyny uchybienia 
terminowi do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa sąd 
oddala po jego upływie ewentualne powództwo w tym zakresie20. 
Według stanowiska wyrażonego w orzeczeniu SN z 17 września 
1981 r.21: „Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczeniu 
ojcostwa przez męża matki biegnie od dnia, w którym dowiedział 
się on o urodzeniu dziecka przez żonę, także w takim przypadku, 
kiedy mąż matki dziecka był przekonany, że domniemanie z art. 62 
KRO przemawia za tym, że nie jest on ojcem dziecka.”. Natomiast 
w wyroku z 7 grudnia 1967 r. SN wskazał22, że: „Sama wiadomość 
»mająca cechy wiarygodności« o ciąży żony z innym mężczyzną 
nie jest jeszcze wiadomością o urodzeniu dziecka w rozumieniu 
art. 63 KRO”. W świetle poglądu wyrażonego w orzeczeniu SN z 1 
grudnia 1953 r.23 „samo podejrzenie lub przypuszczenie męża, że 
jego żona urodziła dziecko ze stosunku z innym mężczyzną, nie 
wystarcza do uznania, iż mąż dowiedział się o urodzeniu dziecka 
przez żonę”. 

Jak wskazuje K. Piasecki unormowanie określone w przepisie 
art. 64 KRO dotyczy sytuacji, w której mąż matki dziecka powziął 
wiadomość o urodzeniu się dziecka, będąc osobą zdrową, po czym 
przed upływem sześciomiesięcznego terminu zapadł na chorobę 
psychiczną lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne i w oparciu o 
przepis art. 13 KC24 został całkowicie ubezwłasnowolniony przed 
upływem tego terminu lub po zakończeniu jego biegu. W 
powyższej sytuacji powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może 

                                                 
19 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
20 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 126-127. 
21 IV CR 308/81, Lex nr 8355. 
22 II CR 349/67, OSN 1969, nr 2, poz. 27. 
23 II C 617/53, PiP 1954, nr 4, s. 724. 
24 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 

z późn. zm.). 
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wytoczyć ustanowiony przez sąd opiekuńczy przedstawiciel 
ustawowy męża matki. Niewytoczenie przez ustanowiony dla 
męża matki przedstawiciela ustawowego powództwa o 
zaprzeczenie ojcostwa nie pozbawia męża matki dziecka 
możliwości wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po 
uchyleniu orzeczonego w stosunku do niego ubezwłasnowolnienia 
w terminie sześciomiesięcznym od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia orzekającego uchylenie ubezwłasnowolnienia. 

Przepis 65 KRO reguluje zbliżoną co do charakteru 
problematykę legitymacji czynnej męża matki dziecka w 
przypadku wystąpienia u niego choroby psychicznej lub innych 
zaburzeń psychicznych, które stanowią podstawę do 
ubezwłasnowolnienia. Powyższy przepis znajduje zastosowanie w 
sytuacji, gdy mąż matki wiedział o urodzeniu dziecka przez żonę 
przed wystąpieniem dysfunkcji psychicznych, jak też wtedy, gdy 
dowiedział się o urodzeniu dziecka po ustaniu wspomnianych 
zaburzeń. Ustawodawca przyznaje mężowi matki, który nie został 
ubezwłasnowolniony całkowicie, wobec czego nie posiada 
przedstawiciela ustawowego, legitymację czynną do wytoczenia 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa osobiście w ciągu sześciu 
miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a jeżeli powziął on 
wiadomość o urodzeniu się dziecka później – w ciągu sześciu 
miesięcy, licząc od dnia, w którym tę wiadomość powziął. W tym 
stanie rzeczy można stwierdzić, że pomimo świadomości męża 
matki dziecka o urodzeniu dziecka przez żonę, z racji na 
wystąpienie zaburzeń mentalnych, nie mógł on prawidłowo ocenić 
swojej sytuacji. Na skutek powyższego pomimo wiedzy męża 
matki dziecka nie obejmuje go sześciomiesięczny termin do 
wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. W ocenie K. 
Piaseckiego unormowanie to należy rozpatrywać jako „swoiste 
zawieszenie biegu terminu”25. Wprowadzone rozwiązanie 
powinno przybrać określenie „późniejszego zakończenia terminu”, 
gdyż „chodzi tutaj o termin już rozpoczęty, a którego zakończenie 

                                                 
25 K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 549. 
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zostaje przedłużone o jego pełny czas trwania, liczony precyzyjnie 
od chwili ustania mentalnej dysfunkcji mężczyzny”26. 

Jak stwierdził SN w postanowieniu z 19 sierpnia 1971 r. 
choroba psychiczna powinna zostać stwierdzona przez biegłego 
psychiatrę po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zdolności 
kierowania swoim postępowaniem oraz „obok stwierdzenia u 
badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych 
zaburzeń psychicznych) powinna zawierać szczegółową ocenę 
zakresu jego zdolności kierowania swoim postępowaniem, opartą 
na gruntowej i wnikliwej analizie jego zachowania się i 
postępowania, kontaktów z ludźmi w stosunkach rodzinnych, w 
pracy itp.”27. W postanowieniu z 18 maja 1972 r. SN przyjął, że 
„Zaburzenia psychiczne są kategorią prawną o tyle, o ile kodeks 
cywilny wiąże z nimi między innymi określone skutki prawne w 
sferze zdolności do czynności prawnych”28. Natomiast w kategorii 
innych zaburzeń psychicznych mogą mieścić się zaburzenia 
wynikające z pijaństwa lub narkomanii, ale „muszą one być 
połączone z kwalifikowanym skutkiem w postaci mentalnej 
dysfunkcji o takim stopniu i zakresie, że uzasadniają orzeczenie 
całkowitego ubezwłasnowolnienia”29. 

Przepis art. 68 KRO określa zasadę niedopuszczalności 
zaprzeczenia ojcostwa, w sytuacji gdy mąż matki dziecka wyraził 
zgodę na zapłodnienie żony w następstwie zabiegu medycznego z 
zastosowaniem metod medycznie wspomaganej prokreacji. Przez 
metody prokreacji medycznie wspomaganej należy rozmieć 
wszystkie inne niż proces naturalny techniki oraz zabiegi, których 
celem jest urodzenie dziecka, tj. sztuczna inseminacja, zapłodnienie 
in vitro oraz transfer embrionów. 

Wyrok zaprzeczający ojcostwo ma charakter deklaratywny, 
potwierdzający rzeczywisty stan istniejący od chwili poczęcia 
dziecka i w tym zakresie wywołuje skutki wsteczne (ex tunc) oraz 

                                                 
26 T. Sokołowski, H. Dolecki (red.), Kodeks rodzinny…, s.  
27 I CR 297/71, OSNCP 1972, nr 3, poz. 53. 
28 II CR 138/72, ONSCP 1972, nr 12, poz. 221. 
29 T. Sokołowski, H. Dolecki (red.), Kodeks rodzinny…, s. 568. 
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powoduje ustanie więzi prawnych z dzieckiem30. W wyroku z 3 
kwietnia 1980 r. SN zwrócił uwagę, że: „Wyrok orzekający, że 
dziecko nie pochodzi z danego małżeństwa, nie rozstrzyga o tym, 
który z małżonków nie jest rodzicem dziecka ani też nie stwierdza, 
że ojcem jego nie jest mąż matki dziecka.”31. 

 
3. Uznanie ojcostwa 
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 72 § 1 KRO „jeżeli nie 

zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo 
gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może 
nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia 
sądu”. Analiza powyższego przepisu pozwala przypuszczać, iż 
ustawodawca wprowadził zakaz podwójnego ustalenia ojcostwa, 
zaś wskazane w przepisie instytucje wykluczają się wzajemnie. 

Jak wskazano w doktrynie za przyznaniem instytucji uznania 
ojcostwa charakteru zdarzenia prawnego, nie zaś czynności 
prawnej, przemawia wymóg dotyczący złożenia oświadczenia 
wiedzy przez ojca dziecka i jego matkę, nie tylko zaś ich 
oświadczenia woli32. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa ma osobisty 
charakter, Ustawodawca zrezygnował z obowiązującego do 12 
czerwca 2009 r. wymogu wyrażenia zgody przez przedstawiciela 
ustawowego mężczyzny niemającego pełnej zdolności do 
czynności prawnych, przyznając mu osobisty charakter, co 
oznacza, że powinno ono zostać złożone wyłącznie osobiście33. 

Zgodnie z wymaganiem określonym w przepisie art. 77 § 1 
KRO, uznać ojcostwo może mężczyzna, który ukończył szesnaście 
lat i nie istnieją podstawy do jego całkowitego 
ubezwłasnowolnienia. Na podstawie § 2 w sytuacji, gdy 
mężczyzna zamierzający uznać ojcostwo nie ma pełnej zdolności 
do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do 
uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. W aktualnym 
stanie prawnym ani ubezwłasnowolnienie częściowe mężczyzny, 

                                                 
30 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 209. 
31 I CR 39/80, LEX nr 8224. 
32 A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, Warszawa 2011, s. 152. 
33 A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 173. 
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ani podstawy do częściowego ubezwłasnowolnienia nie wyłączają 
skutecznego uznania ojcostwa, gdyż już ograniczona zdolność do 
czynności prawnych pozwala mu na złożenie oświadczeniu o 
uznaniu ojcostwa, pod warunkiem, że nie wystąpią podstawy do 
całkowitego jego ubezwłasnowolnia. 

W przepisie art. 76 KRO wprowadzono zasadę, zgodnie z 
którą uznanie dziecka nie możne nastąpić po osiągnięciu przez nie 
pełnoletności. Co do zasady uznanie dotyczy dziecka urodzone, 
jednak przepis art. 75 § 1 KRO przewiduje uznanie dziecka 
poczętego Uznanie ojcostwa dziecka jest możliwe tylko w 
odniesieniu do dziecka, którego pochodzenie od oznaczonej 
kobiety zostało prawnie ustalone. Natomiast niemożliwe jest 
uznanie dziecka nieznanych rodziców lub dziecka w przypadku 
którego zaprzeczono macierzyństwo kobiety wpisanej do aktu 
urodzenia jako jego matka34. W obowiązującym stanie prawnym 
przewidzianym w przepisie art. 76 KRO w sytuacji śmierci dziecka 
przed osiągnięciem przez nie pełnoletności „uznanie ojcostwa 
może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym 
mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o 
śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko 
osiągnęłoby pełnoletność”. Poprzednie brzmienie przepisu art. 76 § 
2 KRO zostało zakwestionowane wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego, który za niezgodny z Konstytucją uznał przepis 
uniemożliwiający uznanie ojcostwa po śmierci dziecka, przyjmując, 
że dyspozycję wspomnianego przepisu stanowi przejaw 
„wkroczenia przez ustawodawcę w materię objętą art. 47 
Konstytucji, poprzez ograniczenie ochrony prawnej życia 
prywatnego i rodzinnego”35. Według stanowiska J. Zatorskiej: 
„Uznanie dziecka po śmierci może z jednej strony odpowiadać 
wewnętrznej potrzebie określenia tożsamości ich zmarłego dziecka 
i potwierdzenia faktu ojcostwa, a z drugiej strony może mieć 

                                                 
34 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 190. 
35 Wyrok TK z dnia 16 lipca 2007 r., SK 61-06, OTK 2007, Nr 7, poz. 77. 
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znaczenie dla stosunków majątkowych (np. dla porządku 
dziedziczenia po zmarłym dziecku)”36. 

Na mocy nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r. legislator 
zastąpił wcześniej obowiązującą zgodę matki na uznanie dziecka, 
która uważana była za jednostronną czynność prawną, 
potwierdzeniem matki dziecka ojcostwa danego mężczyzny, który 
uznał swoje ojcostwo. Według przepisu art. 73 § 1 KRO 
poświadczenie ojcostwa uznającego przez matkę może zostać 
dokonane „jednocześnie” z oświadczeniem mężczyzny o uznaniu 
ojcostwa, w ramach tego samego aktu, albo w formie osobno 
sporządzonych protokołów stwierdzających złożenie oświadczeń 
koniecznych do uznania w terminie trzech miesięcy od dnia 
oświadczenia mężczyzny. 

Stosownie do przepisu art. 73 § 1 i 4 KRO uznanie ojcostwa 
dokonywane w kraju może nastąpić przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, natomiast „za 
granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do 
wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, 
którego oboje rodziców albo jedno z nich są obywatelami polskimi”. 
Zgodnie z przepisem art. 77 § 2 KRO uznanie ojcostwa należy do 
wyłącznej kompetencji sądu opiekuńczego w sytuacji, gdy mężczyzna 
po ukończeniu szesnastego roku życia nie ma pełnej zdolności do 
zdolności do czynności prawnych, a nie zawarł on małżeństwa, które 
upełnoletniłoby go w świetle przepisu art. 10 KC. Wprowadzenie 
takiego rozwiązania przez legislatora zostało podyktowane 
prawdopodobnie pewnością co do właściwej oceny sądu w kwestii 
wystąpienia podstaw do całkowitego ubezwłasnowolnienia 
mężczyzny, co uniemożliwiałoby dopuszczalność uznania jego 
ojcostwa. W świetle przepisu art. 74 § 1 KRO ustawodawca zakłada 
możliwość złożenia oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa 
w trybie nadzwyczajnym przed notariuszem lub wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta), starostą powiatowym, 
marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy w razie 

                                                 
36 J. Zatorska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431), 
Lex/el., 2011. 
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wystąpienia niebezpieczeństwa zagrażającego bezpośrednio życiu 
matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. Według 
przepisu art. 43 ust. 2 PrAsc37 przyjęcie oświadczenia o uznaniu 
dziecka przez ojca wymaga sporządzenia protokołu zawierającego 
oświadczenia rodziców dziecka oraz określone dane ojca, matki oraz 
dziecka, a także podpisy osoby składającej oświadczenie oraz 
kierownika USC. 

Ustawodawca nie wprowadza obowiązku bezwzględnego 
przestrzegania właściwości miejscowej. W świetle przepisu art. 14 
ust. 1 PrAsc uznania ojcostwa można dokonać w każdym urzędzie 
stanu cywilnego, a także przed sądem opiekuńczym niewłaściwym 
według przepisów ogólnych, o czym stanowi przepis art. 581 w 
zw. z art. 508 § 1 KPC38. Jakkolwiek według przepisu art. 14 § 2 
PrAsc wpisanie oświadczenia o uznaniu dziecka urodzonego 
złożonego przed konsulem „dokonuje się w urzędzie stanu 
cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia, a dziecka 
poczętego lecz nieurodzonego – w urzędzie stanu cywilnego 
miejsca zamieszkania matki”. 

 
4. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 
Zgodnie z przepisem art. 78 KRO: „Mężczyzna, który uznał 

ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności 
uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział 
się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa 
przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie 
może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka”. Ustawodawca 
w nowelizacji KRO z 6 listopada 2008 r.39 zastosował zabieg 
zastąpienia pojęcia „unieważnienie” uznania z powodu wad 
oświadczenia woli, terminem „bezskuteczności uznania” z racji na 

                                                 
37 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 

U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.). 
38 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 

Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
39 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431). 
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brak związku genetycznego pomiędzy mężczyzną uznającym 
ojcostwo a dzieckiem40. 

W procesie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 
czynna legitymacja procesowa przysługuje mężczyźnie, który 
uznał ojcostwo, matce dziecka, która potwierdziła ojcostwo, 
dziecku oraz prokuratorowi. Zgodnie z przepisem art. 79 KRO 
przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa znajdują 
odpowiednie zastosowanie w stosunku do matki dziecka, która 
potwierdziła ojcostwo. Natomiast w świetle przepisu art. 81 KRO 
po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności matce dziecka oraz 
mężczyźnie uznającemu ojcostwo nie przysługuje uprawnienie 
wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania 
ojcostwa. Stosownie do przepisu art. 81 § 2 KRO dziecko po 
osiągnięciu przez nie pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 
trzech lat od jej osiągnięcia, może wystąpić z powództwem o 
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, odwołując się do 
faktu, że uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. 

W przepisie art. 82 KRO legislator wskazał katalog osób, 
którym przysługuje bierna legitymacja procesowa w procesie o 
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. W myśl 
przytoczonego przepisu mężczyzna, który uznał ojcostwo może 
wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania 
przeciwko dziecku i matce, zaś jeśli matka nie żyje – przeciwko 
dziecku. Zgodnie z uchwała 7 sędziów SN z 6 października 1969 
r.41, mężczyzna, który uznał dziecko, nie może następnie żądać 
unieważnienia uznania z powodu błędu na tej tylko podstawie, że 
ujawnione później cechy krwi wyłączają możliwość jego ojcostwa. 
Matce dziecka, która poświadczyła ojcostwo przysługuje prawo do 
wniesienia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania 
ojcostwa przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a 
jeśli mężczyzna ten nie żyje – przeciwko dziecku. Przepis art. 83 
KRO wprowadza zakaz wytaczania powództwa po śmierci dziecka 
przewidując jako wyjątek sytuację, w której uznanie ojcostwa 
nastąpiło po śmierci dziecka, gdzie ustawodawca umożliwił 

                                                 
40 A. Zieliński, Prawo rodzinne…, s. 177. 
41 III CZP 26/69, OSNC 1969, nr 12, poz. 212. 
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wytoczenie powództwa przeciwko kuratorowi nie później niż do 
dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Dziecko posiada 
legitymację bierną do wytoczenia powództwa o ustalenie 
bezskuteczności uznania ojcostwa przeciwko mężczyźnie, który 
uznał ojcostwo oraz matce, a jeżeli matka dziecka nie żyje – tylko 
przeciwko mężczyźnie.  

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa odbywa się w 
postępowaniu odrębnym w sprawach ze stosunków między 
rodzicami a dziećmi przed sądem opiekuńczym. Wydany w 
procesie prawomocny wyrok ustalający bezskuteczność uznania 
ojcostwa ma charakter konstytutywny i wywiera skutek z mocą 
wsteczną (ex tunc) oraz względem osób trzecich (erga omnes)42. 

 
6. Sądowe ustalenie ojcostwa 
Przez sądowe ustalenie ojcostwa rozumieć należy orzeczenie 

w wyroku sądowym, że dziecko, które zostało urodzone poza 
małżeństwem pochodzi od określonego mężczyzny. Sądowe 
ustalenie ojcostwa jest możliwe w sytuacji, gdy pochodzenie 
dziecka od ojca nie wynika z domniemania ojcostwa męża matki, 
czy też uznania ojcostwa. 

Stosownie do przepisu art. 85 § 1 KRO: „Domniemywa się, że 
ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż 
w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym 
pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka”. W świetle 
przepisu art. 85 § 2 KRO domniemanie to może zostać obalone 
przez mężczyznę, który wykaże, że nie jest ojcem dziecka 
podnosząc zarzut, że matka w okresie koncepcyjnym obcowała 
także z innymi mężczyznami (exceptio plurium concubentium), a 
ponadto z okoliczności wynika, że prawdopodobieństwo ojcostwa 
innego mężczyzny jest większe niż ojcostwo pozwanego43. 

W myśl przepisu art. 84 KRO osobami legitymowanymi do 
wytoczenia powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa są dziecko, 
matka dziecka, do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletności, 
domniemany ojciec dziecka, prokurator oraz Rzecznik Praw 

                                                 
42 A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo rodzinne, s. 161. 
43 Tamże, s. 164. 
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Obywatelskich. Po śmierci dziecka małoletniego prawo do 
wniesienia powództwa o ustalenie ojcostwa przysługuje matce 
dziecka oraz prokuratorowi, zaś jeśli w przypadku śmierci dziecka 
po osiągnięciu przez pełnoletności, powództwo może wytoczyć 
wyłącznie prokurator44. Zgodnie z przepisem art. 456 § 3 KPC, gdy 
zstępni dziecka w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania 
postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą wniosku o 
jego podjęcie, wówczas sąd umarza postępowanie. 

Prawomocny wyrok sądu ustalający ojcostwo ma charakter 
deklaratoryjny z mocą wsteczną (ex tunc), co oznacza, że rodzi 
skutki od chwili urodzenia się dziecka. Na skutek wyroku powstają 
więzi prawne między dzieckiem a mężczyzną, którego ojcostwo 
zostało ustalone, tj. wzajemny stosunek alimentacyjny, prawo 
dziecka do noszenia nazwiska ojca, możliwość sprawowania przez 
ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz prawo do 
dziedziczenia po sobie45. 

 
Podsumowanie 
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na szczegółową 

analizę prawną omawianej problematyki, stąd też niektóre kwestie 
pozostały tylko zasygnalizowane. W prawie polskim przy ustala-
niu stosunku ojcostwa ustawodawca stosuje trzy konstrukcje 
prawne: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uzna-
nie oraz sądowe ustalenie ojcostwa. W odniesieniu do dwóch 
pierwszych przypadków może okazać się, że mężczyzna będący 
ojcem w myśl prawa, nie jest genetycznie spokrewniony z dziec-
kiem. W takich sytuacjach pojawia się problem ustalenia osoby ojca 
dziecka. Wspomniane domniemania prawne mogą zostać obalone 
w wyniku wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a zatem 
poprzez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Ponadto 
ojciec dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o uro-
dzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletniości. Mając na uwadze wzgląd na zasadę 

                                                 
44 A. Zieliński, Prawo rodzinne…, s. 181. 
45 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne…, s. 134-135. 
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ochrony interesów dziecka uzasadnione wydaje się wprowadzenie 
przez ustawodawcę przepisów, które dotyczą pochodzenia dziec-
ka, a w szczególności odnoszą się do regulacji, które wykluczałyby 
wniesienie powództwa o zaprzeczenia ojcostwa w sytuacji zagro-
żenia dobra dziecka. Wspomniane rozwiązanie wprowadza wiele 
znaków zapytania w kontekście ograniczania uprawnień osobom 
dążącym do ustalenia, iż dziecko od nich nie pochodzi oraz ryzyko 
porzucenia przez sądy postępowania dowodowego w sprawach o 
zaprzeczenie ojcostwa i tym samym prawdopodobieństwa naru-
szenia zasady dobra dziecka. 

 
Streszczenie 
Artykuł porusza problematykę prawnych aspektów ustalenia 

ojcostwa na gruncie regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Niniejszy tekst skupia się na różnych sposobach określania 
pochodzenia dziecka od domniemanego ojca w oparciu o przepisy 
prawa rodzinnego. Syntetycznej analizie poddano poszczególne 
instytucje prawne odnoszące się do zagadnienia ustalenia ojcostwa 
w oparciu o bogate orzecznictwo SN, TK oraz nade wszystko 
dorobek doktryny. 

 
Summary 
The article discusses the issue of the legal aspects of the pater-

nity establishment on the basis of the Family and Guardianship 
Code regulations. This text focuses on different ways of determin-
ing the origin of the alleged father of the child under the provisions 
of family law. Synthetic analysis was used to show various legal 
institutions relating to the issue of paternity based on the extensive 
case law of the Supreme Court, the Constitutional Tribunal, and 
above all the achievements of the doctrine. 
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Magdalena Osińska (PAN) 
 

Ustalenie ojcostwa w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego  
i Opiekuńczego 

 

Wstęp 
Z pozwem o ustalenie ojcostwa mogą wystąpić: dziecko, mat-

ka oraz domniemany ojciec dziecka. Warto pamiętać, iż po śmierci 
dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności wystąpienie z 
żądaniem ustalenie ojcostwa nie jest możliwe. Domniemywa się-
kto obcował z matką dziecka w okresie czasu pomiędzy trzechset-
nym i osiemdziesiątym pierwszym dniem przed jego urodzeniem 
się, jest jego ojcem. takie domniemanie może być obalone poprzez 
wykazanie, iż ojcostwo innego mężczyzny jest bardzie j prawdo-
podobne. Przez sądowe ustalenie ojcostwa rozumie się stwierdze-
nie w wyroku sądowym, że dziecko pochodzi od określonego męż-
czyzny. Sądowe ustalenie ojcostwa następuje więc na mocy orze-
czenia sądu i założeniem jest sytuacja w której nie nastąpiło ustale-
nie pochodzenia dziecka w inny sposób. 

 
1. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki 
Kwestie ustalenia ojcostwa regulują przepisy ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Art. 62 § 1 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego mówi o domniemaniu, które znane by-
ło prawu rzymskiemu, zgodnie z nim ojcem jest ten, na którego 
wskazuje małżeństwo, czyli mąż matki (pater est, quem nuptiae de-
monstrant). Powyższe domniemanie obowiązuje od chwili zawarcia 
małżeństwa do upływu 300 dni od ustania lub unieważnienia mał-
żeństwa. Urodzenie się dziecka po upływie 300 dnia od ustania 
małżeństwa nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla byłego 
męża1. Podobnie domniemanie nie obowiązuje, jeżeli dziecko uro-
dziło się przed zawarciem małżeństwa2. Również domniemanie nie 
obowiązuje jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orze-
                                                 

1 Wyrok SN z dnia 3 lipca 1967 r., I CR 26/67, LEX nr 6189. 
2 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1971 r., II CR 539/71, LEX nr 7027. 
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czenia separacji (por. art. 614 § 1 k.r.o.). A contrario, obowiązuje za-
tem do 300 dni od orzeczenia separacji. 

Domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. stanowi domniemanie praw-
ne, czyli ustanowione przez prawo (art. 234 k.p.c.). Z nim związany 
jest sąd, co oznacza, że w każdej sprawie, np. w sprawie o alimen-
ty, sąd uzna dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa albo 
przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia za 
dziecko, którego ojcem jest mąż matki, lub też były mąż. Domnie-
manie to zalicza się do domniemań prawnych kwalifikowanych, co 
oznacza, że ustawodawca wprowadził szczególne wymogi co do 
jego obalenia3. Podobnie art. 62 § 3 k.r.o dopuszczający obalenie 
domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, ale ma skutek 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Domniemanie pochodzenia 
dziecka od męża matki ma zastosowanie bezwzględnie, również 
gdy dziecko nie mogło być spłodzone przez męża matki4. Dla bytu 
domniemania bez znaczenia pozostaje fakt obcowania ze sobą mał-
żonków w okresie koncepcyjnym5. Może pojawić się potrzeba za-
wieszenia innego postępowania do czasu zakończenia sprawy o 
zaprzeczenie ojcostwa (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.). Ustalenie w innej 
sprawie, np. rozwodowej, że mąż matki dziecka urodzonego w 
małżeństwie nie jest jego ojcem, nie ma znaczenia prawnego.6 Do-
mniemanie pochodzenia dziecka od męża matki przestaje obowią-
zywać z chwilą prawomocnego ustalenia, że dziecko nie zostało 
urodzone przez kobietę, która figuruje w akcie urodzenia dziecka 
jako jego matka7. Ustalenie nieistnienia macierzyństwa pociąga za 
sobą automatyczne unicestwienie domniemania prawnego ojco-
stwa z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego8. 

Obalenie w procesie o zaprzeczenie ojcostwa domniemania 
pochodzenia dziecka od męża matki umożliwia wniesienie po-

                                                 
3 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne, s. 61. 
4 Wyrok SN z dnia 7 lutego 1948 r., III C 1741/47, OSN 1949, nr 1, poz. 12. 
5 Wyrok SN z dnia 23 lutego 1973 r., III CRN 401/72. 
6 Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1951 r., I C 2071/50. 
7 Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1967 r., II CR 89/67, LEX nr 6175. 
8 Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1957 r., 2 CR 162/57, OSPiKA 1958, z. 7–8, 

poz. 182. 
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wództwa o ustalenie ojcostwa9. Powództwo wniesione wcześniej 
powinno zostać oddalone, przy czym zarzut przedwczesności po-
wództwa sąd bierze pod uwagę z urzędu. 

Jeżeli ustanie małżeństwa jest skutkiem orzeczenia sądu, mał-
żeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, przy 
czym chodzi o prawomocność formalną, mającą miejsce wówczas, 
gdy nie przysługuje od niego środek odwoławczy lub inny środek 
zaskarżenia (art. 363 § 1 k.p.c.). Jeżeli zatem dziecko urodziło się po 
ogłoszeniu wyroku rozwodowego, ale przed jego uprawomocnie-
niem się, domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa obo-
wiązuje10. 

Początek 300-dniowego terminu, o którym mowa w art. 62 § 1 
k.r.o., rozpoczyna się od dnia, w którym małżeństwo ustało lub zosta-
ło unieważnione. Jeżeli małżeństwo ustało wskutek wyroku sądu, 
bieg terminu rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia, a 
nie od jego ogłoszenia11. Dla uznania, że dziecko urodziło się w mał-
żeństwie, bez znaczenia jest zatem chwila wniesienia pozwu rozwo-
dowego. Powyższy termin 300 dni od ustania lub unieważnienia mał-
żeństwa jest terminem oznaczonym tylko w dniach. Stosownie do art. 
111 § 1 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostat-
niego dnia. Zgodnie z art. 115 k.c. jeżeli koniec terminu do wykonania 
czynności przypada na dzień uznany za wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego. Jeżeli zatem koniec terminu przypada na 
niedzielę to zaś termin upływa w poniedziałek. W przypadku uzna-
nia za zmarłego początek terminu 300-dniowego, w którym obowią-
zuje domniemanie, liczy się od dnia wskazanego w postanowieniu 
jako data śmierci męża matki12. W art. 31 § 1 k.c. zostało zawarte do-
mniemanie, na podstawie którego zaginiony zmarł w chwili oznaczo-
nej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Na podstawie art. 31 § 3 k.c. 
jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został ozna-

                                                 
9 Wyrok SN z dnia 24 maja 1966 r., III CR 91/66, OSNCP 1967, nr 4, poz. 68. 
10Wyrok z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 123. 
11 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 123. 
12 Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1949 r., C 285/49 (w:) J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, s. 268. 
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czony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego 
uważa się koniec tego dnia. 

Należy pamiętać, iż ustanie małżeństwa przez rozwód następuje 
dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Gdy 
dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki, 
lecz przed jego uprawomocnieniem się, to urodziło się w czasie trwa-
nia małżeństwa i ma za sobą domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. Równie 
sprawa wygląda, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwo-
dowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni13. 

W przypadku śmierci jednego z małżonków małżeństwo ustało 
z chwilą wskazaną w akcie zgonu. W myśl art. 67 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c. 
do aktu zgonu wpisuje się: datę, godzinę oraz miejsce zgonu lub zna-
lezienia zwłok. Jeżeli małżeństwo ustało wskutek orzeczenia sądu, 
orzeczenia rozwodowego lub też unieważniającego małżeństwo, mał-
żeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, przy czym 
chodzi o prawomocność formalną, o której mowa w art. 363 § 1 k.p.c. 
Za podstawę domniemania uważa się fakt urodzenia dziecka przez 
kobietę aktualnie pozostającą w związku małżeńskim albo przez taką, 
która urodziła dziecko przed upływem 300 dni od ustania lub unie-
ważnienia małżeństwa. Bez znaczenia dla powstania domniemania 
pozostaje sporządzenie aktu urodzenia oraz jego treść. Akt urodzenia 
nie ma charakteru konstytutywnego, a tylko deklaratoryjny14. Do-
mniemanie prawne przewidziane w art. 62 § 1 k.r.o. istnieje zatem 
niezależnie od aktu urodzenia dziecka. Konsekwencją tego stanowi-
ska jest, że również instytucja obalenia domniemania żyje życiem sa-
modzielnym, nie związanym z istnieniem aktu stanu cywilnego15. 
Okoliczność, że w akcie urodzenia dziecka figuruje nazwisko innego 
mężczyzny niż mąż matki, nie czyni bezprzedmiotowym wniesienie 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, gdyż w wy-
niku sporządzenia takiego aktu domniemanie prawne z art. 62 § 1 
k.r.o. nie zostało obalone16. Jak zaznaczył SN: „Obalenie domniema-

                                                 
13 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, LEX nr 691. 
14 Uchwała 7 sędziów z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, OSNCP 1968, 

nr 11, poz. 179. 
15 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1970 r., II CR 580/69, LEX nr 167363. 
16 Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, LEX nr 984.  
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nia, a więc zaprzeczenie ojcostwa, nie jest związane w ogóle z istnie-
niem aktu stanu cywilnego i może nastąpić tylko na podstawie prze-
pisów k.r.o.17 W podkreślono, że do rozstrzygnięcia sprawy o zaprze-
czenie ojcostwa nie jest potrzebne sprostowanie aktu urodzenia 
dziecka, polegające na ujawnieniu w tym akcie męża matki jako ojca18. 
Podobne stanowisko, zgodnie z którym domniemanie pochodzenia 
dziecka od męża matki jest niezależne od aktu urodzenia, tzn. bez 
znaczenia jest to, czy został on sporządzony, a w przypadku odpo-
wiedzi pozytywnej – czy został prawidłowo sporządzony, zajmował 
SN także na gruncie kodeksu rodzinnego z 1950 r.19 

Do rozstrzygnięcia sprawy o zaprzeczenie ojcostwa nie jest 
potrzebne sprostowanie aktu urodzenia dziecka, jeżeli mąż matki 
nie został w nim ujawniony jako ojciec dziecka urodzonego w mał-
żeństwie20. Jednakże akt urodzenia dziecka, w którym jako ojciec 
został wymieniony inny mężczyzna niż mąż matki, nie obala do-
mniemania z art. 62 § 1 k.r.o.21 

Orzecznictwo SN stanowi, że podstawę zmiany aktu stanu 
cywilnego, polegającej na uczynieniu wzmianki dodatkowej, może 
stanowić wyłącznie orzeczenie w sprawach o prawa stanu cywil-
nego. W razie zaprzeczenia ojcostwa wpisuje się do aktu urodzenia 
wzmiankę dodatkową zawierającą jako imię ojca – imię wskazane 
przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego 
wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako 
nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpo-
wiednią adnotacją w rubryce „Uwagi" (art. 45 w zw. z art. 42 ust. 2 
p.a.s.c.)22. 

                                                 
17 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, LEX nr 691. 
18 Uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, LEX nr 738. 
19 Wyrok SN z dnia 29 września 1951 r., Ł.C. 294/51, za: J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, s. 268. 
20 Uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, OSNCP 

1968, nr 11, poz. 179. 
21 Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, za: J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, s. 272. 
22 Uchwała SN z dnia 10 maja 1994 r., III CZP 65/94, OSNCP 1994, nr 12, poz. 

231; postanowienie SN z dnia 19 lutego 2003 r., V CKN 1788/00, LEX nr 77087; 
postanowienie SN z dnia 27 listopada 2007 r., IV CSK 287/07, LEX nr 435669. 
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Dla aktu urodzenia się dziecka wywołuje skutki zawarcie 
małżeństwa po urodzeniu dziecka. Jeżeli rodzice dziecka zawierają 
małżeństwo po urodzeniu się dziecka, a przed sporządzeniem aktu 
urodzenia – akt ten sporządza się tak jak dla dziecka urodzonego z 
małżeństwa (art. 46 ust. 1 p.a.s.c.). Jeżeli rodzice dziecka zawierają 
małżeństwo po urodzeniu się dziecka, dla którego został sporzą-
dzony akt urodzenia, do takiego aktu wpisuje się wzmiankę do-
datkową o zawarciu małżeństwa oraz o wynikającej z tego, sto-
sownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmianie 
nazwiska dziecka (art. 46 ust. 2 p.a.s.c.). 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 p.p.m. zaprzeczenie pochodzenia 
dziecka podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodze-
nia. Prawem ojczystym jest prawo państwa, którego dziecko jest 
obywatelem. 

 
2. Domniemanie pochodzenia dziecka od drugiego męża  
W art. 62 § 2 k.r.o. zostało przez ustawodawcę wprowadzone 

kolejne domniemanie, które ma zastosowanie w sytuacji, jeżeli 
dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unie-
ważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego 
małżeństwa. Co do zasady ojcem dziecka jest drugi małżonek. Na-
leży podkreślić, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
chronią drugie małżeństwo, wykluczając możliwość wniesienia 
nadzwyczajnych środków zaskarżania, jeżeli po uprawomocnieniu 
się orzeczenia strona zawarła nowy związek małżeński. Domnie-
manie wypływa z faktu urodzenia się dziecka w którymkolwiek 
dniu trwania małżeństwa. Naturalnie chodzi o drugie małżeństwo 
zawarte przez matkę dziecka23. Domniemanie z art. 62 § 2 k.r.o., tak 
jak i domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o., ma charakter domniemania 
prawnego kwalifikowanego, które może zostać obalone wyłącznie 
w drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 

 
 
 

                                                 
23 Wyrok SN z dnia 23 lutego 1973 r., III CRN 401/72, za: J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny..., s. 274. 
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3. Proces o zaprzeczenie ojcostwa  
 Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 1 

i 2 k.r.o.) zostało ukształtowane jako domniemanie niewzruszalne, 
tzn. możliwe do obalenia jedynie w drodze zakwestionowania 
podstawy domniemania24. Postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa 
prowadzi do usunięcia sprzeczności pomiędzy ojcostwem praw-
nym a ojcostwem biologicznym25. 

Pozew w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznają sądy re-
jonowe (art. 17 pkt 1 k.p.c.). Właściwość miejscową sądu określa 
art. 42 k.p.c., zgodnie z którym powództwo ze stosunku między 
rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposo-
bionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania 
powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa we-
dług przepisów o właściwości ogólnej. Zasadę stanowi właściwość 
ogólna wskazana w art. 27 k.p.c. Dopiero gdyby brak było podstaw 
do przyjęcia właściwości ogólnej, należy sięgnąć do właściwości 
przewidzianej w art. 42 k.p.c. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa 
wyłączona jest właściwość miejscowa przemienna26. W sprawach 
między rodzicami a dziećmi wykluczona jest umowa prorogacyjna 
dotycząca właściwości miejscowej sądu, ponieważ art. 42 k.p.c. re-
guluje właściwość miejscową wyłączną27. 

Pozew podlega kontroli formalnej, o której mowa w art. 130 
k.p.c. Powinien on spełniać wymogi wskazane w art. 126 k.p.c., 
dotyczące wszystkich pism procesowych, oraz wymogi z art. 187 
k.p.c., dotyczące pozwu. Przepisy regulujące postępowanie odręb-
ne w sprawach między rodzicami a dziećmi nie zawierają wymo-
gów szczególnych dotyczących pozwu. Wezwanie w trybie art. 130 
k.p.c. do złożenia w terminie tygodniowym aktu urodzenia dziecka 
i aktu małżeńskiego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa nie mieści 

                                                 
24 Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2007 r., IV CSK 287/07, LEX nr 

435669. 
25 Uchwała SN z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80, OSNCP 1980, nr 9, poz. 159. 
26 Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 1976 r., IV CZ 128/76, LEX nr 7890; 

wyrok SN z dnia 8 stycznia 1975 r., I CZ 197/74, LEX nr 7638; postanowienie SN 
z dnia 29 lipca 1971 r., II CZ 122/71, LEX nr 6972; postanowienie SN z dnia 3 
maja 1967 r., II CZ 34/67, LEX nr 6151. 

27 Postanowienie SN z dnia 20 czerwca 1974 r., I CZ 74/74, LEX nr 7530. 
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się w dyspozycji tego przepisu, gdyż również bez tych dokumen-
tów sprawie mógł być nadany bieg, a do złożenia tych dokumen-
tów przewodniczący miał prawo wezwać powoda przed rozprawą 
w trybie art. 208 § 1 pkt 5 k.p.c. Nie można również wzywać po-
woda w trybie art. 130 k.p.c. do złożenia oświadczenia, kiedy do-
wiedział się o urodzeniu dziecka, gdyż braku tego nie można 
uznać za brak formalny28. Zgodnie z art. 128 k.p.c. do pozwu nale-
ży dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników. W każdym 
przypadku odpis pozwu doręcza się na podstawie art. 457 k.p.c. 
prokuratorowi, którego należy uwzględnić przy liczbie odpisów29. 

Zgodnie z art. 27 pkt 4 u.k.s.c. opłatę stałą w kwocie 200 zł po-
biera się od pozwu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Zgłoszenie 
w jednym pozwie żądania zaprzeczenia ojcostwa w stosunku do 
dwojga dzieci należy potraktować jako wytoczenie dwóch po-
wództw, z których każde podlega odrębnej opłacie sądowej30. 

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznawana jest w trybie 
procesowym w postępowaniu odrębnym regulującym sprawy ze sto-
sunków między rodzicami i dziećmi. Zdolność procesową w powyż-
szych sprawach, wymienionych w art. 453 k.p.c., mają matka i ojciec 
dziecka, także wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności 
prawnych, jeżeli ukończyli lat 16 (art. 4531 k.p.c.). Niedopuszczalne 
jest powództwo wzajemne (art. 4541 § 1 k.p.c.), ale strona pozwana 
może żądać również zaprzeczenia ojcostwa (art. 4541 § 3 k.p.c.). Roz-
prawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron 
(art. 455 k.p.c.). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego odmo-
wa wykonania postanowienia dowodowego może być oceniona 
przez sąd na podstawie art. 233 § 2 k.p.c., natomiast nie może stać się 
przesłanką zawieszenia postępowania31. 

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa interwenientem ubocz-
nym nie może być mężczyzna, który chciałby uchronić się w przy-
szłości przed procesem o ustalenie ojcostwa. Mężczyzna taki nie 

                                                 
28 Postanowienie SN z dnia 16 września 1971 r., II CZ 114/71, LEX nr 1312. 
29 H. Ciepła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory pism procesowych w sprawach 

rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami, Warszawa 2005, s. 70. 
30 Postanowienie SN z dnia 1 lutego 1972 r., II CZ 2/73, LEX nr 7059. 
31 Postanowienie SN z dnia 3 lipca 1969 r., II CZ 69/69, OSNC 1970, nr 4, poz. 68. 
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ma bowiem interesu prawnego, który stanowi konieczną przesłan-
kę uwzględnienia wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakte-
rze interwenienta ubocznego32. 

Art. 5 k.c. może mieć zastosowanie w sprawie o zaprzeczenie 
ojcostwa33. W sprawach o prawa stanu, w których o ukształtowa-
niu stanu cywilnego decydują ściśle obiektywne przesłanki, nie ma 
zastosowania przepis art. 5 k.c.34 Kompromisowy pogląd zajął SN 
w wyroku z dnia 30 września 1997 r., III CKN 192/97 stwierdzając, 
że art. 5 k.c. nie może stanowić podstawy oddalenia powództwa w 
sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli w sprawie „między mężem 
matki dziecka a małoletnim nie ukształtowały się faktycznie żadne 
stosunki rodzinne". Wydaje się, że w wyjątkowych sytuacjach, jeże-
li np. mąż matki zainicjował kontakty intymne z innym mężczyzną, 
gdyż sam jest bezpłodny, sąd powinien mieć możliwość zastoso-
wania art. 5 k.c. 

Wyrok stwierdzający, że dany mężczyzna nie jest ojcem 
dziecka urodzonego przez jego żonę w czasie trwania małżeństwa, 
wywołuje skutek wsteczny, tj. ex tunc, wyłącznie co do ojcostwa, 
tzn. że nie jest on ojcem dziecka od chwili jego poczęcia. W zakresie 
innych stosunków prawnych, np. władzy rodzicielskiej czy też 
świadczeń alimentacyjnych, wyrok wywołuje skutek na przyszłość 
(ex nunc)35. Wyrok unieważniający uznanie dziecka, usuwający ist-
niejący dotychczas stosunek prawny rodzicielstwa działa ex tunc. 
Nie jest możliwa do przyjęcia konstrukcja ojcostwa podzielonego w 
czasie36. Sąd Najwyższy uznał, iż skutek w postaci wygaśnięcia 

                                                 
32 Postanowienie SN z dnia 11 października 1967 r., II CZ 107/67, LEX nr 

6226; postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 1968 r., I CR 33/68, LEX nr 4630; takie 
też stanowisko zajął SN w postanowieniu z dnia 8 czerwca 1967 r., I CZ 24/67, 
LEX nr 615, wskazując ponadto, że z interwencją uboczną nie może wystąpić 
mężczyznę, który chce uznać dziecko. 

33 Wyrok SN z dnia 30 września 1997 r., III CKN 192/97, Prok. i Pr. 1997, nr 12. 
34 Wyroku SN z dnia 9 listopada 1967 r., I CR 371/67. 
35 Wyrok SN z dnia 31 marca 1970 r., I CZ 544/69, LEX nr 6702; uchwałę SN z 

dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80, OSNCP 1980, nr 9, poz. 159; uchwała składu 
7 sędziów SN (zasada prawna) z dnia 11 października 1982 r., III CZP 22/82, 
OSNC 1983, nr 1, poz. 2. 

36 Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 91/11, LEX nr 
1126435. 
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obowiązku alimentacyjnego po zaprzeczeniu ojcostwa następuje na 
przyszłość (ex nunc). Ustanie ojcostwa w następstwie wyroku są-
dowego nie ma wpływu na ocenę prawidłowości wyroku zasądza-
jącego alimenty od ojca w okresie sprzed wyroku unieważniającego 
uznanie dziecka. Świadczenia alimentacyjne spełnione względem 
dziecka w tym okresie były świadczeniami prawnie uzasadniony-
mi niezależnie od tego, czy spełnione były dobrowolnie, albo na 
podstawie wyroku zasadzającego alimenty, czy umowy. Nie ulega-
ją więc zwrotowi alimenty dotychczas zapłacone, natomiast od 
prawomocności wyroku uchylającego ojcostwo ustaje obowiązek 
dalszych świadczeń alimentacyjnych, chociażby były już prawo-
mocnie zasądzone, lecz jeszcze nie wyegzekwowane. Wyrok orze-
kający, że dziecko nie pochodzi z danego małżeństwa, nie roz-
strzyga o tym, który z małżonków nie jest rodzicem dziecka ani też 
nie stwierdza, że ojcem jego nie jest mąż matki dziecka37. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o oby-
watelstwie polskim: „Zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z 
orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa albo o unieważnienie uznania, podlegają uwzględnieniu 
przy określeniu obywatelstwa małoletniego, chyba że małoletni 
osiągnął już pełnoletność lub za jego zgodą, jeżeli ukończył 16 
lat"38. Z uwagi na charakter powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w 
sprawie nie jest dopuszczalne zabezpieczenie powództwa39. 

Sąd Najwyższy podkreślił, że w sprawach o ustalenie lub za-
przeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne zawarcie ugody. W 
sprawach o zaprzeczenie ojcostwa niedopuszczalne jest zatem po-
stępowanie pojednawcze (art. 184 i n. k.p.c.), postępowanie media-
cyjne (art. 1831 i n. k.p.c.) oraz rozpoznanie sprawy przez sąd polu-
bowny (art. 1157 k.p.c.)40. 

Orzeczenia o kosztach procesu w takiej sprawie jak sprawa o 
zaprzeczenie ojcostwa, gdy obydwie strony dążą do tego samego 
wyniku nie można opierać na art. 98 k.p.c., który mówi o stronie 

                                                 
37 Wyroku SN z dnia 3 kwietnia 1980 r., I CR 39/80, LEX nr 8224. 
38 Dz. U. z 2012 r. poz. 161. 
39 Postanowienie SN z dnia 9 marca 1983 r., I CZ 20/83, LEX nr 8519. 
40 Uchwała SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 75/05, LEX nr 156978. 
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przegrywającej sprawę41. W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa bo-
wiem nie można mówić o stronie przegrywającej i wygrywającej 
sprawę, gdyż wyrok zapada w interesie obydwu stron.. Zobowią-
zuje to sąd do równomiernego obciążenia obydwu stron kosztami. 
Koszty procesu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa powinny zostać 
wzajemnie zniesione42. 

W art. 63 k.r.o. ustawodawca zawarł podstawę materialno-
prawną legitymacji procesowej czynnej dla męża matki w procesie 
o zaprzeczenia ojcostwa oraz określił termin do wytoczenia po-
wództwa. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wniesione przez 
kuratora ustanowionego w miejsce zmarłego męża matki dziecka 
podlega oddaleniu z powodu braku legitymacji procesowej czyn-
nej, śmierć męża matki w toku procesu prowadzi do umorzenia 
postępowania43. Czynna legitymacja procesowa w sprawie o za-
przeczenie ojcostwa nie przysługuje również spadkobiercom męża 
matki44. Pełnoletność uzyskuje się z chwilą ukończenia lat 18 (art. 
10 § 1 k.c.). Na podstawie art. 10 § 2 k.c. małoletni uzyskuje pełno-
letność przez zawarcie małżeństwa i nie traci jej w razie unieważ-
nienia małżeństwa. Dopuszczalne jest wyrażanie zgody przez sąd 
opiekuńczy na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończy-
ła 16 lat (art. 10 § 1 k.c.). Po dojściu do pełnoletności przez dziecko 
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść, oprócz prokura-
tora, wyłącznie dziecko, a i tak nie później niż w ciągu trzech lat od 
osiągnięcia pełnoletności (art. 70 § 1 in fine k.r.o.). 

Zostały wprowadzone terminy ustawowe do wytoczenia po-
wództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, matkę oraz 
dziecko. Terminy te nie są wiążące dla prokuratora - może wnieść 
powództwo w każdym czasie. Przepisy o terminach prekluzyjnych, 
po upływie których zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne 
(art. 63, art. 69–70, art. 80, art. 81 § 2), stanowią odejście od zasady 

                                                 
41 Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1973 r., I CZ 67/73, LEX nr 7266. 
42 Postanowienie SN z dnia 28 listopada 1968 r., II CZ 188/68, LEX nr 6422, 
43 Wyrok z dnia 19 października 1972 r., I CR 414/72, LEX nr 7162. 
44 Orzeczenie SN z dnia 16 listopada 1951 r., C 291/51, OSN 1953, nr 1, poz. 18. 
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supremacji prawdy obiektywnej, na rzecz ochrony rodziny, a 
przede wszystkim dobra dziecka45. 

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
nie podlega przywróceniu. Wniesienie powództwa po upływie 
terminu powoduje oddalenia powództwa. Roszczenie o zaprzecze-
nie ojcostwa nie jest roszczeniem majątkowym, a zatem nie podlega 
przedawnieniu. W konsekwencji nie mają do niego zastosowania 
przepisy kodeksu cywilnego regulujące przerwę biegu przedaw-
nienia czy też jego zawieszenie46. Nie przerywa biegu terminu z art. 
63 k.r.o oświadczenie męża matki złożone poza procesem o zaprze-
czenie ojcostwa47. 

 Termin wskazany w art. 63 k.r.o. jest terminem wskazanym w 
miesiącach. Zgodnie z art. 112 k.c. termin wskazany w miesiącach 
kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada po-
czątkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Do terminu z 
art. 63 k.r.o. nie ma zastosowania art. 111 § 2 k.c. Należy pamiętać, 
że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z począt-
kiem ostatniego dnia (art. 112 zdanie drugie k.c.). 

Artykuł 63 k.r.o., wymaga wykładni ścisłej, co oznacza, że 
wskazany termin nie ma zastosowania do apelacji wniesionej przez 
pozwanego męża matki48. 

Początek biegu terminu do wniesienia powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa przez męża matki oznaczył ustawodawca na dzień, 
w którym dowiedział się on o urodzeniu dziecka przez żonę. Ter-
min nie może zatem rozpocząć biegu wcześniej niż data urodzenia 
dziecka,49 nie chodzi o dzień, w którym mąż matki dowiedział się o 

                                                 
45 Uchwała SN z dnia 27 października 1983 r., III CZP 35/83, LEX nr 2950. 
46 Wyrok SN z dnia 27 czerwca 1967 r., II CR 113/67, za: J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny..., s. 279. 
47 W wyroku z dnia 28 stycznia 1998 r., II CKN 540/97 (LEX nr 1225351), 
48 Postanowienie SN z dnia 16 lutego 1999 r., I CKN 1060/98, LEX nr 

1213515. 
49 Wyrok SN z dnia 24 października 1979 r., IV CR 361/79 (w:) J. Gudowski, 

Kodeks rodzinny..., s. 282. 



887 
 

tym, że żona jest w ciąży50. Wiadomością o urodzeniu się dziecka 
nie jest informacja „mająca cechy wiarygodności", że żona jest w 
ciąży z innym mężczyzną51. Bez znaczenia dla określenia początku 
biegu terminu jest przypuszczalna data rozwiązania52. Podobnie 
początek terminu określał w art. 48 § 1 k.r. z 1950 r.53 Bez znaczenia 
jest również przypuszczenie męża matki, że nie jest on biologicz-
nym ojcem dziecka54. Termin nie rozpoczyna biegu również od 
dnia, w którym żona poinformowała męża, że nie jest ojcem dziec-
ka urodzonego w małżeństwie55. 

 Ustawodawca nie wprowadza wymogów co do sposobu do-
wiedzenia się o urodzeniu dziecka. Brak jest również wymagań co 
do osoby, od której mąż matki powziął wiadomość. Może być to 
zarówno żona, jak i osoba trzecia. Nie budzi wątpliwości, że poin-
formowanie o urodzeniu dziecka musi być wyraźne. Wymogu ta-
kiego nie spełnia zdawkowe, przerywane, w formie żartu udziele-
nie informacji. Dla określenia początku biegu terminu powyższe 
zachowanie ma znaczenie, ponieważ, zdaniem SN, mąż ma obo-
wiązek sprawdzenia informacji, a bieg terminu rozpoczyna się od 
dnia, w którym dowiedziałby się o urodzeniu dziecka, spełniając 
obowiązek potwierdzenia uzyskanych informacji. Podobnie jeżeli 
mąż dowiedział się, że żona jest w ciąży z innym mężczyzną, po-
winien zainteresować się w przyszłości, kiedy żona urodzi dziec-
ko56. Bieg terminu rozpocznie się bowiem od dnia, w którym mąż 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że żo-
na urodziła dziecko innego mężczyzny. Mylne wyobrażenie męża 

                                                 
50 Wyrok SN z dnia 28 września 1964 r., II CR 260/64, OSNPG 1965, nr 8–9, 

poz. 42; wyrok SN z dnia 18 lipca 1967 r., I CR 37/67, OSNPG 1968, nr 1, poz. 6. 
51 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 398/83, OSNCP 1984, nr 9, poz. 160. 
52 Wyrok SN z dnia 7 grudnia 1967 r., II CR 349/67, OSNCP 1969, nr 2, poz. 27. 
53 Wyrok SN z dnia 15 października 1955 r., II CR 121/55, OSN 1956, nr 3, 

poz. 81. 
54 Wyrok SN z dnia 4 czerwca 1958 r., 3 CR 851/57 (w:) J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny..., s. 276). 
55 Wyrok SN z dnia 3 października 1963 r., II CR 932/62 (w:) J. Gudowski, 

Kodeks rodzinny..., s. 278). 
56 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1984 r., I CR 398/83, OSNCP 1984, nr 9, poz. 160. 
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matki co do nieobowiązywania domniemania z art. 62 k.r.o. nie 
wpływa na termin do wytoczenia powództwa57. 

 Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa 
przez męża matki biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o 
urodzeniu dziecka przez żonę, także w takim wypadku, gdy mąż 
matki nie został ujawniony jako ojciec w akcie urodzenia dziecka58. 
Zatem wiąże bieg terminu do zaprzeczenia ojcostwa przez męża 
matki nie z faktem sporządzenia aktu urodzenia dziecka, lecz wy-
łącznie z faktem dowiedzenia się o urodzeniu tego dziecka. Treść 
aktu urodzenia pozostaje bez wpływu na bieg terminu do wniesie-
nia powództwa w myśl art. 63 k.r.o.59  

Za sprzeczną z dobrem dziecka należałoby uznać sytuację, 
kiedy to sąd orzeknie obowiązek zwrotu świadczeń alimentacyj-
nych z powodu zaprzeczenia ojcostwa prawnego. Nie budzi wąt-
pliwości, że zwrot taki dokonałby się z naruszeniem interesów 
dziecka, które wychowywane jest przez matkę. Wstrząs emocjo-
nalny nierzadko połączony byłby ze „wstrząsem" ekonomicznym. 
Żądanie zwrotu alimentów stanowi z reguły element „zemsty" na 
kobiecie, której dziecko mężczyzna traktował jak swoje. W razie 
sprzeczności pomiędzy interesem dziecka a interesem mężczyzny, 
którego ojcostwo zostało zaprzeczone, należy przyznać priorytet 
interesowi dziecka. Były mąż matki nie może skutecznie żądać 
zwrotu kwot wyłożonych przed zaprzeczeniem ojcostwa na 
utrzymanie i wychowanie dziecka60. Gdyby wbrew wnioskom wy-
nikającym z powyższych rozważań przyjąć, że wyrok zaprzeczają-
cy ojcostwa działa ex tunc w zakresie zrealizowanych już upraw-
nień, jak również obowiązków rodzicielskich, prowadziłoby to do 
społecznie szkodliwych i sprzecznych z założeniami kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego następstw. Przyznanie byłemu ojcu 
prawnemu dziecka żony i mężowi matki prawa do zwrotu świad-
czeń spełnionych zgodnie z obowiązkiem na rzecz rodziny i nale-

                                                 
57 Wyrok SN z dnia 17 września 1981 r., IV CR 308/81, LEX nr 8355. 
58 Uchwała 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67,LEX nr 738. 
59 Wyrok SN z dnia 1 października 1974 r., I CR 185/74 (w:) J. Gudowski, Ko-

deks rodzinny..., s. 282. 
60 Uchwała SN z dnia 22 lutego 1980 r., III CZP 6/80, LEX nr 2487. 
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żącego do niej dziecka równałoby się sprowadzeniu zasady ex tunc 
do skutków życiowo trudnych do przyjęcia. W takiej sytuacji nale-
żałoby też np. uznać, że ówczesny ojciec prawny odbył bez pod-
stawy prawnej karę, na którą został skazany z mocy art. 184 k.k. za 
znęcanie się nad dzieckiem objętym domniemaniem z art. 62 k.r.o., 
czy z mocy art. 186 k.k. za uporczywe uchylanie się od łożenia na 
utrzymanie dziecka, wobec którego po odbyciu tej kary doszło do 
prawomocnego zaprzeczenia ojcostwa. Należałoby też uznać za 
prawnie bezskuteczne czynności prawne, w których reprezentował 
on dziecko jako jego przedstawiciel ustawowy61. 

Termin z art. 63 k.r.o. nie dotyczy prokuratora. Po upływie 
terminu ojciec dziecka może wystąpić do prokuratora z wnioskiem 
o wniesienie odrębnego powództwa (art. 86 k.r.o.), który zbada, czy 
istnieją przesłanki wskazane w art. 7 k.p.c.62 Prokurator posiada 
samoistną legitymację do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa, której podstawę stanowi art. 86 k.r.o.63 Prokurator może 
również wytoczyć powództwo, jeżeli powództwo męża matki zo-
stało oddalone z powodu przekroczenia terminu z art. 63 k.r.o.64 

Po zawarciu umowy przekazania osobie trzeciej gospodar-
stwa rolnego wydany zgodnie z przepisami ustawy z 1982 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków 
ich rodzin - prawomocny wyrok ustalający stosunek ojcostwa mię-
dzy przekazującym i następcą prawnym, którego pominięto w 
umowie o przekazaniu, nie powoduje nieważności tej umowy (art. 
58 § 1 k.c.)65. 

Wyłączenie na podstawie wyników grupowego badania krwi 
możliwości pochodzenia dziecka od jego matki nie wyłącza do-
puszczalności dowodu z opinii biegłego albo odpowiedniego insty-

                                                 
61 K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. 

Pietrzykowskiego, Warszawa 2010, s. 680. 
62 Wyrok SN z dnia 10 lutego 1972 r., II CR 663/71, OSNCP 1972, nr 7–8, poz. 148. 
63 Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 1966 r., I CR 66/66 (w:) J. Gudowski, Kodeks 

rodzinny..., s. 278, wyrok SN z dnia 12 kwietnia 1966 r., I CR 66/66 (w:) J. Gu-
dowski, Kodeks rodzinny..., s. 278. 

64 Wyrok SN z dnia 19 października 1965 r., I CR 286/65, OSNCP 1966, nr 5, 
poz. 86. 

65 Wyrok SN z dnia 25 lutego 2005 r., II CK 435/04, LEX nr 376391. 
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tutu naukowego co do ojcostwa domniemanego ojca dziecka, mając 
w szczególności na uwadze możliwość aberracji genetycznych u 
wstępnych matki dziecka66. 

Jakkolwiek w obecnym stanie wiedzy medycznej dopuszczal-
ne jest wykluczenie ojcostwa na podstawie układu grupowego 
HLA nie przewidzianego w dotychczasowych wytycznych, to jed-
nak ze względu na fakt, że układ ten został niedawno wprowadzo-
ny do badań, niezbędna jest szczególna ostrożność w przeprowa-
dzaniu tych badań i ocenie ich wyników. Dlatego też jeżeli wynik 
ten prowadzi do wykluczenia ojcostwa pozwanego wbrew po-
przednim rutynowym badaniom, które ojcostwa nie wykluczały, 
sąd jest obowiązany uwzględnić wniosek strony powodowej o po-
wtórzenie badań przez inny Zakład Medycyny Sądowej. Zależnie 
od oceny całokształtu okoliczności sprawy może także zajść po-
trzeba ponowienia tego dowodu z urzędu67. Uznanie dziecka bądź 
ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sądu, może nastąpić tylko 
wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż 
matki68. 

Stosownie do art. 84 § 2 k.r.o. i 602 k.p.c. w wypadku, gdy 
domniemany ojciec nie żyje powództwo o ustalenie jego ojcostwa 
wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez Sąd 
opiekuńczy. Sąd przed który wytoczono powództwo nie jest wła-
ściwy do ustanowienia kuratora i stosownie do art. 572 § 1 k.p.c. 
powinien zawiadomić właściwy sąd opiekuńczy o konieczności 
ustanowienia kuratora69. 

Orzeczenie pełnego przysposobienia dziecka nie stoi na prze-
szkodzie ustaleniu ojcostwa. Nie dotyczy to przewidzianego w art. 
1241 k.r.o. wypadku, gdy rodzice wyrazili zgodę na przysposobie-
nie bez wskazania osoby przysposabiającego70. 

                                                 
66 Uchwała SN z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 79/79, OSP 1981, z. 12, poz. 

219, LEX nr 5140. 
67 Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1978 r., III CRN 56/78, LEX nr 8097. 
68 Wyrok SN z dnia 12 listopada 1976 r., III CRN 237/76, LEX nr 7874. 
69 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20 marca 1976 r., III CZP 77/75, 

OSNC 1976, nr 9, poz. 185, LEX nr 1967. 
70 Wyrok SN z dnia 21 listopada 1975 r., I CR 747/75, LEX nr 7771. 
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Mężczyźnie, w odniesieniu do którego zostało ustalone, że nie 
jest ojcem dziecka służy z mocy art. 140 k.r.o. roszczenie do matki 
dziecka o zwrot wyegzekwowanych od niego alimentów za nie-
przedawniony okres71. Wyniki badań antropologicznych nie do-
starczają dowodu pozwalającego, wykluczenie ojcostwa i sprowa-
dzają się do określenia przypuszczalnego stopnia prawdopodo-
bieństwa ojcostwa, co może być przydatne w procesie o ustalenie 
ojcostwa, ale nie wywiera żadnego wpływu na wynik sprawy o 
zaprzeczenie ojcostwa72. Dowód z badań antropologicznych może 
mieć znaczenie pomocnicze w sytuacji, gdy ocena zebranego mate-
riału dowodowego nasuwa tak daleko idące wątpliwości, że wynik 
tych badań wskazujący na większy lub mniejszy stopień prawdo-
podobieństwa stosunku ojcostwa mógłby mieć wpływ na tę oce-
nę73. Jeżeli dowód z grupowego badania krwi wyłącza ojcostwo, to 
jest on bardziej pewny od dowodów z zeznań świadków i stron 
wobec czego jego dyskwalifikacja ze względu na sprzeczność z 
dowodami z zeznań świadków i stron przekraczałaby granicę swo-
bodnej oceny dowodów74. 

Jeżeli dowód z badania grupowego krwi stanowi jedyny do-
wód w sprawie, a pozostały materiał przemawia za ojcostwem mę-
ża matki dziecka, wówczas dowód ten powinien być przeprowa-
dzony w sposób gwarantujący całkowitą pewność jego wyniku. 
Praktycznie taką pewność może dać tylko ponowne przeprowa-
dzenie badania przez inny zakład naukowy, jeżeli wynik tego ba-
dania będzie całkowicie zgodny z wynikiem badania poprzednie-
go, i to zgodny co do bezwzględnie wszystkich cech krwi. Jakakol-
wiek bowiem niezgodność, nawet co do cech nie mających wpływu 
na wykluczenie ojcostwa, wskazuje na możliwość błędu i dyskwali-
fikuje obydwa badania. W takich wypadkach sąd jest zobowiązany 
przeprowadzić powtórnie badania przez inny względnie dwa inne 
zakłady75. Wyniki badania antropologicznego dziecka, matki i do-
                                                 

71 Wyrok SN z dnia 23 maja 1975 r., I CR 264/75, LEX nr 7706. 
72 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1974 r., I CR 394/74, LEX nr 7565. 
73 Wyrok SN z dnia 25 października 1973 r., III CRN 248/73, LEX nr 7326. 
74 Wyrok SN z dnia 1 października 1973 r., I CR 531/73, OSP 1974, z. 10, poz. 

201, LEX nr 4868. 
75 Wyrok SN z dnia 11 czerwca 1973 r., I CR 265/73, LEX nr 7271. 



892 
 

mniemanego ojca nie mogą stanowić dowodu ani stwierdzającego 
ani wykluczającego ojcostwo. Dowód z tych badań może mieć zna-
czenie jedynie pomocnicze w sytuacji, gdy ocena zebranego mate-
riału nasuwa pewne wątpliwości, które wynik badania antropolo-
gicznego wskazujący na większy lub mniejszy stopień prawdopo-
dobieństwa stosunku ojcostwa może przeważyć na jedną lub drugą 
stronę76. 

Ocena wyników grupowego badania krwi dokonana przez 
sąd w sprawie o ustalenie ojcostwa musi uwzględniać okoliczności, 
w jakich badanie to zostało przeprowadzone przez powołaną do 
tego placówkę medyczną. Skoro pobranie od stron krwi dla celów 
grupowego badania krwi w zasadzie powinno nastąpić w po-
mieszczeniu placówki przeprowadzającej to badanie, zaś poza tą 
placówką tylko w wypadkach wyjątkowych - a w takiej wyjątkowej 
sytuacji pobrania krwi dokonuje miejscowy biegły spośród lekarzy 
danej placówki sporządzając z tej czynności protokół, to brak ta-
kiego protokołu nakłada na sąd obowiązek ponownego przepro-
wadzenia dowodu z grupowego badania krwi przez inny zakład, z 
zaliczeniem bezpośredniego pobrania krwi przez ten zakład77. 

Orzeczenie pełnego przysposobienia dziecka pozamałżeń-
skiego nie stoi na przeszkodzie żądaniu przez matkę dziecka usta-
lenia ojcostwa tego dziecka. Przewidywane w art. 84 § 1 k.r.o. 
uprawnienie do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa w 
imieniu własnym jest osobistym prawem matki. Zerwanie więzi 
prawnej łączącej przysposobionego z rodziną naturalną nie pozba-
wia matki tego prawa, ograniczenie takie bowiem nie wynika z ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, ani też z kodeksu postępowania 
cywilnego78. 

Dowody z przesłuchania świadków i stron wskazujące na 
możliwość ojcostwa mężczyzny, którego ojcostwo zostało wyłą-
czone przez grupowe badanie krwi, mogą uzasadniać podejrzenie 

                                                 
76 Wyrok SN z dnia 7 marca 1973 r., III CRN 16/73, LEX nr 7224. 
77 Wyrok SN z dnia 21 lutego 1973 r., III CRN 332/72, OSNC 1973, nr 12, poz. 

224, LEX nr 1607. 
78 Wyrok SN z dnia 26 września 1972 r., I CR 225/72, OSP 1974, z. 4, poz. 80, 

LEX nr 4835. 
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co do prawidłowości przeprowadzenia dowodu z grupowego ba-
dania krwi, co z kolei uzasadniałoby powtórzenie tego dowodu79. 

Nie jest zgodne z utrwalonym orzecznictwem reprezentowane 
w rewizji nadzwyczajnej stanowisko, że w każdym wypadku wy-
kluczenia ojcostwa dowód z grupowego badania krwi powinien 
być ponowiony na żądanie strony powodowej. W rzeczywistości za 
ogólnie przyjęty należy uznać pogląd, że takie ponowienie jest ko-
nieczne tylko wtedy, gdy szczególne okoliczności, związane z sa-
mym przeprowadzeniem wymienionego dowodu lub ze stosun-
kami łączącymi strony mogą budzić wątpliwości co do wyniku te-
go dowodu. Jest to stanowisko trafne, nie można bowiem przyjąć 
jako założenia dla oceny omawianego dowodu, że odpowiednie 
placówki naukowe przeprowadzają z reguły lub nawet stosunko-
wo często omawiany dowód wadliwie, w szczególności że czynią 
to przy użyciu niewłaściwych surowic. Przeciwnie, doświadczenie 
uczy, że dowody te przy obecnym rozwoju nauki i poziomie pracy 
wspomnianych placówek są niemal bez wyjątku przeprowadzane 
poprawnie80. 

W razie wykluczenia ojcostwa na podstawie grupowego ba-
dania krwi, powtórzenie takiego badania jest konieczne, lecz tylko 
wówczas, gdy wynik pierwszego badania budzi z jakichkolwiek 
przyczyn uzasadnione wątpliwości81. Matka może dochodzić są-
dowego ustalenia ojcostwa, choćby pozbawiona była władzy rodzi-
cielskiej i choćby sprzeciwiał się temu opiekun dziecka82. 

W art. 84 § 1 k.r.o. ustawodawca określił osoby, którym przy-
sługuje czynna legitymacja procesowa w sprawie o ustalenia ojco-
stwa. Pozew może w powyższej sprawie wnieść: dziecko, matka 
dziecka, domniemany ojciec dziecka. Mąż matki może wnieść po-
zew o zaprzeczenie ojcostwa. Brak zarówno czynnej, jak i biernej 
legitymacji prowadzi do oddalenia powództwa. Ustawodawca 
ograniczył terminem możliwość wniesienia powództwa przez 

                                                 
79 Wyrok SN z dnia 6 lutego 1970 r., III CRN 541/69, LEX nr 6670. 
80 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1970 r., II CR 590/69, LEX nr 6661. 
81 Postanowienie SN z dnia 17 października 1969 r., II CR 512/69, LEX nr 6587. 
82 Wyrok SN z dnia 7 października 1966 r., I CR 303/66, OSNC 1967, nr 6, 

poz. 105, LEX nr 521. 
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matkę oraz domniemanego ojca dziecka. Powództwo może być 
wniesione w powyższej sytuacji do czasu osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności, czyli osiągnięcia lat 18 (art. 10 § 1 k.c.). Zgodnie z art. 
10 § 2 k.c. przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnolet-
ność i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Niedopusz-
czalne jest wniesienie powództwa po śmierci dziecka. 

Artykuł 84 § 2 k.r.o. wskazuje legitymację bierną w przypadku 
wytoczenia powództwa przez matkę lub dziecko. Po stronie po-
zwanej występuje w powyższej sytuacji domniemany ojciec, a gdy 
ten nie żyje – kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Zgodnie 
z art. 84 § 4 k.r.o. w razie śmierci dziecka, które było powodem w 
sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstęp-
ni. Powyższa regulacja uzupełniona jest przez art. 456 § 3 k.p.c., 
który nakazuje sądowi zawieszenie postępowania w razie śmierci 
dziecka, które wytoczyło powództwo o ustalenie ojcostwa oraz po-
zostawiło zstępnych. Zgodnie z art. 456 § 3 in fine k.p.c. jeżeli 
zstępni w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o 
zawieszeniu postępowania nie zgłoszą wniosku o jego podjęcie, 
sąd postępowanie umorzy. Z wnioskiem o podjęcie postępowania 
mogą wystąpić „zstępni", a nie „spadkobiercy". Nie jest zatem ko-
nieczne postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 
czy też notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Wystarcza akt 
urodzenia, z którego wynika, że wnioskodawca jest zstępnym po-
woda w sprawie o ustalenie ojcostwa. 

Zgodnie z art. 84 § 3 k.r.o. domniemany ojciec dziecka wyta-
cza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a 
gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. W piśmiennictwie pod-
kreśla się, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń co 
do osoby domniemanego ojca dziecka, a w konsekwencji powódz-
two może wytoczyć sprawca przestępstwa zgwałcenia83. 

Zgodnie z art. 143 k.r.o. jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie 
jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i mat-
ka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojco-
stwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie 

                                                 
83 J. Ignaczewski (w:) H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komen-

tarz do spraw rodzinnych, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2012, s. 640. 
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dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe. A 
zatem dziecko i matka mogą najpierw wystąpić z pozwem o usta-
lenie ojcostwa, a następnie z roszczeniami majątkowymi. Celowe 
jest jednak dochodzenie w jednym pozwie dwóch roszczeń, tj. usta-
lenia ojcostwa oraz roszczeń alimentacyjnych. Do roszczeń, o któ-
rych mowa w art. 143 k.r.o., należy również zaliczyć roszczenia z 
art. 141 § 1 k.r.o., czyli żądanie pokrycia wydatków związanych z 
ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki 
w okresie porodu. 

W sprawie o ustalenie ojcostwa, tak jak w każdej sprawie o 
prawa stanu, o dopuszczalności interwencji ubocznej nie decyduje 
interes wyłącznie majątkowy. W sprawie o ustalenie ojcostwa zgło-
szenie interwencji ubocznej przez spadkobiercę domniemanego 
ojca nie jest dopuszczalne. Interwencję taką może jednak zgłosić 
dziecko zmarłego domniemanego ojca84.  

W sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa nie jest do-
puszczalne powództwo wzajemne (art. 4541 § 1 k.p.c.). Strona po-
zwana może jednak również żądać ustalenia lub zaprzeczenia ojco-
stwa (art. 4541 § 3 k.p.c.). W przypadku wszczęcia sprawy o ustale-
nie lub zaprzeczenie ojcostwa nie może toczyć się inna sprawa o 
stan cywilny dziecka (art. 4541 § 2 k.p.c.). Celem regulacji jest unik-
nięcie sprzecznych orzeczeń, a przede wszystkim zapewnienie 
szczególnej ochrony stanu cywilnego. Na podstawie art. 96 ust. 1 
pkt 1 u.k.s.c. nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych 
strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz 
roszczeń z tym związanych. Zgodnie z art. 96 ust. 4 u.k.s.c. w wy-
padku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście 
bezzasadne, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie 
może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc 
pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. 

W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka 
pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w 
sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorzą-
du terytorialnego oraz organizacji społecznej mającej na celu udzie-

                                                 
84 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 30 września 1975 r., III 

CZP 18/75, OSNC 1976, nr 7–8, poz. 150. 
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lanie pomocy rodzinie (art. 87 § 3 k.p.c.). Sprawy o ustalenie ojco-
stwa zaliczane są do spraw ze stosunków między rodzicami a 
dziećmi, które rozpoznawane są w procesie w postępowaniu od-
rębnym (art. 453 k.p.c.). Zgodnie z art. 42 k.p.c. powództwo ze sto-
sunku między rodzicami a dziećmi wytacza się wyłącznie przed 
sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wy-
toczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej. Na 
temat właściwości ogólnej zob. art. 27 k.p.c. Jeżeli powództwo wy-
tacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o 
właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi 
sądami należy do powoda (art. 43 § 1 k.p.c.)85. 

W przypadku gdy stronie, której miejsce pobytu nie jest zna-
ne, ma być doręczony pozew, doręczenie może, do chwili zgłosze-
nia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika, nastąpić 
tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zaintere-
sowanej przez sąd orzekający (art. 143 k.p.c.). Zgodnie z art. 144 § 1 
zdanie pierwsze k.p.c. przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli 
wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest 
znane. Sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym 
roszczenia zostały zaliczone do spraw, w których przewodniczący 
przed ustanowieniem kuratora przeprowadza stosowne dochodze-
nie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego 
(art. 144 § 1 zdanie drugie k.p.c.). Na podstawie § 209 ust. 1 r.u.s.p. 
w sprawach o ustalenie ojcostwa, w razie niewskazania w wyzna-
czonym terminie przez powoda prawidłowego adresu pozwanego 
przewodniczący przed zarządzeniem zwrotu pozwu lub wniosku 
podejmuje czynności w celu ustalenia tego adresu. Zgodnie z wy-
rokiem SN z dnia 15 maja 1997 r., II CKU 17/96 (niepubl.), rozpo-
znanie sprawy o ustalenie ojcostwa z udziałem kuratora proceso-
wego dla pozwanego, którego miejsce pobytu według twierdzeń 
pozwu jest nieznane, bez stosownych działań zmierzających do 
ustalenia tego miejsca stanowi o rażącym naruszeniu normy art. 

                                                 
85 Wyrok SN z dnia 7 czerwca 1995 r., I CRN 67/95 (niepubl.). 
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144 § 1 k.p.c. Na przeszkodzie powództwa o ustalenie ojcostwa nie 
stoi pełne przysposobienie86. 

Z krytyką doktryny spotkało się stwierdzenie, iż kobieta, któ-
ra ujawnia swemu otoczeniu nazwisko mężczyzny, który według 
niej jest ojcem mającego narodzić się dziecka, nie działa bezprawnie 
w rozumieniu art. 24 § 1 k.c.87 Przyznanie kobiecie uprawnienia czy 
też udzielenie jej przyzwolenia na ujawnienie swemu otoczeniu 
nazwiska mężczyzny, który według niej jest ojcem mającego naro-
dzić się dziecka, może prowadzić do wielu konsekwencji, czasami 
do zupełnie bezpodstawnych pomówień tylko w celu dokuczenia 
czy też z zemsty, bądź też w ogóle bez żadnego powodu"88. Wydaje 
się, że pozycja matki w takim wypadku jest wyjątkowa. O ile nie 
powinno budzić żadnych wątpliwości, że może stanowić narusze-
nie dóbr osobistych rozgłaszanie informacji o „domniemanym ojco-
stwie" przez osoby trzecie, jak np. dziennikarzy, o tyle matka ma 
„prawo" do informowania o swojej sytuacji rodzinnej. Uznanie, że 
ujawnienie otoczeniu ojca dziecka jest bezprawne w rozumieniu 
przepisów o ochronie dóbr jest równoznaczne z przyznaniem, że 
taki charakter ma informowanie o tym, kto jest jej dzieckiem. Męż-
czyzna, który uważa, że jest w sposób złośliwy pomawiany o ojco-
stwo, może wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa. Z uwagi 
na brak interesu prawnego powinno zostać oddalone powództwo z 
art. 189 k.p.c. 

Sądowe ustalenie ojcostwa daje możliwości dziedziczenia po 
zmarłym ojcu. Stosownie do art. 9 konwencji o statusie prawnym 
dziecka pozamałżeńskiego: „Dziecko pozamałżeńskie ma takie sa-
me prawa do dziedziczenia po ojcu i matce, a także po członkach 
ich rodzin, jak dzieci pochodzące z małżeństwa". 

Artykuł 85 § 1 k.r.o. zawiera domniemanie, zgodnie z którym 
ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż 
w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierw-
                                                 

86 J. Ignaczewski (w:) H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, 
Komentarz..., pod red. J. Ignaczewskiego, s. 641 i n. 

87 Wyrok SN z dnia 13 września 1979 r., IV CR 291/79, LEX nr 5125. 
88 A. Zielonacki, Wartości życia rodzinnego w świetle ochrony dóbr osobistych (w:) 

Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, pod 
red. J.S. Piątowskiego, Ossolineum 1986, s. 216. 
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szym dniu przed urodzeniem się dziecka. W procesie o ustalenie 
ojcostwa „obowiązkiem strony powodowej jest jedynie wykazanie 
obcowania pozwanego z matką dziecka w określonym w art. 85 § 1 
k.r.o., okresie koncepcyjnym. Udowodnienie tej okoliczności stwa-
rza domniemanie prawne ojcostwa pozwanego. Domniemanie to 
może zostać obalone przez wykazanie, że pozwany nie jest ojcem 
dziecka lub, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdo-
podobne"89. Ustawodawca wskazał okres koncepcyjny, którego 
dotyczy postępowanie dowodowe, a mianowicie nie wcześniejszy 
niż trzechsetny i nie późniejszy niż sto osiemdziesiąty pierwszy 
dzień przed urodzeniem się dziecka90. Aktywna obrona pozwane-
go polega na podniesieniu zarzutu, że nie jest ojcem dziecka albo że 
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. Łatwiej-
sze, bo przy wykorzystaniu dowodów przyrodniczych, w tym 
przede wszystkim dowodu z badań DNA, jest udowodnienie, że 
pozwany nie jest ojcem dziecka. W postępowaniu o ustalenie ojco-
stwa powód w pierwszym etapie wykazuje okoliczność obcowania 
z matką dziecka w okresie koncepcyjnym określonym w art. 85 § 1 
k.r.o., co umożliwia przyjęcie domniemania z tego przepisu. W to-
ku postępowania pozwany może podnieść zarzut, że mężczyzna, 
którego domniemanie dotyczy, nie jest ojcem dziecka. Postępowa-
nie dowodowe, przeprowadzone przede wszystkim przy zastoso-
waniu dowodu z badań DNA, może doprowadzić do obalenia do-
mniemania z art. 85 § 1 k.r.o. Jeśli nie zostanie obalone domniema-
nie przewidziane w art. 62 § 1 k.r.o. nie wchodzi w grę domniema-
nie określone w art. 85 § 1 k.r.o. Gdy dziecko urodziło się w czasie 
trwania małżeństwa, nie można wytoczyć powództwa o ustalenie 
ojcostwa. Najpierw w procesie o zaprzeczenie ojcostwa należy oba-
lić domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa91. 

W sprawach o prawa stanu, w tym w sprawie o ustalenie oj-
costwa, dopuszczalne jest działanie sądu z urzędu, poprzez do-
puszczenie dowodu, w szczególności z badań DNA. Obalenie do-

                                                 
89 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 885/99, LEX nr 39165. 
90 Wyrok SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 175/02, LEX nr 567996. 
91 Wyrok SN z dnia 16 lipca 1971 r., III CRN 193/71, LEX nr 6960. 
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mniemania dopuszcza działanie sądu z urzędu, ilekroć przepis 
ustawy wprowadza domniemanie92. 

Postępowanie dowodowe w sprawach o ustalenie ojcostwa, z 
uwagi na ich doniosły walor społeczny, powinno być przeprowa-
dzone ze szczególną wnikliwością, dla uzyskania dostatecznej pod-
stawy do rozstrzygnięcia zgodnego z prawdą obiektywną93. 

Naczelną zasadą rozstrzygającą o właściwym załatwieniu 
spraw o ustalenie ojcostwa jest zasada prawdy obiektywnej, która 
decyduje o zakresie postępowania dowodowego w tych sprawach. 
Ma ona znaczenie tak materialnoprawne, jak i procesowe. Proce-
sowe wyraża się w tym, że sąd powinien, ze względu na występu-
jący interes społeczny, dążyć do ustalenia rzeczywistego pocho-
dzenia dziecka. Dlatego poza dowodami osobowymi, które powin-
ny być przeprowadzone wnikliwie, szczególne znaczenie mają do-
wody przyrodnicze, które mają tę przewagę nad dowodami oso-
bowymi, że cechuje je naukowy obiektywizm"94. Jednakże również 
obecnie, po uchyleniu z dniem 1 lipca 1996 r. § 2 w art. 3 k.p.c., nie 
jest wykluczone w wymienionych sprawach uzupełnienie postę-
powania dowodowego przez sąd z własnej inicjatywy, na zasadzie 
przepisu art. 232 k.p.c. W sprawach o ustalenie ojcostwa potrzeba 
wspomnianego uzupełnienia może być bardziej uzasadniona niż w 
innych, z uwagi na dochodzący do głosu w tych sprawach interes 
publiczny95. 

Podstawowym dowodem w sprawach o ustalenie ojcostwa 
jest obecnie dowód z badań DNA. Przed wprowadzeniem tego 
dowodu orzecznictwo SN dopuszczało jako dowód pomocniczy 
dowód z badań antropologicznych96. Dowód z badań antropolo-
gicznych wprawdzie w obecnym stanie wiedzy nie może dopro-
wadzić do stanowczego stwierdzenia lub wyłączenia ojcostwa po-

                                                 
92 Postanowienie SN z dnia 18 listopada 1997 r., II CKN 462/97, LEX nr 

1227418. 
93 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1996 r., I CRN 91/96, LEX nr 171262. 
94 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKU 13/98, LEX nr 34025. 
95 Wyrok SN z dnia 17 września 1999 r., I CKN 1138/98, LEX nr 38856. 
96 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1974 r., I CR 394/74, LEX nr 7565; wyrok SN z 

dnia 11 czerwca 1973 r., I CR 265/73, LEX nr 7271, wyrok z dnia 19 marca 1975 r., 
III CRN 489/74, LEX nr 7676. 
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zwanego mężczyzny, umożliwia jednak ustalenie skali prawdopo-
dobieństwa ojcostwa. Dlatego też w wypadkach wątpliwych może 
on być bardzo pomocny przy dokonaniu oceny co do tego, której ze 
stron należy dać wiarę. Obecnie nie ma potrzeby przeprowadzania, 
nawet jako dowodu posiłkowego, dowodu z badań antropologicz-
nych. Dowodem pozwalającym wykluczyć ojcostwo jest dowód z 
grupowego badania krwi. zgodnie z którym dowód z badań antro-
pologicznych, jako dowód „dość niepewny", po wprowadzeniu na 
początku lat 90. dowodu z badań DNA utracił „całkowicie swą 
przydatność w sprawach o ustalenie ojcostwa"97.  

W sprawie o ustalenie ojcostwa dowód z grupowego badania 
krwi odgrywa znaczenie pomocnicze. Wśród różnorodnych środ-
ków dowodowych wykorzystywanych w sprawach o ustalenie oj-
costwa szczególne znaczenie miał powszechnie stosowany dowód 
z badania grupy krwi. Dowód ten opiera się na stwierdzonym po-
rządku dziedziczenia poszczególnych grup krwi, wyrażającym się 
w tym, że dziecko pewne cechy krwi musi odziedziczyć po jednym 
lub drugim z rodziców. Dlatego też, jeżeli cech dziecka nie można 
uzasadnić cechami krwi ani matki, ani domniemanego ojca, to 
oznacza, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Dowód z ba-
dania grup krwi nie pozwala na stwierdzenie ojcostwa, ale w wielu 
wypadkach umożliwia jego wykluczenie. Dlatego dowód ten był 
traktowany wyłącznie jako środek weryfikacji domniemania ojco-
stwa wynikającego z art. 85 § 1 k.r.o. Natomiast okoliczności fak-
tyczne stwarzające domniemanie musiały być wykazywane innymi 
środkami dowodowymi98. 

Wdrożenie do praktyki sądowej w sprawach o ustalenie ojco-
stwa, w miarę rozwoju nauk biologicznych, środków dowodowych 
o charakterze przyrodniczym, nie może prowadzić do naruszenia 
zasad procesowych przez ograniczenie zakresu postępowania do-
wodowego i sędziowskiej oceny dowodów. Rozstrzygające zna-
czenie nowego środka dowodowego nie zwalnia sądu od obowiąz-
ku oceny całokształtu materiału dowodowego w ramach art. 233 § 

                                                 
97 Wyrok z dnia 17 września 1999 r., I CKN 1138/98,LEX nr 38856. 
98 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 885/99, LEX nr 39165. 
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1 k.p.c.99 Metoda genetycznej identyfikacji człowieka, w wyniku 
której może nastąpić wyłączenie ojcostwa pozwanego mężczyzny 
na podstawie badania u stron kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA), nie może ograniczać postępowania dowodowego do for-
malnej oceny znaczenia tego środka dowodowego jako decydują-
cego o oddaleniu powództwa. Przeprowadzenie tego dowodu i 
jego wynik nie zwalnia sądu od przeprowadzenia dowodu z ze-
znań świadków i stron w sposób wyczerpujący100. W sprawie o 
ustalenie ojcostwa rozstrzygnięcie sprawy nie może zapaść wy-
łącznie w oparciu o ocenę środków dowodowych o charakterze 
przyrodniczym z pominięciem materiału dowodowego odnoszące-
go się do podstawy faktycznej powództwa związanej z hipotezą 
art. 85 § 1 k.r.o.101 Wynik dowodu z badań poliformizmu DNA nie 
może zostać pominięty przy ocenie innych dowodów, w szczegól-
ności tzw. dowodów osobowych102. Brzmienie art. 85 § 2 k.r.o., a 
zwłaszcza użycie słów - tylko wtedy - wskazuje, że jego zastoso-
wanie nie może być szerokie i że wchodzi on w grę tylko w tych 
sytuacjach, gdy sąd na podstawie wszechstronnie przeprowadzo-
nego postępowania dowodowego i oceny całokształtu okoliczności 
sprawy dojdzie do stanowczego przekonania, że ojcostwo innego 
mężczyzny jest bardziej prawdopodobne103. 

Dowody z badań DNA cechuje naukowy obiektywizm, bada-
nia DNA w katalogu badań przyrodniczych mają znaczącą wartość 
dowodową, gdyż prawidłowo przeprowadzone pozwalają ze 100% 
pewnością na wykluczenie ojcostwa i z przeważającym stopniem 
prawdopodobieństwa na jego ustalenie104. Poza grupowym bada-
niem krwi istotne znaczenie mają inne dowody biologiczne, w tym 
badanie kodu genetycznego – DNA, gdyż prawidłowo przeprowa-
dzone pozwala ze 100% pewnością na wykluczenie ojcostwa i z 
przeważającym stopniem prawdopodobieństwa na jego ustale-

                                                 
99 Wyrok SN z dnia 16 lutego 1994 r., II CRN 176/93, LEX nr 4059. 
100 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKU 13/98, LEX nr 34025. 
101 Wyrok SN z dnia 4 października 2000 r., III CKN 1252/00, LEX nr 533880. 
102 Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1449/00, LEX nr 51864. 
103 Wyrok SN z dnia 23 października 1974 r., III CRN 241/74, LEX nr 4925. 
104 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1996 r., I CRN 91/96, LEX nr 171262. 
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nie105. W niektórych przypadkach, tak jak w tym, na podstawie któ-
rego SN wydał powyższe orzeczenie, dowód z badań DNA może 
być konieczny z uwagi na znaczny, wynoszący kilkadziesiąt lat 
upływ czasu od urodzenia powoda czy też śmierci pozwanego. 
dowód z badań DNA nie ma charakteru dowodu pomocniczego, a 
wręcz przeciwnie, ponieważ w sprawie o ustalenie pochodzenia 
dziecka „ma szczególny walor dowodowy", oraz jest w zasadzie 
„bardziej pewny od dowodów osobowych (zeznań świadków, ze-
znań stron), które z natury swej nacechowane są w większym stop-
niu subiektywizmem i mogą okazać się obiektywnie nieprawdzi-
we106., domniemanie zawarte w art. 85 § 1 k.r.o. było konieczne, 
bowiem do czasu wprowadzenia dowodu z badań DNA „pozy-
tywne udowodnienie ojcostwa było niemożliwe107. Należy podkre-
ślić, że wątpliwości co do pewności dowodu z badań DNA, istnie-
jące w początkach jego stosowania, mają obecnie charakter histo-
ryczny. 

W sprawach o ustalenie ojcostwa dowód z badań DNA powi-
nien zmierzać nie do wykazania podstawy przewidzianego w art. 
85 § 1 k.r.o. domniemania, lecz do obalenia tego domniemania108. 
Dopuszczenie dowodu z badań DNA zakłada uprzednie stwier-
dzenie istnienia podstawy domniemania z art. 85 § 1 k.r.o.109 

Nieuzasadniona odmowa poddania się dowodowi z badań 
DNA podlega ocenie sądu na podstawie art. 233 § 2 k.p.c.110 Po-
dobnie odmowa poddania się dowodowi z grupowego badania 
krwi. Może się jednak okazać, że nie w każdym przypadku odmo-
wa przeprowadzenia dowodu wywołuje skutki, o których mowa w 
art. 233 § 2 k.p.c. „Sąd orzekający przed sięgnięciem do reguł z art. 
233 § 2 k.p.c. ma obowiązek sprawdzić, czy grupy krwi matki 
dziecka, dziecka i ojca dziecka nie zostały już wcześniej ustalone. 
Znana jest bowiem praktyka ustalania grup krwi w klinikach po-
łożniczych, a nadto może ono być wynikiem podejmowania okre-
                                                 

105 Wyrok SN z dnia 24 września 1997 r., II CKU 89/97, LEX nr 31467. 
106 Wyrok SN z dnia 14 stycznia 1998 r., I CKN 412/97, LEX nr 78429. 
107 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r., I CKN 885/99, LEX nr 39165. 
108 Wyrok SN z dnia 19 grudnia 2003 r., III CK 175/02, LEX nr 567996. 
109 Wyrok SN z dnia 17 września 1999 r., I CKN 1138/98, LEX nr 38856. 
110 Wyrok SN z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN 197/95, LEX nr 24748. 
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ślonych zabiegów medycznych jak np. transfuzja krwi. W związku 
z tym sąd może zwrócić się do odpowiedniej jednostki służby 
zdrowia o udostępnienie dokumentów zawierających określenie 
grupy krwi"111. 

Odmowa przeprowadzenia dowodu z badań DNA, polegająca 
na braku zgody matki na pobranie krwi od dziecka, mogłaby stać 
się, na podstawie art. 233 § 2 k.p.c. podstawą obalenia domniema-
nia wynikającego z art. 85 § 1 k.r.o., jeśli uzasadniało jednocześnie 
wniosek o wyższym prawdopodobieństwie ojcostwa innego męż-
czyzny112. Nie wystarcza sama odmowa przeprowadzenia dowodu 
z badań DNA, konieczne są dowody wskazujące na wyższe praw-
dopodobieństwo ojcostwa innego mężczyzny. Bardziej rygory-
styczne stanowisko Odmowa powódki poddania siebie i dziecka 
pobraniu krwi do badań może natomiast prowadzić do oddalenia 
powództwa, po wcześniejszym pouczeniu na podstawie art. 5 k.p.c. 
powódki działającej bez adwokata113. 

Na równi z odmową zgody na pobranie krwi należy trakto-
wać zachowanie pozwanego, który swoim postępowaniem unie-
możliwia przeprowadzenie dowodu, kilkakrotnie nie stawiając się 
do zakładu w celu pobrania krwi. Zachowanie powyższe może zo-
stać ocenione w świetle art. 233 § 2 k.p.c.114 Materiał do badań DNA 
czy też badania krwi powinien zostać pobrany przez placówkę 
przeprowadzającą dowód115.  

 Dowód z opinii instytutu został przeprowadzony przez insty-
tut naukowy lub naukowo-badawczy (art. 290 § 1 zdanie pierwsze 
k.p.c.). Badanie DNA powinno zostać przeprowadzone przez pla-
cówkę, o której mowa powyżej, która ponadto dysponuje odpo-
wiednim atestem. Niedopełnienie powyższych wymagań prowadzi 
do konieczności powtórzenia badania116. Sąd Najwyższy wskazuje 
potrzebę ponowienia dowodu poliformizmu DNA, jeżeli został on 
wcześniej przeprowadzony przez zakład nieposiadający właściwe-
                                                 

111 Wyrok SN z dnia 18 marca 1983 r., IV CR 42/83,LEX nr 8521. 
112 Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1140/00, LEX nr 48095. 
113 Wyrok SN z dnia 3 marca 1999 r., III CKN 1097/98, LEX nr 1214354.  
114 Wyrok SN z dnia 17 września 1999 r., I CKN 1138/98, LEX nr 38856. 
115 Wyrok SN z dnia 7 marca 1973 r., III CRN 16/73, LEX nr 7224. 
116 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1996 r., I CRN 91/96, LEX nr 171262. 
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go atestu117. Należy wyraźnie podkreślić, że powtórzenie dowodu 
może nastąpić jedynie wyjątkowo. Jak wskazał doświadczenie 
uczy, że dowody z grupowego badania krwi przy obecnym rozwo-
ju nauki i poziomie pracy wspomnianych placówek są niemal bez 
wyjątku przeprowadzane poprawnie. Powyższą uwagę można od-
nieść tym bardziej do dowodu z badań DNA118. 

Pozasądowa opinia biegłego nie stanowi dokumentu urzędo-
wego, ale dokument prywatny119. Orzecznictwo aprobuje orzekanie 
w oparciu o treść dokumentów prywatnych120. 

 Jednorazowa ekspertyza serologiczna wykluczająca ojcostwo 
może stanowić podstawę oddalenia powództwa o ustalenie ojco-
stwa121. Jeżeli dowód z grupowego badania krwi wyłącza ojcostwo, 
to jest on bardziej pewny od dowodów z zeznań świadków i stron 
wobec czego jego dyskwalifikacja ze względu na sprzeczność z 
dowodami z zeznań świadków i stron przekraczałaby granicę swo-
bodnej oceny dowodów122.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest powtórzenie 
dowodu z badań DNA lub grupowego badania krwi z przyczyn 
związanych z uczestnikami postępowania. Gdy matka dziecka i 
pozwany pozostawali przez dłuższy czas w konkubinacie, a po 
urodzeniu się dziecka wspólnie przez kilka lat wychowywali je, 
przy czym stosunki wzajemne między małoletnim powodem a po-
zwanym układały się tak, jak w rodzinie między ojcem a dziec-
kiem, sąd powinien uwzględnić wniosek powodów o ponowne 
przeprowadzenie dowodu z grupowego badania krwi123. stwier-
dzając, że dowód z grupowego badania krwi powinien zostać 
przeprowadzony ponownie przez inny zakład, jeżeli „pozostały 
materiał przemawia za ojcostwem męża matki dziecka"124. Jaka-
kolwiek różnica w wynikach obu badaniach, nawet co do cech 

                                                 
117 Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1449/00, LEX nr 51864. 
118 Wyrok SN z dnia 6 lutego 1970 r., III CRN 541/69, LEX nr 6670.  
119 Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2001 r., I PKN 468/00, LEX nr 50484. 
120 Wyrok SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 804/98, LEX nr 50890. 
121 Wyrok SN z dnia 30 listopada 1973 r., III CRN 291/73, LEX nr 7347. 
122 Wyrok SN z dnia 31 października 1972 r., I CR 441/72, LEX nr 7176. 
123 Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 1973 r., III CRN 65/73, LEX nr 7240. 
124 Wyrok SN z dnia 1 października 1973 r., I CR 531/73, LEX nr 4868. 
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niemających wpływu na wykluczenie ojcostwa, prowadzi do ich 
dyskwalifikacji125. Konieczność powtórzenia grupowego badania 
krwi przez inną placówkę naukowo-badawczą może wystąpić 
„zwłaszcza wówczas, gdy z zebranego w toku sporu materiału 
dowodowego wynika, że matka dziecka w ustawowym okresie 
poczęcia obcowała cieleśnie wyłącznie z pozwanym126. Powtórze-
nie dowodu uzasadniać zatem może sprzeczność dowodu przy-
rodniczego z zeznaniami świadków i z dowodem z przesłuchania 
stron127. Sąd Najwyższy uznał, że powtórzenie dowodu z grupo-
wego badania krwi może uzasadniać sprzeczność wyników z do-
wodem z przesłuchania stron128. 

Przeprowadzenie dowodu z badań DNA nie zwalnia sądu od 
przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków i stron w sposób 
wyczerpujący129. Należy podkreślić, że dowód z przesłuchania 
stron cechuje się dużym subiektywizmem i zgodnie z art. 299 k.p.c. 
może zostać dopuszczony, jeżeli po wyczerpaniu środków dowo-
dowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla 
rozstrzygnięcia sprawy. Sąd powinien powtórzyć dowód na żąda-
nie obu stron procesu. Potrzeba powtórzenia dowodu z grupowego 
badania krwi może pojawić się wówczas, gdy strony łączyło dłuż-
sze pożycie trwające również w okresie koncepcyjnym130. Powtó-
rzenie dowodu jest konieczne, jeżeli wystąpią wszelkie „niedo-
kładności, niejasności lub sprzeczności zawarte w opinii biegłego \i 
w materiale obejmującym wyniki badania"131. „Ani transfuzja krwi, 
ani stosowanie leków nie ma wpływu na zmianę grup i cech krwi. 

                                                 
125 Wyrok SN z dnia 25 września 1972 r., I CR 225/72, LEX nr 4835; wyrok z 

dnia 3 lutego 1970 r., II CR 590/69, LEX nr 6661. 
126 Wyrok SN z dnia 10 września 1974 r., III CRN 182/74, LEX nr 4955. 
127 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKU 13/98, LEX nr 34025; wyrok 

SN z dnia 26 września 1972 r., I CR 225/72, LEX nr 4835. 
128 Wyrok SN z dnia 27 grudnia 1973 r., III CRN 303/730, LEX nr 7371. 
129 Wyrok SN z dnia 6 kwietnia 1998 r., I CKU 13/98, LEX nr 34025. 
130 Wyrok SN z dnia 28 marca 1974 r., III CRN 16/74, LEX nr 7446; wyrok SN 

z dnia 17 grudnia 1973 r., III CRN 303/73, LEX nr 7371.  
131 Wyrok SN z dnia 5 marca 1970 r., II CR 37/70, LEX nr 6686. 
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Dotyczy to w szczególności grup zasadniczych „A, B, AB i 0” oraz 
cech „M, N i Rh” oraz „Rhd"132. 

Możliwość przeprowadzenia określonych badań przyrodni-
czych nie jest równoznaczna z wykryciem okoliczności lub środ-
ków dowodowych w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c. Nie może zatem 
stanowić podstawy wznowienia przewidzianej w art. 403 § 2 k.p.c. 
nieistniejąca w dacie wyrokowania, ale powstała później możli-
wość przeprowadzenia grupowego badania krwi obejmującego 
dalsze cechy, poprzednio nieznane133. 

Z art. 5 k.p.c. nie wynika obowiązek sądu informowania stro-
ny, występującej bez adwokata, o znaczeniu dowodu z badań 
DNA; nieudzielanie takiej informacji nie może być uznane za po-
zbawienie strony możności do obrony jej praw134. W razie sądowe-
go ustalenia ojcostwa do aktu urodzenia wpisuje się wzmiankę do-
datkową o ustaleniu i zmianie nazwiska dziecka, stosownie do 
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 44 ust. 4 
p.a.s.c.). 

Nie ma przeszkód, ażeby pozwany w procesie o ustalenie oj-
costwa uznał powództwo (art. 213 § 2 k.p.c)135. W art. 458 § 1 k.p.c., 
który dotyczy spraw rozpoznawanych w procesie w trybie postę-
powania odrębnego ze stosunków między rodzicami a dziećmi, do 
których zalicza się sprawę o ustalenie ojcostwa, ustawodawca za-
warł odesłanie do odpowiedniego zastosowania art. 431 k.p.c., 
zgodnie z którym: „W sprawach przewidzianych w rozdziale ni-
niejszym nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu 
powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. W sprawach 
tych nie stosuje się art. 339 § 2". Artykuł 431 k.p.c. zawarty został 
wśród przepisów ogólnych regulujących postępowanie odrębne w 
sprawach małżeńskich. 

W art. 86 k.r.o. prokurator ma czynną legitymację procesową 
w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie 
bezskuteczności uznania ojcostwa. W sprawach o ustalenie i za-

                                                 
132 Wyrok SN z dnia 23 września 1970 r., II CR 382/70, LEX nr 6791. 
133 Postanowienie SN z dnia 17 września 1974 r., II CO 11/74, LEX nr 7586. 
134 Wyrok SN z dnia 5 lipca 2000 r., I CKN 791/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 11. 
135 Wyrok SN z dnia 29 października 1970 r., III CRN 303/70, LEX nr 6813. 
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przeczenia macierzyństwa legitymacja zawiera się w art. 6116 k.r.o. 
Legitymację bierną w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojco-
stwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli po-
wództwo wytoczył prokurator, określa ustawodawca w art. 454 
k.p.c. Prokurator nie jest związany terminami do wytoczenia po-
wództwa o prawa stanu, w przeciwieństwie do ojca, matki lub 
dziecka136. Może wytoczyć powództwo jeżeli termin zawity, 
wprowadzony dla poszczególnych osób, upłynął lub też jeszcze nie 
nadszedł137. 

Prokurator może wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej oso-
by (art. 55 k.p.c.) lub też działając w swoim własnym imieniu (art. 57 
k.p.c.). Osoba, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, może 
wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym 
wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio 
przepisy o współuczestnictwie jednolitym (art. 56 § 1 in fine k.p.c.). 
Druga sytuacja zachodzi wówczas, gdy prokurator działa w interesie 
społecznym (publicznym). Każdy z pozwanych, np. mąż matki w 
sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, może wnieść apelację, w tym także 
od wyroku oddalającego powództwo138. 

Oprócz wytoczenia powództwa prokurator może wstąpić do 
postępowania w każdym jego stadium, nie będąc związany z żad-
ną ze stron (art. 60 § 1 k.p.c.). Prokurator w czasie postępowania 
może składać oświadczenia i składać wnioski, w tym wnioski do-
wodowe. Może także zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od któ-
rego służy środek odwoławczy (art. 60 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.). 
Jeżeli w sprawie o zaprzeczenie pochodzenia dziecka wszczętej 
przez prokuratora na podstawie art. 86 k.r.o., to z rodziców, które 
jest uprawnione do wyrażenia zgody na pobranie krwi od dziecka 

                                                 
136 Wyrok SN z dnia 21 marca 1968 r., II CR 39/68, LEX nr 6300; wyrok SN z 

dnia 12 kwietnia 1966 r., I CR 66/66 (w:) J. Gudowski, Kodeks rodzinny..., s. 333; 
wyrok SN z dnia 10 lutego 1972 r., II CR 663/71, OSNCP 1972, nr 7–8, poz. 148; 
wyrok SN z dnia 27 listopada 1975 r., II CR 628/75 (w:) J. Gudowski, Kodeks ro-
dzinny..., s. 336; postanowienie SN z dnia 17 czerwca 1980 r., IV CZ 66/80, 
OSNCP 1980, nr 11, poz. 225). 

137 Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1979 r., II CZ 121/79, LEX nr 2468. 
138 Postanowienie SN z dnia 24 września 1969 r., I CR 10/69, OSNC 1970, nr 

7–8, poz. 133. 
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liczącego poniżej 13 lat, w celu przeprowadzenia odpowiedniego 
dowodu, zgody tej odmawia, sąd opiekuńczy może na podstawie 
art. 109 k.r.o. zarządzić pobranie krwi, gdy wymaga tego dobro 
dziecka139. 

Cofnięcie powództwa przez prokuratora prowadzi do umo-
rzenia postępowania140. Prawomocne oddalenie pod rządem ko-
deksu rodzinnego z 1950 r. powództwa prokuratora o zaprzeczenie 
ojcostwa na tej podstawie, że zaprzeczeniu ojcostwa sprzeciwiła się 
matka, jako ustawowa przedstawicielka dziecka, w którego intere-
sie prokurator wytoczył powództwo, nie stanowi przeszkody pro-
cesowej do powództwa prokuratora opartego na art. 86 k.r.o.141 Do 
uznania, że sprawa została już poprzednio prawomocnie osądzona, 
a więc że istnieją podstawy do odrzucenia nowego pozwu (art. 199 
§ 1 pkt 2 k.p.c. i art. 336 k.p.c.) konieczne jest stwierdzenie tożsa-
mości przedmiotowej i podmiotowej obu spraw142. Podmiotowe 
granice powagi rzeczy osądzonej dotyczą stron postępowania, na-
tomiast granice przedmiotowe powagi rzeczy osądzonej określa 
przedmiot rozstrzygnięcia sądu i podstawa faktyczna tego roz-
strzygnięcia143. Granice przedmiotowe powagi rzeczy osądzonej 
określa przedmiot rozstrzygnięcia sądu oraz podstawa faktyczna 
tego rozstrzygnięcia144. W przypadku wytoczenia powództwa pro-
kuratora nie można mówić w razie wytoczenia późniejszego po-
wództwa o prawa stanu o tożsamości podmiotów. Jeżeli prokura-
tor wytacza powództwo w swoim własnym imieniu, pozywa 
wszystkie strony spornego stosunku (art. 57 k.p.c.). Po wniesieniu 
powództwa przez prokuratora, który nie działa na rzecz oznaczo-
nej osoby, powództwo może wnieść w sprawie o prawa stanu każ-
dy, któremu czynną legitymację procesową przyznają przepisy ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 58 zdanie pierw-

                                                 
139 Postanowienie SN z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 869/00, LEX nr 40834. 
140 Postanowienie SN z dnia 3 października 1968 r., II CR 363/68, LEX nr 4652. 
141 Wyrok SN z dnia 25 maja 1968 r., I CR 144/68, LEX nr 825. 
142 Wyrok SN z dnia 11 lutego 2004 r., I CK 532/03 (niepubl.). 
143 Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 1997 r., I CKU 54/96, LEX nr 

1228388. 
144 Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2005 r., III CK 433/04, LEX nr 

277127. 
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sze k.p.c. prawomocny wyrok zapadły w sprawie wytoczonej przez 
prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na 
rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. 
Powagę rzeczy osądzonej należy odróżnić od prawomocności ma-
terialnej orzeczenia (art. 365 k.p.c.)145. 

Zgodnie z art. 457 k.p.c. w sprawach o ustalenie bezskutecz-
ności uznania ojcostwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i 
zawiadamia się go o terminach rozprawy. Należy podkreślić, że na 
podstawie art. 9 ust. 3 nowelizacji kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego z 2008 r. obowiązujące przed nowelizacją przepisy doty-
czące uznania dziecka stosuje się nadal, jeżeli uznanie nastąpiło 
przed wejściem w życie nowelizacji. Przed nowelizacją podstawę 
unieważnienia uznania dziecka stanowiło dotknięcie uznania wadą 
oświadczenia woli. Zgodnie z art. 86 k.r.o. „prokurator może wyto-
czyć powództwo o unieważnienie uznania nie tylko w każdym 
czasie, ale także oprzeć je wyłącznie na tym, że uznający nie jest 
ojcem uznanego146. Należy podkreślić, że prokurator wytaczając 
powództwo na podstawie art. 86 k.r.o., mógł powołać się na szer-
sze podstawy unieważnienia niż mężczyzna, który dziecko uznał, 
wskazując m.in. na fakt, że nie jest on jego ojcem147. 

W sprawie z powództwa prokuratora o unieważnienie uzna-
nia dziecka przez mężczyznę, który nie jest jego ojcem biologicz-
nym unieważnienie uznania, nie narusza prawa do życia prywat-
nego i rodzinnego, o jakim traktuje art. 8 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)148. 

 
Zakończenie 

Według uregulowania przyjętego w art. 143 kro w sytuacji, 
gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało 
ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń 
                                                 

145 Postanowienie SN z dnia 22 stycznia 1997 r., I CKU 54/96; postanowienie 
SN z dnia 21 grudnia 1999 r., III CKN 954/99, LEX nr 529730. 

146 Uchwała SN, składu 7 sędziów z dnia 6 października 1969 r., III CZP 
25/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 75, LEX nr 994. 

147 Wyrok SN z dnia 14 lutego 1969 r., I CR 570/68, OSNC 1969, nr 10, poz. 186. 
148 Wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., II CKN 321/99, LEX nr 38298. 
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majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z docho-
dzeniem ustalenia ojcostwa. W związku z tym konieczne jest połą-
czenie roszczeń alimentacyjnych z żądaniem ustalenia ojcostwa. 
Roszczeniami związanymi z ustaleniem ojcostwa jest również rosz-
czenie o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz 
kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu. 
Matka powinna dochodzić żądania pokrycia innych wydatków lub 
szczególnych strat majątkowych, jeżeli wskutek ciąży lub porodu je 
poniosła (art. 141 kro). Ustalenie ojcostwa wiąże się z szeregiem 
konsekwencji, osoba, która zostanie uznana za rodzica dziecka bę-
dzie miała sporo obowiązków, w tym będzie musiała ponosić kosz-
ty jego utrzymania. Zostanie ona także wpisana do aktu stanu cy-
wilnego dziecka jako rodzic. Sąd więc nie może opierać się tylko na 
uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. 
Oznacza to, że nawet jeśli pozwany przyzna, że jest ojcem dziecka, 
sąd będzie weryfikował tę okoliczność. Aby ustalić, czy pozwany 
jest ojcem dziecka, sąd powinien przesłuchać świadków lub naka-
zać przeprowadzenie dowodu z badań DNA. Sąd wyda wyrok 
ustalający ojcostwo gdy nabierze pewności, że pozwany jest ojcem 
dziecka. 

 
Streszczenie 
Kwestie ustalenia ojcostwa regulują przepisy Kodeksu Ro-

dzinnego i Opiekuńczego. Gdy ojciec dziecka nie chce go uznać, 
należy złożyć w sądzie pozew o ustalenie ojcostwa i związane z 
tym roszczenia. Jeśli kobieta jest mężatką lub urodziła dziecko w 
okresie do 300 dni od ustania małżeństwa, ojcem dziecka, z punktu 
widzenia prawa jest jej mąż - obecny lub były (art. 62 kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego). A jeśli utrzymuje on, że nie jest ojcem 
dziecka żony, musi złożyć do sądu pozew o zaprzeczenie ojcostwa. 
Sądowego ustalenia ojcostwa żądać może matka dziecka, domnie-
many ojciec lub samo dziecko, gdy jednak dziecko osiągnie 
pełnoletność z żądaniem wystąpić może tylko ono. Po upływie tego 
terminu takie domniemanie traci swoją ważność. Bywają jednak 
przypadki, w których nie minęło jeszcze ustawowe 300 dni od se-
paracji, a matka dziecka ponownie wyszła za mąż. 
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Słowa kluczowe: ustalenie, ojcostwo, separacja, matka, dziec-
ko, kodeks rodzinny i opiekuńczy, Sąd Najwyższy, narodziny, do-
mniemanie. 

 
Summary 
Establishment of paternity in the light of the Family and Guardian-

ship code 
The question of affiliation is regulated by the Family and 

Guardianship code. If a father does not wish to recognise a child it 
is advisable to file a lawsuit for affiliation and claims connected 
with it. In compliance with the law if a woman is married or gave 
birth earlier than 300 days after the marriage stopped her present or 
ex- husband is the father of the child (clause 62 the Family and 
Guardianship Code). If a men claims not to be the father of his 
wife’s child he has to file a lawsuit for refutation of affiliation. Pa-
ternity can be established on demand of a mother, alleged father or 
a child. If a child attains their majority only they can claim affilia-
tion. When the period passes such allegation is invalid. There are 
cases though that the period of 300 days from separation has not 
passed yet but the mother of a child is married again. 

Keyword: establish paternity, separation, mother, child, 
Family and Guardianship Code, the Supreme Court, the birth, the 
presumption. 
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Kamil Wiciński (KUL) 

 
Determinanty społeczno-prawne wpływające na nierówną 

pozycję ojca w rodzinie 
 
Wstęp 
Macierzyństwo i ojcostwo są dwoma odrębnymi stanami 

świadomości, zachowania, bytności, jednocześnie składając się na 
współistnienie - nie osobno, lecz razem – tworzą rodzicielstwo. Bez 
tych dwóch stanów niemożliwe jest prawidłowe wzrastanie 
dziecka w rodzinie, a jeśli już - jest to niezwykle utrudnione. Te 
dwa nieodłączne elementy rodziny muszą współistnieć ze sobą, 
aby młody człowiek w pełni doświadczył wielu pozytywnych 
aspektów wychowania i wzrastania w rodzinie. Analizując jednak 
współczesne trendy społeczno-prawne, można dojść do niezwykłe 
negatywnego wniosku – umniejszeniu roli ojca w rodzinie. 

Tenże artykuł ma na celu ukazanie problematyki ojcostwa w 
kontekście przemian społecznych i prawnych, jakie dokonują się w 
społeczeństwie XXI w. Należy postawić sobie pytanie - czy płeć jest 
istotnym aspektem kierunkującym do określonych zachowań w 
odniesieniu do roli mężczyzny w rodzinie jako ojca? Oprócz 
wskazanego – autor niniejszego artykułu zwraca uwagę na istotne 
problemy prawne z jakimi boryka się ojciec dziecka we 
współczesnym społeczeństwie. 

 
1. Ojciec w prawie polskim – spojrzenie w zarysie 
Przepis art. 33 Konstytucji RP, stanowi o równości płci w 

różnych zakresach swojej działalności życiowej, natomiast - 
ustawodawca w art. 18 Konstytucji RP obejmuje ochroną i opieką 
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, 
macierzyństwo i rodzicielstwo. Jest to szczególny przejaw troski ze 
strony ustawodawcy o rodzinę, którą w przeważającej większości 
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tworzą małżeństwa, a te opierają się na trwałości1, gdzie matka, jak 
i ojciec ma równe prawa w związku ze sprawowaniem władzy 
rodzicielskiej. 

Obok Konstytucji RP podstawowym aktem prawym 
regulującym relacje małżeńskie oraz relacje dziecko – rodzic jest 
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy2 
(dalej: k.r.o.). We wskazanej ustawie w art. 92 – 1128 k.r.o. 
sprecyzowano pojęcie „władza rodzicielska”. Władzę rodzicielską 
należy rozumieć jako zespół praw i obowiązków wobec osoby 
małoletniej przyznane rodzicowi. Instytucja władzy rodzicielskiej 
obejmuje m.in. reprezentację dziecka przez rodziców, zarząd 
majątkiem dziecka, lecz także jej ograniczenie, zawieszenie, 
pozbawienie, czy też przywrócenie. Władza rodzicielska wiąże się 
ze sprawowaniem opieki prawnej przez rodziców dziecka, co nie 
musi być równoznaczne z rodzicielstwem biologicznym3. Może to 
nastąpić np. w sytuacji przysposobienia pełnego dziecka przez 
przybranych rodziców (art. 121 § 1 k.r.o.4). Przepisy prawne 
dotyczące zagadnienia domniemania, ustalenia, zaprzeczenia i 
uznania ojcostwa, a także prawa matki z tym związane zostały 
uregulowane w art. 62-86 k.r.o. 

                                                 
1 W wyroku SA z dnia 20 sierpnia 2009 r. w Katowicach stwierdzono, iż: 

„Trwałość małżeństwa i równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawo-
wych zasad polskiego prawa rodzinnego.”, (I ACa 410/09), LEX nr 551997. 

2 Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. 
3 „Najkorzystniejsza sytuacja dla dziecka i całej rodziny występuje w przy-

padku, kiedy ten sam mężczyzna jest ojcem biologicznym i zarazem prawnym.” 
(w:) T. Sosnowski, Tamże, s. 20. 

4 Art. 121 § 1 k.r.o. stanowi, iż: „Przez przysposobienie powstaje między 
przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a 
dziećmi.”. Za H. Doleckim: „Dziecko przysposobione wchodzi do rodziny przy-
sposabiającego i jest traktowane jak dziecko urodzone w tej rodzinie, oraz naby-
wa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych 
przysposabiającego. Natomiast więzy łączące go z rodziną naturalną ustają w 
zakresie praw i obowiązków przysposobionego wynikających z pokrewieństwa 
względem jego krewnych, jak również praw i obowiązków tych krewnych 
względem niego.” Komentarz do art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(w:) H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen-
tarz, Warszawa 2013, s. 848. 
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Koncentrując się na zagadnieniach prawnych związanych 
stricte z osobą ojca należy zwrócić szczególną uwagę na dwa 
aspekty – prawa ojca do opieki nad dzieckiem w początkowych 
latach jego życia, a także – prawa ojca do dziecka po rozwodzie. 

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem w początkowych latach 
jego życia koncentrują się wokół urlopów przyznawanych ojcu, 
które mają na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej między nim a 
dzieckiem. W dzisiejszym zabieganym świecie niezwykle istotną 
kwestią jest poświęcanie dziecku odpowiedniej ilości czasu 
zarówno przez matkę, jak i ojca. Sytuacja matki dziecka jest o tyle 
lepsza, iż zgodnie z przepisami k.r.o. oraz przepisami ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy5 (dalej: k.p.), ma ona 
większą sposobność do kontaktów z dzieckiem w początkowej 
fazie jego rozwoju. Jest to sytuacja zrozumiała z uwagi na fakt 
porodu. Mając na względzie przedmiot niniejszego artykułu, 
sytuacja matki pod względem urlopu macierzyńskiego zostanie 
pominięta. 

 
1.1. Urlop ojcowski 
W świetle przepisów k.p. ojciec dziecka ma kilka możliwości 

skorzystania z przywilejów urlopowych. Pierwszym z nich jest 
pełnopłatny urlop ojcowski uregulowany w art. 1823 k.p. Trwa on 
zaledwie dwa tygodnie i jest obwarowany kilkoma ograniczeniami 
(można z niego skorzystać tylko do momentu ukończenia przez 
dziecko 12 miesiąca życia; druga możliwość dotyczy dziecka 
przysposobionego, a także wobec którego odroczono obowiązek 
szkolny do ukończenia przez nie 10 roku życia). Jak można 
stwierdzić, jest to rozwiązanie dalece dyskryminujące osobę ojca, 
gdyż okno czasowe wyznaczone na 2 tygodnie na przestrzeni 12 
pierwszych miesięcy życia dziecka jest wartością znikomą, 
szczególnie ze względu na szybki rozwój dziecka w pierwszym 
roku jego życia. Dodatkowym minusem tego typu urlopu jest 
konieczność pozostawiania przez ojca w stosunku pracy na 
zasadach umowy o pracę, co w obecnej sytuacji ekonomicznej 

                                                 
5 Dz. U. z Nr 24, poz. 141 z późn. zm. 
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Polaków jest rozwiązaniem coraz trudniejszym. Urlop ojcowski nie 
dotyczy także mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą. 

 
1.2. Urlop rodzicielski 
Drugą możliwością jest tzw. urlop rodzicielski, przewidziany 

w art. 1821a k.p. Urlop rodzicielski trwa 26 tygodni (niezależnie od 
liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie), może być on 
wykorzystany samodzielnie przez ojca lub matkę dziecka, może 
być też wykorzystany równocześnie przez matkę i ojca dziecka, 
lecz wówczas taki urlop dzieli się po 13 tygodni na jednego 
rodzica. Inna możliwość to wykorzystanie urlopu rodzicielskiego 
w trzech częściach (nie krótszych niż 8 tygodni), gdzie rodzice 
„przeplatają” się urlopem. Należy przy tym zaznaczyć, iż urlop 
rodzicielski przysługuje wyłącznie pracownikom, a więc ojciec 
prowadzący działalność gospodarczą nie ma możliwości ubiegania 
się o taka formę urlopu. Zmiana dotycząca urlopu rodzicielskiego 
została wprowadzona 28 maja 2013 r., a weszła w życie 17 czerwca 
2013 r.6. Jest to jasny sygnał od ustawodawcy, że po wielu latach 
nastąpiły zmiany w polityce prorodzinnej kraju, szczególnie w 
odniesieniu do ojców. 

 
1.3. Podział urlopu macierzyńskiego 
Trzecią możliwością jest skorzystanie z części urlopu 

macierzyńskiego, jeśli matka dziecka wyrazi wolę rezygnacji z urlopu 
macierzyńskiego po upływie 14 tygodni od porodu dziecka (z 20 
przysługujących przy urodzeniu jednego dziecka), wówczas ojciec 
dziecka może wystosować pisemny wniosek do pracodawcy o 
udzielenie mu pozostałej po rezygnacji matki części urlopu 
macierzyńskiego na zasadach przewidzianych w art. 180 k.p. 
Pozostając przy analizie urlopu macierzyńskiego, prawo przewiduje 
dla ojca jeszcze dwie możliwości. Pierwsza wynika z sytuacji 
zdrowotnej matki, która po wykorzystaniu minimum 8 tygodni 
urlopu macierzyńskiego ze względu na stan zdrowia znalazła się w 
szpitalu i nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem, 

                                                 
6 Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 675). 
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wówczas ojciec na czas nieobecności matki może skorzystać z 
przysługującego mu w tym wypadku części urlopu macierzyńskiego 
(art. 180 § 61 k.p.). Druga okoliczność wynika z faktu śmierci matki 
dziecka, wówczas pracownikowi-ojcu przysługuje prawo do 
niewykorzystanej części tego urlopu (art. 180 § 7 k.p.). 

 
1.4. Urlop wychowawczy 
Czwartą możliwością jest urlop wychowawczy uregulowany 

w art. 186 k.p. Jest on przeznaczony do sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 186 § 2 k.p. może on trwać do 
36 miesięcy, jednak nie dłużej niż do ukończenia 5 roku życia przez 
dziecko. Niezależnie jednak od wskazanego przepisu może być 
udzielony dodatkowy 36-miesięczny urlop wychowawczy, jeśli z 
powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko 
wymaga osobistej opieki pracownika, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Ponadto przepis art. 186 § 
2 k.p. stanowi, że każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka 
przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu 
wychowawczego, które to prawo nie może być przeniesione na 
drugiego z rodziców, bądź opiekunów dziecka. 

 
1.5. Wpływ rozwodu na opiekę nad małoletnim dzieckiem 
Rozpad małżeństwa jest traumatycznym przeżyciem 

szczególnie dla dziecka, które zostaje oddarte z więzi łączących go 
z obojgiem rodziców. Z punktu widzenia rozwiedzionego rodzica 
najistotniejszym elementem życia osobistego jest kontakt z 
dzieckiem7. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w 
2013 r. na 38392 spraw rozwodowych związanych z powierzeniem 
władzy rodzicielskiej, tylko w 1747 przypadkach władzę 
rodzicielską powierzano ojcu małoletnich dzieci, stanowi to 4,55% 
całości postępowań (4,37% w 2012 r.), matkom natomiast 
powierzono władzę rodzicielską w 22690 przypadkach, co stanowi 

                                                 
7 A. Dudak, Samotne…, s. 107. 
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59,70% przedmiotowych spraw rozwodowych (60,39% w 2012 r.)8. 
Jest to ogromna dysproporcja, która utrzymuje się na niemalże 
stałym poziomie, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. 

 
Wykonywanie władzy rodzicielskiej 

Rok 
Liczba 
rozwodów9 Kobieta Mężczyzna Wspólnie 

2006 45024 27792 1731 14601 
2007 40795 23302 1596 15121 
2008 39500 22228 1592 14912 
2009 39004 20516 1503 16174 
2010 36298 20780 1525 13247 
2011 37692 22551 1641 12751 
2012 37570 22690 1643 12503 
2013 38392 22917 1747 12987 

 
Tabela 1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 

dziećmi po orzeczeniu rozwodu10. 
 
Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, iż na 

przestrzeni lat 2006-2013, liczba orzeczeń sądowych dotyczących 
wykonywania wspólnej władzy rodzicielskiej zaczęła spadać. Jest 
to niewątpliwie tendencja niepokojąca, gdyż jak wspomniano we 
wcześniejszej części niniejszego artykułu – dziecko jest pozbawione 
częstego kontaktu z obojgiem rodziców, co przy rozwodzie jest tym 
bardziej dotkliwsze dla małoletniego. 

 
1.6. Opieka naprzemienna – proponowane zmiany 

                                                 
8 Zob. Tabela 53 (112). Rozwody w 2013 r. według decyzji sądu o wykonywaniu 

władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi oraz województw (w:) H. Dmo-
chowska (red.), Rocznik demograficzny 2014, Warszawa 2014, s. 296. 

9 Rozwody te dotyczą sytuacji małżeństw posiadających małoletnie dzieci. 
10 Opracowano nad podstawie roczników statystycznych GUS z lat 2007-

2013. Na potrzeby niniejszego artykułu, pominięto statystyki dotyczące powie-
rzenia małoletniego dziecka placówkom wychowawczym i rodzinie zastępczej 
oraz inne powierzenia. 
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W opinii wielu organizacji społecznych11 rozwiązaniem tego 
palącego problemu jest uproszczenie ustanowienia tzw. opieki 
naprzemiennej (ang. alternate custody). Ta forma władzy 
rodzicielskiej jest praktykowana szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych i w większości państw europejskich. Zaletą tej 
formy sprawowania władzy rodzicielskiej jest posiadanie przez 
danego rodzica pełnej władzy rodzicielskiej podczas, gdy dziecko 
znajduje się pod jego opieką. Zasada opieki naprzemiennej jak 
sama nazwa wskazuje polega na naprzemiennym sprawowaniu 
pełnej władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców (np. po 6 
miesięcy w stosunku rocznym dla matki i ojca małoletniego). Jest to 
szczególnie pomocne, gdy rodzice dziecka zamieszkują w 
znacznym oddaleniu terytorialnym. Pomysłodawcy 
proponowanych zmian12 zwracają szczególną uwagę na alienację 
rodzicielską13, szczególnie po stronie ojca, który zostaje obciążony 
alimentami i ograniczeniem jego władzy rodzicielskiej. Celem 
wprowadzenia rzeczonego projektu obywatelskiego jest zrównanie 
szans ojców w kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt 
dodatkowo zakłada zniesienie alimentów, gdyż przy 
naprzemiennej opiece nie istnieje potrzeba takiego rozwiązania, 
gdyż dziecko równą ilość czasu spędza zarówno u ojca, jak i u 

                                                 
11 Inicjatorami proponowanych zmian są stowarzyszenia: Centralne Stowarzysze-

nie Obrony Praw Ojca i Dziecka (dalej: CSPOPOiD), Porozumienie Rawske, Forum 
Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców, Konfederacja stowarzyszeń ojcowskich w Pol-
sce, Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Stowarzyszenie "Tata Dzieciom". 

12 Społeczny projekt nowelizacji k.r.o. jest dostępny na stronie internetowej: 
http://www.csopoid.pl/resources/files/Projekt_zmiany_KRiO_i_KPC-2013.pdf 
(dostęp: 12.12.2013). 

13 W art. 2 projektu nowelizacji k.r.o. zaproponowano wprowadzenie termi-
nu alienacja rodzicielska, która według pomysłodawców projektu jest: „formą 
przemocy psychicznej, do której zaliczamy: nie uzgodnioną z drugim rodzicem 
zmianę miejsca stałego pobytu dziecka, utrudnianie kontaktu z drugim rodzicem 
lub dziadkami, uniemożliwianie lub utrudnianie brania udziału drugiemu ro-
dzicowi w imprezach przedszkolnych, szkolnych i rodzinnych dziecka, utrud-
nianie lub uniemożliwianie rodzicowi odwiedzin chorego dziecka w zakładach 
opieki zdrowotnej lub udzielania przez niego wywiadu na cele opieki zdrowot-
nej, wysuwanie fałszywych oskarżeń przeciwko rodzicowi, jego rodzinie lub 
dziadkom w celu utrudniania im kontaktów z dzieckiem”. 
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matki dzieci. Przedkłada się to na polepszenie sytuacji kobiety na 
rynku pracy, która ma więcej czasu na realizowanie się w sferze 
zawodowej. W przypadku natomiast zrzeczenia się opieki 
naprzemiennej, projektodawcy przewidują zasądzenie alimentów 
w stosunku do rodzica, który nie chce sprawować wskazanej formy 
opieki. Obecnie opieka naprzemienna wiąże się z przygotowaniem 
porozumienia tzw. planu wychowawczego podpisanego przez 
dwoje rodziców (art. 58 § 2 k.r.o.). W wyniku wprowadzonej 
nowelizacji możliwe byłoby odgórne, sądowne ustalenie opieki 
naprzemiennej. 

Rozwiązaniom zaproponowanym w powyższym społecznym 
projekcie nowelizacji przyświeca dobro dziecka, które nie jest 
traktowane jak wcześniej przytoczona „karta przetargowa”. Jeśli 
wskazana nowelizacja zostałaby wprowadzona, mogłaby w 
znacznym stopniu poprawić sytuację ojców, którzy mieliby 
umożliwiony o wiele częstszy kontakt ze swoim dzieckiem – na 
równi z jego matką. Jest to rozwiązanie korzystne z wielu 
względów – społecznych, psychologicznych, a przede wszystkim 
emocjonalnych. Bowiem początkowy rozwój dziecka ma ogromny 
wpływ na jego dalsze samodzielne życie, a opieka obojga rodziców 
pozwala zniwelować deficyty specyficznych wartości 
przekazywanych przez ojca dziecka, który w obecnej sytuacji 
prawnej i społecznej jest dalece pokrzywdzony. 

 
2. Ojciec jako nieodłączna część rodziny 
Odpowiedzialne wychowanie dziecka polega na 

zrównoważonym macierzyństwie i ojcostwie, czyli podobnym 
udziale matki i ojca w procesie wychowawczym. W dzisiejszym 
świecie można dostrzec tendencję do przeciwstawiania sobie płci. 
Jak wskazuje J. Augustyn: „Trend ten związany jest z dążeniami 
naszej cywilizacji do absolutyzacji wolności, która wpada w 
pułapkę zbytniego indywidualizmu i rywalizacji.”14. Nie ulega 
wątpliwości, iż rola kobiety jako matki i mężczyzny jako ojca jest 
różna – wynika to nie tyle z przydzielonych ról społecznych, co z 

                                                 
14 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2013, s. 30. 
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uwarunkowań na poziomie biologicznym – mózgowym15. Nie 
oznacza to tym samym jednak, że różne role spełniane przez matkę 
i ojca w wychowaniu dziecka są od siebie oddalone. Takie 
rozumienie tej zasadniczej kwestii może sprowadzać się do właśnie 
przeciwstawiania płci, która jest „swoistą śmiercią rodzicielstwa 
zarówno matki, jak i ojca”16. Nie można więc mówić o rywalizacji 
płci w kontekście wychowania dziecka, gdyż może mieć to 
późniejszy wpływ na psychikę dziecka wzrastającego w takim 
środowisku. Dziecko wówczas zamienia się w swoistą „kartę 
przetargową” - nie staje się podmiotem, lecz przedmiotem. Stąd tak 
ważne jest rozumienie rodzicielstwa jako pełnego, równego i 
odpowiedzialnego zadania, jakie jest stawiane przed obojgiem 
rodziców. 

Ojcostwo realizuje się w czterech zasadniczych aspektach: 
biologicznym, duchowym, pedagogicznym oraz prawnym17. 
Pierwsza ze sfer ojcostwa – biologiczna przejawia się w 
przekazywaniu życia. Jest to akt dwojga osób, które wspólnie dają 
początek nowemu życiu. Jak wskazuje T. Sosnowski: 
„Sprowadzenie aspektu biologicznego tylko i wyłącznie do 
mechanicznego aktu może prowadzić do porównania człowieka ze 
zwierzęciem”18. Sfera ta przejawia się nie tyle w więzach krwi, co w 
emocjonalnej relacji ojca z dzieckiem i jego matką. Aspekt duchowy 
ojcostwa wyraża się w jego transcendentności, czyli swojego 
rodzaju współpracy ze Stwórcą19. Aspekt pedagogiczny ojcostwa 
stanowi wymiar wychowawczy. Pedagogiczny charakter ojcostwa 
wiąże się z przygotowaniem dziecka do życia w społeczeństwie 
pod względem edukacyjnym, wychowawczym oraz zapewnieniem 
mu bytu materialnego – czyli „warunków i sytuacji 
umożliwiających rozwój dziecka intelektualny, społeczny i 

                                                 
15 Zob. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a 

kobietą, Warszawa 2003, s. 56. 
16 J. Augustyn, Tamże, s. 31. 
17 T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, War-

szawa 2011, s. 19. 
18 Tamże, s. 21. 
19 Zob. szerzej: Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissmam Sane” Ojca Świętego Ja-

na Pawła II z okazji roku rodziny 1994, Watykan 1994, s. 6. 
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kulturalny”20. Aspekt ten można uznać za bodaj najważniejszy ze 
wszystkich czterech, gdyż wpływa on na dwustronne relacje 
pomiędzy ojcem a dzieckiem. Niezwykle istotny ma tu wpływ ojca 
polegający na wczuwaniu się w uczucia dziecka, czyli słuchaniu i 
reagowaniu na jego potrzeby przy równoczesnej pomocy w jego 
usamodzielnieniu. Aspekt prawny ojcostwa jest przedmiotem 
kolejnego punktu niniejszego artykułu, niemniej jednak istotnym 
jest wyjście od przepisów ustawy zasadniczej. W świetle art. 33 § 1 
Konstytucji RP: „Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej 
mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i 
gospodarczym.”21. Przepis ten ma zapewniać równość kobiet i 
mężczyzn. Jest to w ocenie W. Skrzydło - „praktyka ogromnie 
trudna, wymagająca zmiany podejścia, sposobu myślenia 
mężczyzn, w większości wypadków decydujących o praktyce życia 
społecznego, politycznego i gospodarczego, ale także kobiet, które 
muszą łączyć trudność i wymogi życia zawodowego i społecznego 
z licznymi obowiązkami w życiu rodzinnym”22. 

Mając na względzie wieloaspektowość roli ojca w rodzinie nie 
wolno umniejszać jego wpływu na rozwój dziecka. Ma to 
szczególne znaczenie w kontekście rodzin rozbitych, niepełnych, 
gdzie występują deficyty w wartościach, które powinny być 
przekazywane przez obydwoje rodziców. Za A. Dudak: 
„Prawidłowo funkcjonująca rodzina stanowi układ najbardziej 
korzystny i najlepiej dostosowany do potrzeb, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży. Nadaje jej to specyficzne wartości, zazwyczaj niezwykle 
trudne lub wręcz niemożliwe do zastąpienia przez inne formy 
opieki”23.. Równouprawnienie obojga rodziców do wychowywania 
dziecka jest naturalną konsekwencją wynikającą z jego poczęcia. W 
literaturze przedmiotu można odnaleźć stwierdzenie, iż „w 
kształtowaniu wizerunku ojca duże znaczenie ma postawa samych 
matek, które często z powodu nieobecności ojca w rodzinie i 
                                                 

20 T. Sosnowski, Tamże, s. 23. 
21 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 

78, poz. 483 z późn. zm.). 
22 W. Skrzydło, Komentarz do art. 33 (w:) W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 46. 
23 A. Dudak, Samotne ojcostwo, Kraków 2006, s. 49. 
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wypełniania większości obowiązków opiekuńczo-wychowawczych 
deprecjonują rolę ojca, pragną udowodnić, że są bardziej 
kompetentne, posiadają lepsze umiejętności wychowawcze, a 
przede wszystkim instynkt macierzyński, który nadal jest 
uznawany za gwaranta prawidłowo wypełnianych funkcji 
rodzicielskich”24. Postrzeganie w ten sposób rzeczonego problemu 
wydaje się być błędne ponieważ zarówno matka, jak i ojciec 
wychowując dziecko przekazują mu różne wartości składające się 
na zróżnicowane podejście kobiety i mężczyzny do roli rodzica (po 
stronie matki można wymienić chociażby funkcję opiekuńczą i 
wychowawczą, natomiast po stronie ojca - funkcję autorytetu i 
przewodnika życiowego), które w trakcie procesu wychowawczego 
wzajemnie się uzupełniają, tworząc pełny i niezastępowalny obraz 
rodzicielstwa. 

 
Zakończenie 
Konkludując, można a nawet trzeba stwierdzić, iż osoba ojca 

musi być obecna podczas wychowywania dziecka w celu 
uzupełniania tego trudnego i żmudnego, lecz jakże 
wynagradzającego procesu. Jednakowoż, nie znaczy to, że w 
sytuacjach patologicznych taka obecność jest korzystna, wręcz 
przeciwnie, jednakże odnosi się to zarówno do kobiet, jak i 
mężczyzn. Obecna polityka państwa zaczęła powoli dostrzegać 
problemy, z jakimi boryka się ojciec w rodzinie. Kwestią 
zasadniczą jest wprowadzenie rozwiązań społeczno-prawnych, 
omówionych ze społecznością matek i ojców po to, aby 
wypracować to najlepsze dla dobra dziecka, które nie może być 
traktowane jako karta przetargowa w walce pomiędzy rodzicami. 
Należy podkreślić, iż potrzebna jest rzeczowa dyskusja dotycząca 
problemów wskazanych w niniejszym artykule w celu ich 
zminimalizowania. 

 
Streszczenie 

                                                 
24 A. Dudak, Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby 

osobiste, Lublin 2013, s. 42. 
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Niniejszy artykuł bada pozycję ojca we współczesnym 
społeczeństwie w kontekście równouprawnienia płci w aspekcie 
społeczno-prawnym. Ojcostwo jako niezaprzeczalna wartość, 
powinno pełnić szczególnie istotną rolę w wychowaniu dziecka, 
jednakże w obecnym społeczeństwie wydaję się to być 
deprecjonowane. Autor stara się w zwięzły sposób przedstawić 
społeczno-prawną problematykę ojcostwa w relacji do 
współczesnych trendów cywilizacyjnych. Artykuł został 
podzielony na dwie odrębne części, w której pierwsza porusza 
aspekt prawny ojcostwa we współczesnym społeczeństwie; 
natomiast druga traktuje o wielowymiarowości ojcostwa w relacji 
do równouprawnienia płci. 

 
Summary 
This article studies the father’s position in the contemporary 

society in the context of gender equality in the socio-legal aspect. 
Fatherhood as an undeniable value, should play a particularly im-
portant role in the upbringing of the child, however, in today's so-
ciety it seems to be belittled. The author attempts to concisely pre-
sent the socio-legal problems of fatherhood in relation to the cur-
rent civilization trends. The article is divided into two distinct 
parts, in which the first part brings up the legal aspect of father-
hood in the contemporary society, while the second deals with the 
multidimensionality of paternity in relation to gender equality, the 
second. 
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Bogumiła Plewa (UPJP) 
 

Rodzaje i formy ojcostwa w prawie kościelnym 
 
Wprowadzenie 
Ojcostwo jest podstawową formą życia i działania mężczyzny. 

Objawia się ono poprzez reprezentowanie określonych postaw, 
wyrażanie uczuć i przekonań, które są charakterystyczne dla ojca1. 
W ujęciu psychologicznym do cech właściwych ojcostwa dodaje się 
również wypełnianie przez ojca różnorodnych funkcji względem 
swoich dzieci2. Źródło i jednocześnie wzór wszelkiego ojcostwa 
odnajdujemy w Bożym akcie stwórczym3. Człowiek, który został 
stworzony na obraz i podobieństwo Boga4, posiada możliwość 
tworzenia, przekazywania nowego życia, co stanowi realizację po-
dobieństwa do Stwórcy. Rodzicielstwo ma być realizowane we 
wspólnocie dwóch osób – kobiety i mężczyzny, którzy otrzymali 
zadanie przekazywania życia5. Dlatego ojcostwo wraz z macie-
rzyństwem, w sposób zgodny z nadprzyrodzoną naturą człowieka, 
realizowane jest w małżeństwie6.  

Ze względu na pełnienie przez ojca różnorodnych funkcji, moż-
na wyróżnić kilka wymiarów ojcostwa. Najczęściej wymieniane są: 
wymiar religijny, duchowy, biologiczny, prokreacyjno-opiekuńczy, 
rozwojowy, wychowawczy, społeczno-ekonomiczny oraz prawny7. 
Podstawę wymiaru religijnego stanowi wspomniane wcześniej źródło 
i istota ojcostwa, a więc Boże stworzenie oraz zdolność przekazywa-
nia życia8. Z kolei wymiar duchowy realizuje się najpełniej poprzez 

                                                 
1 E. Zając, Ojcostwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 433. 
2 B. Lachowski, Ojcostwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 437. 
3 E. Ozorowski, Teologia ojcostwa, [w:] „Rocznik Teologii katolickiej” 2009, t. 8, s. 19. 
4 Rdz 9, 6. 
5 Rdz 1, 28; J. Zimny, Oddziaływanie wychowawcze ojca w procesie wychowania 

dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] „Pedagogika ojcostwa” , nr 3, s. 62. 
6 E. Ozorowski, art. cyt., s. 20-21. 
7 M. Wolicki, Podstawowe wymiary ojcostwa, [w:] „Pedagogika ojcostwa”, nr 1, 

s. 73-81; W. Stojanowska, Ojcostwo w aspekcie prawnym, [w:] „Studia nad rodziną” 
1999, nr 2, s. 41; J. Zimny, art. cyt., s. 55. 

8 M. Wolicki, art. cyt., s. 73. 
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właściwą formację zarówno dzieci przez ojca, jak i jego samego. Może 
ono istnieć również na płaszczyźnie innej niż małżeństwo, w relacjach 
międzyludzkich ojcostwo duchowe polega głównie na prowadzeniu i 
kierowaniu życiem swoich wychowanków poprzez odpowiednią 
formację duchową9. Posiadanie potomstwa wymaga realizowania 
przez ojca kolejnych ważnych zadań, jakimi są wychowanie oraz za-
pewnienie odpowiedniego bytu materialnego rodzinie. Ostatnim z 
najczęściej wymienianych wymiarów ojcostwa jest aspekt prawny, 
który dotyczy zarówno dziedziny prawa państwowego jak i kościel-
nego. W prawie państwowym już w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w artykule 18 odnajdujemy gwarancję 
ze strony państwa co do ochrony i opieki w stosunku do małżeństwa i 
rodziny – w tym także zostaje wymienione macierzyństwo oraz ro-
dzicielstwo10. Innym dokumentem jest Kodeks Rodzinny i Opiekuń-
czy, który w całości został poświęcony tematowi rodziny. W drugim 
tytule na temat pokrewieństwa i powinowactwa, w oddziale drugim 
znajdują się szczegółowe przepisy dotyczące ojcostwa. Łącznie jest to 
25 artykułów11. Ogólnie można stwierdzić, że wszystkie normy pra-
wa państwowego w odniesieniu do ojcostwa, służyć mają ochronie 
zarówno praw ojca jak i praw jego potomstwa. Co się zaś tyczy prawa 
kościelnego, które reprezentowane jest tak przez powszechne jak i 
partykularne ustawodawstwo, reguluje ono kwestie związane z ro-
dzicielstwem, ponieważ po pierwsze jest to jeden z elementów życia 
społecznego, w którym funkcjonują członkowie Kościoła, po drugie 
wymaga tego należyte uporządkowanie wszystkich kwestii związa-
nych ze sprawowaniem sakramentów, a jak już wcześniej zaznaczo-
no, ojcostwo realizuje się w pełny sposób w małżeństwie.  

Powszechne prawo kościelne wymienia trzy rodzaje ojcostwa: 
prócz ojcostwa biologicznego, zwanego również naturalnym lub 
ludzkim, istnieje ojcostwo związane z pełnieniem funkcji ojca 
chrzestnego oraz ojca duchowego, zwanego również kierownikiem 
duchowym. Wymienione rodzaje ojcostwa, wraz ze wskazaniem 

                                                 
9 E. Ozorowski, art. cyt., s. 23, 24. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 18. 
11 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 ro-

ku, art. 62-86. 
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ich form realizacji, zostaną omówione w świetle trzech źródeł pra-
wa kościelnego: w głównej mierze obowiązującego w Kościele ła-
cińskim Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, dalej Kodeksu 
Prawa Kanoniczego z 1917 roku, który będzie stanowić tło dla ak-
tualnego prawodawstwa, oraz Kodeksu Kanonów Kościołów 
Wschodnich z roku 1990 obowiązującego katolików Kościołów 
wschodnich12. 

 
1. Ojcostwo ludzkie 
Ten rodzaj ojcostwa jest najszerzej kojarzony z naturalnymi wię-

zami krwi wynikającymi ze zrodzeniem potomstwa. Kodeks Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku nie definiuje czym jest ojcostwo naturalne, 
ale wskazuje na to kim jest ojciec. Normy dotyczące ojcostwa odnaj-
dujemy w części Kodeksu poświęconej skutkom małżeństwa, co wy-
nika faktu, że posiadanie potomstwa jest jego naturalną i nieodłączną 
konsekwencją13. W kan. 1138 § 1 czytamy, że: 

„Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, 
chyba że za pomocą niezbitych argumentów udowodni się co innego”14. 

 Stąd też określenie dzieci prawego pochodzenia, czyli takich, 
które zostały poczęte lub zrodzone z małżeństwa ważnego lub 
mniemanego, o czym mówi kan. 1137: 

„Za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z 
małżeństwa ważnego lub mniemanego”15. 

Małżeństwo mniemane lub domniemane (matrimonium puta-
tivum) to takie, które zostało zawarte w dobrej wierze przynajmniej 

                                                 
12 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium jest to zbiorem prawa obowiązują-

cym we wszystkich katolickich Kościołach wschodnich. Został promulgowany 
przez papieża Jana Pawła II 18 października 1990 roku i obowiązuje od 1 paź-
dziernika 1991 roku. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, [w:] M. Sitarz, Słownik 
prawa kanonicznego, Warszawa 2004, s. 93.  

13 Jest księga VI zatytułowana Uświęcające zadania Kościoła, w tytule VII do-
tyczącym małżeństwa zostają przedstawione mi.in. jego skutki.  

14 Kodeks Prawa Kanonicznego; przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Epi-
skopatu, Poznań 2008 (dalej: KPK), kan. 1138 § 1.  

15 KPK, kan. 1137. 
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przez jedną ze storn i trwa dopóki obydwie strony nie upewnią się 
o jego nieważności16.  

Przytoczone normy nawiązują do prawa rzymskiego, w świe-
tle którego ojcem był ten, na którego wskazywał związek małżeń-
ski – pater vero is est, quem nuptiae demonstran. Takie potomstwo 
podsiadało pełne prawa i podlegało całkowitej władzy ojcowskiej17. 
Do form realizacji ojcostwa ludzkiego w obowiązującym Kodeksie 
Prawa Kanonicznego należy zaliczyć wszechstronne wychowanie 
potomstwa. Jak podaje Kodeks w kan. 1136, jest to najcięższy z 
obowiązków i pierwsze z praw przysługujących rodzicom: 

„Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia 
się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarów-
no fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne”18. 

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z prawa naturalnego19. 
W tym temacie Kodeks wypowiada się również w innym miej-
scach. W kan. 226 § 2 księgi II, gdzie mowa jest o obowiązkach i 
prawach wiernych świeckich czytamy: 

„Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, mają bardzo poważny obo-
wiązek i prawo ich wychowania. Stąd też na pierwszym miejscu do chrze-
ścijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci, 
zgodnie z nauką przekazywaną przez Kościół”20. 

W kan. 774 § 2 księgi III dotyczącej nauczycielskich zadań Ko-
ścioła, o obowiązku wychowania dzieci w wierze i praktyce życia 
chrześcijańskiego: 

„Rodzice przed innymi mają obowiązek słowem i przykładem for-
mować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obo-
wiązek spoczywa na tych, którzy zastępują rodziców oraz chrzestnych”21. 

Przywołane normy kodeksowe, zostały zakorzenione w na-
uczaniu Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Deklaracji o wy-

                                                 
16 KPK, kan. 1061 § 3.  
17 B. Hemprek, W. Góralski, F. Przytuł , J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu 

Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, Lublin 1986, s. 321.  
18 KPK, kan. 1136. 
19 Tamże; E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 156. 
20 KPK, kan. 226 § 2. 
21 KPK, kan. 774 § 2. 
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chowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, gdzie w nume-
rze 3 czytamy: 

„Ponieważ rodzice dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu zo-
bowiązani są do wychowania potomstwa i dlatego należy uważać ich za 
pierwszych i najlepszych wychowawców. Wychowawcze oddziaływanie 
rodziców jest tak ważne, że trudno je czymkolwiek zastąpić”22.  

Kolejnym soborowym dokumentem mówiącym o wycho-
wawczej roli rodziców jest Konstytucja duszpasterska o Kościele w 
świecie współczesnym Gaudium et spes23. W numerze 52 poświęco-
nym wspólnej trosce małżonków o małżeństwo i rodzinę, odnaleźć 
można sformułowanie: 

„Rodzina jest pewnego rodzaju szkołą pełniejszego człowieczeństwa. 
Aby zaś mogła ona osiągnąć pełnię swego życia pi posłannictwa, potrzeb-
na jest życzliwa łączność duchowa i wspólna zgoda małżonków, a także 
gorliwa współpraca w zakresie wychowania dzieci. Bardzo pomocna w ich 
kształtowaniu jest czynna obecność ojca (…)”24. 

Omawiając zagadnienie związane z ojcostwem biologicznym 
oraz formą jego realizacji, nie sposób nie nawiązać do nauczania 
papieża Jana Pawła II, który tematowi rodziny poświęcił m.in. ad-
hortację apostolską o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym Familiaris consortio. W dokumencie tym papież 
przedstawia ojcostwo jako jedną z ról, obok bycia mężem, która jest 
właściwe do spełnienia przez mężczyznę25. Św. Jan Paweł II wy-
mienia najważniejsze wymiary ziemskiego ojcostwa, które stano-
wią sposób realizacji niezwykłego powołania mężczyzny, jakim jest 
uczestnictwo w ojcostwie samego Boga. Wśród tych zadań znajdują 
się: poczucie odpowiedzialności za poczęte życie, troskliwe pełnie-
nie obowiązku wychowania, praca, która nie prowadzi do rozbicia 
rodziny, dawanie dojrzałego świadectwa życia chrześcijańskiego, 
które wprowadzać ma dzieci w żywe doświadczenie Kościoła26.  

                                                 
22 DWCH 3. 
23 Zob. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, t. 3, Lublin 1986, s. 321. 
24 KDK 52. 
25 FC 25. 
26 FC 25. 
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Nawiązując do wcześniejszego Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1917 roku, normy na temat ojcostwa naturalnego znajdowały się, 
podobnie jak w aktualnym prawodawstwie, w części poświęconej 
skutkom małżeństwa, w księdze trzeciej zatytułowanej De rebus. 
Kan. 1115 w paragrafie pierwszym brzmiał następująco: 

„Pater is est quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evitentibus ar-
gumentis contrarium probetur”27. 

Przywołana treść paragrafu jest identyczna z aktualnym i 
wspomnianym wcześniej paragrafem 1 kanonu 1138. Ojcostwo, w 
dawnym Kodeksie, skutkowało w odniesieniu do dzieci określo-
nymi następstwami prawnymi. Dziecko prawego pochodzenia, a 
więc zrodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego, mogło 
przyjąć święcenia kapłańskie, urzędy i beneficja kościelne, zaś w 
zakresie uprawnień świeckich, były one określane przez prawo 
cywilne. Dzieci nieślubne pozbawione były wymienionych na-
stępstw. W Kodeksie z 1917 roku, dzieci nieślubne dzielone były 
dodatkowo na 4 kategorie: nieślubne naturalne (naturales), cudzo-
łożne (adulterini), kazirodcze (incestuosi) oraz świętokradzkie (sacri-
legi). Późniejsze ustawodawstwo kościelne zrezygnowało z takiego 
podziału28. Jako formę realizacji ojcostwa naturalnego Kodeks z 
1917 roku, jako najcięższy obowiązek, wymieniał wychowanie po-
tomstwa – religijne i moralne, fizyczne i obywatelskie – a także za-
pewnienie mu bytu doczesnego29: 

„Parentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum 
religiosam et moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi, et 
etiam temporali eorum bono providenti”30. 

Aby we właściwy sposób troszczyć się o tak określone wy-
chowanie, rodzice mieli stosować się do odpowiednich praw Bo-
żych oraz kościelnych, a także uwzględniać odpowiednie wymogi 
stawiane przez władzę świecką31. Aby przedstawić całościowy ob-
raz ojcostwa biologicznego w prawie kościelnym wypada wspo-
                                                 

27 CIC, can. 1115 § 1.  
28 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, Opole 

1958, s. 311.  
29 Tamże, s. 310. 
30 CIC, can. 1113. 
31 F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 310. 
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mnieć również o tym, jak prawo katolickich Kościołów Wschod-
nich prezentuje normy dotyczące tego rodzaju ojcostwa. Normy te 
zawarte są w obowiązującym Kodeksie Kanonów Kościołów 
Wschodnich. Zbiór ten nie przedstawia kwestii ojcostwa biologicz-
nego w taki sposób, jak robi to Kodeks obowiązujący w Kościele 
łacińskim, ponieważ nieślubne pochodzenie dzieci nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych32. W zbiorze tym nie ma więc odpo-
wiednika kanonów 1137 i 1138, co więcej nie została wyodrębniona 
część Kodeksu poświęcona skutkom przyjęcia sakramentu małżeń-
stwa. W kontekście zaś formy realizacji ojcostwa ludzkiego poprzez 
wychowanie dzieci, w kan. 627 § 1 czytamy, że: 

„Troska o wychowanie dzieci w pierwszym rzędzie dotyczy rodziców 
albo tych, którzy ich zastępują. Ich obowiązkiem jest w kręgu rodziny 
chrześcijańskiej, oświeconym wiarą i ożywionym wzajemną miłością, wy-
chowywać dzieci do czci względem Boga i umiłowania bliźniego”33. 

Zbiór obowiązujący katolików Kościołów wschodnich zawiera 
odpowiednik kan. 774 § 2 na temat obowiązku wychowania dzieci 
słowem i przykładem życia. Norma ta zawarta jest w kan. 61834. 

 
2. Ojcostwo chrzestne 
Kolejną formą ojcostwa wymienianą przez prawo kościelne jest 

to, które powstaje na skutek przyjęcia na siebie obowiązków chrzest-
nego. Funkcja ta, nazywana w prawie kościelnym również instytucją 
ojca chrzestnego, zrodziła się w Kościele z istniejącej praktyki, a póź-
niej zwyczaju, już na początku II stulecia. Nie sposób jak dotąd podać 
definicji tego rodzaju ojcostwa, można wskazać jedynie na to, jakie 
warunki należy spełniać aby być ojcem chrzestnym oraz jakie skutki 
prawne wywołuje powstanie tej relacji35.  

Na wstępie należy również dodać, że oryginalny, a więc łaciń-
ski tekst Kodeksu Prawa Kanonicznego, tak Kościoła łacińskiego 
jak i Kościołów wschodnich, w odniesieniu do chrzestnego nie 
                                                 

32 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, pod red. P. Majera, Kraków 2011, s. 856. 
33 Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: promulgowany przez papieża Jana Paw-

ła II, Lublin 2002 (dalej: CCEO), kan. 627 § 1.  
34 CCEO, kan. 618. 
35 J. Białobok, Instytucja rodziców chrzestnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego, 

[w:] „Currenda. Pismo urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 1962, nr 4-6, s. 253. 



940 
 

używa tytułu „ojciec”, a patrinus, co tłumaczone jest jako chrzest-
ny36. Aktualne normy poświęcone chrzestnym obecne w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, zostają zawarte w części doty-
czącej sakramentu chrztu (księga IV). W kan. 872 czytamy, że: 

„Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. 
(…)”37. Kolejny kanon – 873 – podaje, że należy wybrać tylko jed-
nego chrzestnego (patrinus) lub chrzestną (matrina), albo dwoje 
chrzestnych (unus et una)38. W dawnym Kodeksie, z roku 1917, w 
kan. 763 § 1 znajdował się analogiczny nakaz, który podobnie jak 
obecnie, nie był nakazem absolutnym, na co wskazuje sformuło-
wanie „o ile jest to możliwe”: 

„Cum baptismus literatur sub conditione, idem patrinus, quatenus 
fieri posit, adhibeatur (…)”39. 

 Ciekawym jest, że norma prawna dotyczyła wyłącznie 
chrzestnego, który nie koniecznie musiał być tej samej płci, co 
chrzczony, o czym mówił kan. 764:  

„Patrinus unus tantum, licet diversi sexus a baptizando, vel ad 
summum unus et una adhibeantur”40.  

Tylko w przypadku obecności dwóch chrzestnych musieli oni – 
podobnie jak w aktualnym prawie – być różnych płci (unus et una)41. Co 
się zaś tyczy warunków, jakie należy spełniać, aby móc zostać ojcem 
chrzestnym, aktualne prawo kościelne w kan. 874 § 1 wymienia cały 
katalog wymagań. Chrzestnym może zostać ten, kto: 

− przede wszystkim – jest wyznaczony przez rodziców 
dziecka chrzczonego. W przypadku braku rodziców, chrzestnego 
wskazują ci, którzy ich zastępują, a jeśli ich również brak proboszcz 
lub udzielający chrztu. Gdyby chrzest przyjmowała osoba dorosła, 
wtedy ona sama wyznaczała chrzestnego, 

                                                 
36 Ten sam termin patrinus używany jest w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 

1983 roku na określenie świadka bierzmowania. 
37 KPK, kan. 872. 
38 KPK, kan. 873. 
39 Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussus digestus Benedicti Papae XV 

auctoritate promulgatus (dalej: CIC), Rzym 1919, can. 763.  
40 CIC, can. 764. 
41 Tamże. 
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− posiada wymagane kwalifikacje i intencję wypełniania 
obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji42, 

− uzyskał odpowiedni wiek – w tym przypadku jest to 
ukończenie 16 roku życia, z możliwością dopuszczania wyjątków. 
W dawnym Kodeksie dolna granica wieku wynosiła 14 lat 
(ukończony 13 rok życia) i był to wymóg do godziwości chrztu43, 

− jest katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już 
Najświętszy Sakrament,  

− prowadzi życie zgodne z wyznawaną wiarą, które 
odpowiada funkcji jaką ma pełnić44.  

Dalej Kodeks podaje jakie okoliczności wykluczają daną osobę 
z możliwości bycia chrzestnym. Kandydat do pełnienia tego zada-
nie nie może być: 

− obciążony jakąkolwiek karą kanoniczną – tak wymierzoną 
jak i deklarowaną, 

− ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Kodeks z 1917 roku 
dodatkowo nie pozwalał objąć funkcji ojca chrzestnego osobie 
zakonnej oraz duchownym bez pozwolenia własnego 
ordynariusza, chrzestnym nie mógł zostać również współmałżonek 
– w przypadku przyjmowania chrztu przez dorosłego.  

− nie może należeć do niekatolickiej wspólnoty kościelnej. 
Taka osoba może natomiast pełnić funkcję świadka chrztu (testis 
babtismi) razem z katolickim chrzestnym.  

Kodeks z 1917 roku do katalogu osób, które nie mogły objąć 
funkcji chrzestnego zaliczał również osoby konsekrowane. Nie-
możność podjęcia przez nie obowiązków chrzestnego wynikała z 
ich całkowitego poświęcenia się Bogu i całkowitego zerwania ze 
światem doczesnym. Nie właściwym wydawało się więc, aby taka 
osoba nawiązywała bliższe, „rodzicielskie” relacje45. Co ciekawe, 
ówczesne prawo nie zabraniało, aby dzieci były chrzestnymi swo-
ich rodziców. Praktyka taka wydawała się być jednak niestosow-

                                                 
42 KPK, kan. 874 § 1, 1°. 
43 CIC, can. 766, 1°. 
44 KPK, kan. 874, § 1, 3°. 
45 F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 14; J. Białobok, dz. cyt. s. 266. 
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na46. Po określeniu kto może przyjąć na siebie funkcję chrzestnego, 
należy przedstawić jakie wynikały z tego obowiązki. Kodeks z ro-
ku 1983 podaje ogólnie w kan. 872, że: 

„(…) Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, 
a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby 
ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakra-
mentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”47. 

Spełnianie wskazanego obowiązku jest więc de facto realizacją 
ojcostwa w tym wymiarze, co jest zbieżne z misją jaką ma do wy-
pełnienia ojciec w stosunku do własnych dzieci, biologicznych. Ko-
deks z 1917 roku jako skutek prawny wynikający z przyjęcia na 
siebie obowiązku ojca chrzestnego podawał również pokrewień-
stwo duchowe, które powstawało jeżeli chrzestny spełniał wyma-
gane prawem warunki, oraz chrzest został udzielony ważnie48. Po-
zostało jedynie wskazać jak omawiany rodzaj ojcostwa przedstawia 
się w prawie Kościołów Wschodnich. W kan. 684 § 1 czytamy, że: 

„Na podstawie starożytnego zwyczaju Kościołów, przyjmujący 
chrzest powinien mieć przynajmniej jednego chrzestnego”49. 

Obowiązki chrzestnego w Kościołach wschodnich w sposób 
ważny może pełnić ten, kto: 

− przyjął sakrament chrztu, chryzmacji i Eucharystii. 
Chryzmacja jest sakramentem odpowiadający bierzmowaniu, 
którego udziela się przy zastosowaniu świętego oleju zwanego 
myron, 

−  jest katolikiem. Osoba należąca do chrześcijańskiego, 
akatolickiego Kościoła wschodniego może zostać dopuszczony do 
pełnienia funkcji chrzestnego (munus patrini) pod warunkiem, że 
zaistniała ku temu słuszna przyczyna oraz, że drugi z chrzestnych 
jest katolikiem, 

− posiada intencję pełnienia zadania chrzestnego, 
− została wyznaczona przez rodziców chrzczonego lub przez 

niego samego lub przez szafarza chrztu. 

                                                 
46 J. Białobok, dz. cyt., s. 265. 
47 KPK, kan. 872. 
48 Tamże, s. 268. 
49 CCEO, kan. 684 § 1. 
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W Kościołach wschodnich chrzestnym nie może być: 
− ojciec, matką lub współmałżonkiem chrzczonego. W 

Kościołach wschodnich pełnienie funkcji chrzestnego jest źródłem 
pokrewieństwa duchowego, które tworzy się między chrzestny a 
chrzczonym i jego rodziną. Tego typu pokrewieństwo stanowi 
przeszkodę do zawarcia sakramentu małżeństwa. Przeszkoda ta 
nie występuje w Kościele łacińskim50, 

− osoba obciążona ekskomuniką – także mniejszą – suspensą, 
depozycją, 

− osoba, która została pozbawiona prawa do podjęcia funkcji 
chrzestnego51. 

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich podaje ponadto wa-
runki do godziwości podjęcia funkcji chrzestnego, którymi są:  

− ukończenie odpowiedniego wieku, przypisanego prawem 
partykularnym, 

− prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego 
pełnionej funkcji52.  

Obowiązki wynikające z podjęcia funkcji chrzestnego zostają 
podzielone na dwie grupy w zależności od tego, w jakim wieku 
znajduje się osoba ochrzczona. Kiedy jest dzieckiem, chrzestny ma 
przedstawić je do chrztu oraz dołożyć starań by prowadziło ono 
życie odpowiadające przyjętemu sakramentowi, w tym by wypeł-
niało obowiązki wynikające z przyjętej na chrzcie wiary. Kiedy 
ochrzczony wyjdzie z wieku dziecięcego, chrzestny ma towarzy-
szyć mu w chrześcijańskim wtajemniczeniu53.  

 
3. Ojcostwo duchowe 
Jest to szczególny rodzaj ojcostwa, ostatni z wymienianych w 

prawie kościelnym. Ojcostwo duchowe można zdefiniować jako spo-
sób oddziaływania duchowego w Kościele, który ma służyć niejako 
zrodzeniu nowego człowieka w aspekcie duchowym, które to nowe 
człowieczeństwo będzie rozszerzać się na wszystkie aspekty życia 

                                                 
50 CCEO, kan. 811 § 1. 
51 CCEO, kan. 685 § 1. 
52 CCEO, kan. 685 § 2. 
53 CCEO, kan. 684 § 2. 
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danego człowieka54. W znaczeniu szerokim o ojcostwie duchowym 
możemy mówić w odniesieniu do wszystkich ludzi, natomiast w zna-
czeniu węższym – powszechnie znanym – termin ojca duchownego 
odnosi się do kierowników duchowych, którzy są odpowiedzialni za 
właściwe kształtowanie duchowości alumnów w seminarium. To 
znaczenie regulowane jest prawem kościelnym. 

Funkcja ojca duchowego pojawiła się w Kościele wraz z roz-
wojem i liczby duchowieństwa. Początkowo regens lub rektor zaj-
mowali się wszystkimi aspektami życia wspólnotowego. Z czasem 
jednak pojawiła się konieczność angażowania większej liczby osób 
w działanie wspólnoty w poszczególnych jej aspektach. Tak poja-
wili się pierwsi ojcowie odpowiedzialni za rozwój duchowości 
swoich podopiecznych55.  

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku normy doty-
czące kierownika duchowego (spiritus director) znajdują się w części 
poświęconej formacji duchowieństwa (księga II). Kan. 239 w para-
grafie 2 mówi, że: 

„W każdym seminarium powinien być przynajmniej jeden kierownik 
duchowy z pozostawieniem jednak alumnom swobody udania się do in-
nych kapłanów, wyznaczonych przez biskupa do tego zadania”56.  

Analogiczny przepis znajdował się w Kodeksie z roku 1917, 
który w kanonie 1358 wymieniał ojca duchownego (director spiritus) 
jako osobę, która powinna znaleźć się w seminarium57. Wspomnia-
ny Kodeks podawał również, że na funkcję tę należało powołać 
kapłana odznaczającego się nie tylko wiedzą ale również cnotą i 
roztropnością, tak by służył alumnom nie tylko słowem, ale i osobi-
stym przykładem58. W Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich 
omawianej formie ojcostwa również poświęca się uwagę w kontek-
ście kierownictwa duchowego alumnów. Ojciec duchowny (pater 
spiritualis) powinien zostać wyznaczony przez rektora seminarium: 

                                                 
54 A. Rybicki, Ojcostwo duchowe, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 443. 
55 Ojciec duchowny, [w:] Podręczna Encyklopedyja Kościelna, pod red. S. Gal-

la, J. Gautiera, R. Jałbrzykowskiego i in., Kraków 1913, s.173.  
56 KPK, kan. 239 § 2. 
57 CIC, can. 1358. 
58 F. Bączkowicz, dz. cyt., s. 491. 
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„Powinien być także przynajmniej jeden ojciec duchowny wyzna-
czony przez rektora, z pozostawieniem jednak alumnom swobody zwróce-
nia się do jakiegokolwiek innego prezbitera, zaaprobowanego przez rektora 
dla ich kierownictwa duchowego”59. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące duchowej formacji alum-
nów winny być zawarte w regulaminie lub dyrektorium każdego 
seminarium60. 

  
Podsumowanie 
Powszechne prawo kościelne, zawarte w Kodeksie Prawa 

Knonicznego z 1983 r. oraz Kodeksie Kanonów Kościołów 
Wschodnich z roku 1990, wymienia trzy rodzaje ojcostwa: biolo-
giczne (inne nazwy to naturalne lub ludzkie), chrzestne oraz du-
chowe. Normy regulujące istnienie tych rodzajów ojcostwa oraz 
związane z ich wypełnianiem obowiązki są zasadniczo podobne 
lub wręcz takie same. W przypadku Kościoła łacińskiego w wyraź-
ny sposób nawiązują do wcześniejszego Kodeksu z roku 1917, zaś 
w Kościołach Wschodnich odzwierciedlają specyfikę tamtejszych 
tradycji. 

 
Abstrakt 
Artykuł prezentuje trzy rodzaje ojcostwa regulowane przepi-

sami powszechnego prawa kościelnego. Są to: ojcostwo biologicz-
ne, zwane również naturalnym lub ludzkim, chrzestne oraz du-
chowe. Nomy prawa kościelnego pochodzą z Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku, który obowiązuje katolików obrządku ła-
cińskiego oraz z Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich z roku 
1990, który obowiązuje katolików Kościołów wschodnich. Ojco-
stwo biologiczne omówione zostaje w kontekście pochodzenia 
dzieci. Drugi z rodzajów to ojcostwo chrzestne. Zarówno Kodeks 
Prawa Konicznego, jak i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 
określają szczegółowo kto może pełnić funkcję ojca chrzestnego 
oraz jakie pociąga to za sobą obowiązki. Ostatnie z przedstawio-
nych rodzajów to ojcostwo duchowe, zwane również kierownic-

                                                 
59 CCEO, kan. 339 § 1.  
60 KPK, kan. 243; CCEO, kan. 337. 
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twem duchowym, które zostaje omówione w kontekście opieku-
nów duchowych alumnów w seminariach.  

 
Abstract 
The types and forms of the fatherhood in the law of Church. 
The article describes three types of fatherhood wchich are 

governed by provisions of canon law. These types of fatherhood 
are: biological, a babtizade person’s (godfather) and a spiritual di-
rector. Norms of the canon law are descended from The Code of 
Canon Law from 1983 (for catholics of the latin rite) and Code of 
Canons of Oriental Churches from 1990 (for catholics belonging to 
the Eastern Churches). The Code of Canon Law from the 1917 was 
used for comparison current legislation with the past regulation.  
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Justyna Kula-Lic (KUL) 

 
Rodzina rozbita: czy potrzebny ojciec? 

 
Rodzina jest pierwotnym, podstawowym i naturalnym śro-

dowiskiem, w którym dziecko rozwija się i wychowuje, którego 
głównymi elementami są interakcje zachodzące pomiędzy jej 
członkami. Rodzina „ma ogromny wpływ na kształtowanie oso-
bowości dziecka, rozwój jego zdolności i umiejętności. Jej rzeczywi-
stość jest determinowana poprzez zewnętrzne względem niej 
czynniki (biopsychiczne, kulturowe, społeczne) oraz wewnętrzne 
cechy jednostkowe. Rodzina jako środowisko życia i wychowania 
może tworzyć więc „układ czynników i uwarunkowań gwarantu-
jących prawidłowy rozwój członków, kształtowanie oczekiwanych 
społecznie i pożądanych osobiście cech osobowościowych oraz wy-
zwalanie zachowań (postępowania) akceptowanych społecznie i 
przynoszących członkowi korzyść”1. 

 Zasadniczym wymiarem życia rodziny jest jej wspólnotowy 
charakter. Istnienie rodziny wypływa, bowiem z natury ludzkiej i 
nie jest tylko dziełem umowy społecznej. U jej podstaw leży natu-
ralny podział na dwie płci, zróżnicowanie wiekowe, popędy seksu-
alne, instynkt macierzyński i ojcowski. Wymaga od swoich człon-
ków (głównie od małżonków) integralnego zespolenia celów i dą-
żeń podejmowanych dobrowolnie a jednocześnie z poczuciem we-
wnętrznej konieczności. Daje swoim członkom wiele radości i przy-
jemności nie gwarantowanych przez inne grupy społeczne. Uspo-
łecznia uczucia i dążenia swoich członków tak, że czują się oni ze-
spoleni w dążeniu do celu i gotowi są zrezygnować ze swobody 
indywidualnej i wolności na rzecz grupy rodzinnej2. 

W związku z powyższym osnową wspólnotowego charakteru 
rodziny jest miłość, szacunek oraz poczucie współodpowiedzialno-

                                                 
1 J. Brągiel, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowanie sukcesu szkolnego dziecka z 

rodziny rozwiedzionej, Opole 1994, s. 16. 
2 S.Kawula, Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną, 

Toruń 2004, s. 28. 
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ści wszystkich członków rodziny ukierunkowane na rozwój dobra 
wspólnego, opieka i troska o prawidłowy rozwój i wychowanie 
dzieci, zabezpieczanie podstawowych potrzeb każdego członka 
rodziny, wspieranie się w zwykłych i trudnych momentach życia 
rodzinnego. 

Brak więzi uczuciowej między rodzicami sprawia, że rodzina 
staje się zagrożeniem dla rozwoju dzieci. Zerwana więź uczuciowa 
między rodzicami niszczy strukturę rodziny, jej spoistość, pozy-
tywne stosunki między wszystkimi członkami, wytrąca ich z rów-
nowagi, zaburza prawidłowy rozwój osobowości dziecka, utrudnia 
mu także przystosowanie społeczne, a często staje się przyczyną 
zachowań aspołecznych. Znawcy psychologii rodziny, w rozważa-
niach nad rolą środowiska rodzinnego w rozwoju psychicznym 
dziecka szczególną rolę przypisują kontaktom osobowym między 
dzieckiem a rodzicami. Znaczenie tych kontaktów polega między 
innymi na tym, że: 

1. rodzice są pierwszymi partnerami interakcji społecznych 
dziecka, kontakty te są przy tym długotrwałe i częste; 

2. w kontaktach społecznych z rodziną zaspakajane są pod-
stawowe potrzeby psychiczne dziecka, tj. doznawanie i odwzajem-
nianie miłości, współdziałanie społeczne, uznanie, poczucie bez-
pieczeństwa itp.; 

3. oddziaływanie rodziców ma charakter dwutorowy; polega 
na świadomym działaniu wychowawczym, w wyniku którego 
dziecko kształtuje swoje zachowania zgodnie z oczekiwaniami ro-
dziców, jak również przez oddziaływanie niezamierzone - rodzice 
stwarzają określone sytuacje, które wyznaczają kierunek zachowa-
nia się dziecka, gdyż stanowią sytuację bodźcową dla podejmowa-
nych przez nie czynności; 

4. rodzice stanowią dla dziecka najbliższe wzory osobowe 
asymilowane w procesie naśladownictwa i identyfikacji3. 

Rodzina na różnym poziomie i w różnym zakresie realizuje 
przypisane jej funkcje. Jakość i poziom ich wypełniania decyduje o 
efektach wychowania w rodzinie. Zakłócenie w realizacji choćby 

                                                 
3 E., Jackowska Środowisko rodzinne a przystosowanie dziecka w młodszym wieku 

szkolnym, Warszawa 1980, s. 38. 
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jednej z nich powoduje mniejszą wydolność wychowawczą rodzi-
ny. M. Ziemska wyróżnia następujące funkcje rodziny: prokreacyj-
na, produkcyjna, socjalizująca, psychohigieniczna i ekspresyjno-
emocjonalna. Z. Tyszka wymienia aż 10 funkcji pełnionych przez 
rodzinę: prokreacyjna, seksualna, materialno – ekonomiczna, opie-
kuńczo – zabezpieczająca, klasowa, legalizacyjno – kontrolna, socja-
lizacyjna, kulturalna, rekreacyjno – towarzyska oraz emocjonalno- 
ekspresyjna. Na ogół przyjmuje się, że rodzina pełni cztery pod-
stawowe funkcje: biologiczno - opiekuńczą, kulturalno – towarzy-
ską, ekonomiczną i wychowawczą4. Wzorem rodziny jako prawi-
dłowo funkcjonującego środowiska wychowawczego może być 
tzw. rodzina pełna, oparta na więzi biologicznej między rodzicami, 
realizująca wspólne cele5. Jednakże przeciwieństwem do rodziny 
pełnej jest rodzina niepełna, która może być niepełną z różnych 
przyczyn, m. in. z powodu osierocenia (śmierci ojca lub matki), al-
bo z rozpadu pożycia małżeńskiego poprzez zachowania patolo-
giczne jednego z rodziców, którego kwintesencją jest rozwód mał-
żonków. 

Rodzina nie zawsze jest w stanie należycie wywiązywać się ze 
swojego zadania polegającego na umożliwieniu dziecku rozwoju 
psychospołecznego. W powszechnym przekonaniu rodzina zabu-
rzająca rozwój dziecka jest to rodzina rozbita. To prawda, że rodzi-
ny z marginesu społecznego nie są w stanie wychować dzieci przy-
stosowanych do wymogów kulturalnego społeczeństwa, ale wiele 
młodzieży ulegającej chorobom psychicznym pochodzi z rodzin 
robiących wrażenie dobrych, spełniających zewnętrzne kryteria 
społecznej poprawności. Zewnętrzny obserwator nie zawsze jest w 
stanie dostrzec tego, w jakich wzajemnych układach pozostają 
członkowie takiej rodziny, tym bardziej, że ta zazwyczaj starannie 
ukrywa swoje problemy6. 

                                                 
4 M., Ziemska Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, Warszawa 

1979, s. 43.  
5 M., Ochmański Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydaw-

nictwo UMCS, Lublin 1997, s. 16. 
6 M. Ochmański , Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydaw-

nictwo UMCS, Lublin 1997, s. 126. 
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W sensie ścisłym pojęcie „rodzina rozbita” odnosi się do ro-
dziny, która formalnie nie została rozwiązana, chociaż przestała 
funkcjonować jako rodzina. W szerszym i bardziej powszechnym 
znaczeniu przez rodzinę rozbitą rozumie się taką rodzinę, która nie 
odniosła sukcesu w wymiarze trwałości. Rodzina taka kończy swe 
istnienie nie w sposób naturalny, to jest przez śmierć jednego czy 
obydwu małżonków, a przez rozwód. Rodzina rozbita jest obok 
rodziny trwałej, rodziny w kryzysie i rodziny zrekonstruowanej, 
jedną z kategorii rodzin7. 

Rodzina rozbita stanowi problem pod wieloma względami:  
1. Pozostawia prawie niezatarty ślad na psychice małżonków, 

których małżeństwo (rodzina) się rozpadło; 
2. Pozbawia dzieci właściwego środowiska rozwojowego; 
3. Przysparza państwu wiele problemów (organizowanie 

opieki nad dziećmi, ekonomiczne wsparcie, większy stopień braku 
przystosowania społecznego dzieci z rodzin rozbitych...)8. 

Rodzina stanowi podstawowe środowisko życia i wychowa-
nia dziecka. Wychowawczych działań rodziny z wielu względów 
nie jest w stanie zastąpić żadne inne środowisko. Zerwanie więzi 
małżeńskiej, zanik miłości i zaangażowania ze strony rodziców 
powoduje groźne dla wychowania dziecka konsekwencje. Rozpad 
rodziny (niekoniecznie przez rozwód) jest punktem zwrotnym w 
życiu kobiety i mężczyzny a zarazem stanowi nadzwyczaj silny 
stres dla dzieci niezależnie od wieku. Różni się on od innych stre-
sów przeżywanych przez dziecko przynajmniej dwoma względa-
mi. Po pierwsze ma charakter procesu, a nie pojedynczego wyda-
rzenia; po drugie wynika z wolnej decyzji przynajmniej jednego z 
rodziców. Dzieci często zdają sobie sprawę z tego ostatniego faktu i 
obwiniają rodziców o przeżywane w związku z rozbiciem nie-
szczęście. Zrozumienie, zaakceptowanie i uwalnianie ich gniewu 
oraz oskarżeń pod adresem rodziców staje się często zasadniczym i 
długotrwałym zadaniem terapeutycznym9. 

                                                 
7 J. Laskowski, Trwałość wspólnoty małżeńskiej, Warszawa 1987, s. 78. 
8 P. Góralczyk, Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, 

Ząbki 1995, s. 27. 
9 M. Tyszkowa, Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990, s. 21-22.  
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Z badań wynika, że dzieci wszystkich grup wiekowych do-
znają w momencie rozpadu związku ich rodziców oraz przez okres 
kilku następnych lat głębokiego niepokoju i smutku. Kryzys ten 
wywołują również radykalne i nieoczekiwane zmiany w relacji ro-
dzic - dziecko. Zmiany te, określane jako „zmniejszona zdolność 
sprawowania funkcji rodzicielskich”, wyrażają się w tym, że rodzi-
ce poświęcają dzieciom mniej czasu, są mniej wrażliwi na ich po-
trzeby fizyczne i emocjonalne, wykazują brak konsekwencji w sto-
sowaniu metod wychowawczych oraz środków dyscyplinarnych, 
stawiają mniejsze wymagania i często mylą potrzeby dziecka z 
własnymi potrzebami i pragnieniami. Wszystkie te zmiany mają 
najczęściej charakter tymczasowy i są odzwierciedleniem ostrego 
kryzysu emocjonalnego u dorosłego10. 

Dzieci przeżywają rozbicie rodziny inaczej niż dorośli, ponie-
waż tracą coś, co ma zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju - struk-
turę rodzinną. Rodzina stanowi fundament dla poszczególnych 
stadiów rozwojowych dziecka, od niemowlęctwa po okres dojrze-
wania. Kiedy fundament ten ulega zniszczeniu, dziecko pozbawio-
ne zostaje oparcia, jakie miało w rodzicach. Jego odruchową reakcją 
w tej sytuacji jest strach. U dzieci we wszystkich grupach wieko-
wych rozejście się rodziców idzie w parze z dotkliwą świadomo-
ścią odrzucenia. Odejście rodzica dzieci odnoszą także do siebie. 
Dzieci gniewają się na rodziców za złamanie niepisanych reguł ro-
dzicielstwa - od rodziców oczekuje się poświęcenia się na rzecz 
dzieci11. 

Rozbicie rodziny niesie ze sobą załamanie podobne temu, ja-
kie powoduje nagła śmierć rodzica, bo obydwa te wydarzenia zry-
wają ścisłe więzy rodzinne. Każde z nich osłabia opiekuńczy po-
tencjał rodziny; każde łączy się z ostrą sytuacją kryzysową wpro-
wadzającą kilkuletni lub jeszcze dłuższy okres braku równowagi; 
każde w końcu zapoczątkowuje łańcuch długofalowych i nieprze-
widywalnych do końca zmian. Rozejście się rodziców bywa zwykle 
poprzedzone kilkoma separacjami, z których każda wydaje się 
ostateczna, a taką w końcu nie jest. To może działać myląco na 

                                                 
10 H. Izdebska, Rodzina i jej funkcja wychowawcza, Warszawa 1993, s. 698. 
11 M. Tyszkowa, Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990, s. 21-22. 
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dzieci, które oczekiwać będą pojednania - jeśli nie natychmiast, to 
w przyszłości. Rozejście się rodziców jest zwykle częściową tylko 
utratą rodzica i większość dzieci widuje go przez następne lata. 
Dzieci w tej sytuacji narażone są na uporczywie powracającą myśl, 
że może nie utraciły pełnej rodziny na zawsze. Teoretycznie, rozbi-
ta rodzina może w wielu wypadkach zejść się ponownie, małżon-
kowie żyjący w separacji mogą się połączyć. Wydaje się, że naj-
istotniejszym czynnikiem, podtrzymującym w dzieciach nadzieję 
na pojednanie, jest ogromna potrzeba, by myśleć o rodzicach w 
kategoriach ich wzajemnej jedności12. 

Rozbicie rodziny (rozwód, separacja) jest także jedyną po-
ważniejszą sytuacją kryzysową, w której rodzina nie otrzymuje 
pomocy ze strony szerszej społeczności. Kiedy ktoś w rodzinie 
umiera, ludzie śpieszą na pomoc. Po klęsce żywiołowej sąsiedzi 
wspierają poszkodowanych. W tym przypadku jest inaczej. Przyja-
ciele obawiają się, że będą musieli opowiedzieć się po którejś stro-
nie. Sąsiedzi uważają, że to nie ich sprawa. Dziadkowie mogliby 
nieraz pomóc, ale często mieszkają daleko i mają ograniczone moż-
liwości działania. Dlatego potrzebna jest ze strony otoczenia po-
stawa szczerej troski o jedność rodziny13. 

Rodzina rozbita może mieć istotną role w kształtowaniu nie-
prawidłowych cech osobowości i zaburzeń zachowania. Są one naj-
częściej wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania rodziny. 
Przejawy nieprawidłowego funkcjonowania rodziny mogą wyra-
żać się poprzez: 

• niewypełnianie podstawowych zadań opieki nad dzieckiem 
lub delegowaniem jej na inne osoby; 

• brak silnych więzi emocjonalnych między poszczególnymi 
członkami rodziny, separację emocjonalną lub izolowanie całej ro-
dziny od innych ludzi; 

• nadmierną symbiozę między członkami rodziny, niewy-
puszczanie dziecka z "pola" oddziaływania rodziny, wytwarzanie 
nadmiernej zależności; 

                                                 
12 M. Tyszkowa, Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990., s. 23. 
13 Tamże, s. 23-34. 
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• nadopiekuńczość w stosunku do dziecka, która może być 
wyrazem postawy lękowej, ale może być także maską odrzucenia 
dziecka; 

• zaburzenia komunikacji trojakiego typu; 
o wszyscy w rodzinie muszą wiedzieć wszystko o wszystkich, 
o brak jest przepływu informacji, zwłaszcza dotyczących 

przeżyć emocjonalnych, 
o występuje tzw. „podwójne wiązanie”, tzw. komunikaty 

werbalne są sprzeczne z komunikatami niewerbalnymi, 
• erotyzacja stosunku rodzice – dziecko, 
• patologia ról w rodzinie - np. wrogość rodziny spada na tzw. 

kozła ofiarnego, 
• opór rodziny przed ujawnieniem konfliktów, zaprzeczanie 

ich istnieniu14. 
Ojciec matka i dziecko tworzą niezbędne elementy rodziny 

ludzkiej. Brak któregokolwiek z tych elementów stanowi zagroże-
nie deformujące zarówno biologiczną, jak i społeczną wartość tej 
podstawowej dla człowieka grupy społecznej. Rodzina dzięki sta-
łości składu osobowego daje dziecku oparcie i poczucie bezpie-
czeństwa. Stabilność środowiska rodzinnego stanowi bardzo waż-
ny czynnik równowagi emocjonalnej i zdrowia psychicznego jed-
nostki. Większość badaczy uważa, że parą stanowiącą o pełności 
rodziny jest para małżeńska będąca też parą rodzicielską. Jednym z 
czynników zakłócających spełnianie przez rodzinę funkcji wycho-
wawczej wobec dziecka są zmiany w strukturze rodziny. W litera-
turze psychopedagogicznej utrzymuje się, że struktura społeczna 
rodziny obejmuje swoim zasięgiem złożony zakres czynności śro-
dowiska rodzinnego, takich jak skład osobowy, stan liczebny, 
układ pozycji i ról społecznych, stosunki społeczno - prawne łączą-
ce członków rodziny, więzi osobiste funkcjonujące między nimi15. 

Czynnikiem zakłócającym prawidłowe przystosowanie dziec-
ka są zmiany w strukturze rodziny. W Polsce i na świecie dominują 
rodziny samotnych matek. Obecność obydwu wzorów osobowych 

                                                 
14 A. Popielarska, Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 1989, s. 39. 
15 M. Ochmański , Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin 

1997s. 41. 
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ułatwia przyswojenie typu zachowań odpowiadających płci. Zwią-
zek z matką odgrywa decydującą rolę w formowaniu się struktury 
emocjonalnej dziecka, natomiast związek z ojcem wpływa w spo-
sób zasadniczy na formowanie się porządku otaczającego świata, a 
więc system norm etycznych, nagród i kar, hierarchii wartości ze-
środkowanej wokół stosunków z innymi ludźmi, prawidłowych i 
pożądanych postaw i zachowań16. 

Jednak osoba ojca w życiu dziecka odgrywa więc bardzo 
istotną rolę, jednakże w innej płaszczyźnie, a głównie w procesie 
kształtowania jego postaw moralnych17. „Miłość ojca nie jest tak jak 
miłość matki wszechogarniająca. Ojciec kocha przede wszystkim te 
cechy, które są zgodne z wymaganiami, jakie stawia dziecku, oraz 
te, które czynią dziecko zdolnym do pokonywania przyszłych 
trudności życiowych. Miłość ojcowska nie jest także miłością 
wszechobecną. Ojciec nie kocha dziecka wtedy, gdy nie postępuje 
ono zgodnie z wymaganiami wpajanymi mu przez otoczenie spo-
łeczne, którego on jako ojciec jest reprezentantem”18. Na miłość ojca 
trzeba zasłużyć i można ją utracić, jeżeli nie spełni się oczekiwań. 
Miłość matki dziecko otrzymuje, o miłość ojca musi zabiegać. Na 
podstawie tego wydawać by się mogło, że miłość ojcowska „jest 
bardziej egoistyczna, mniej głęboka”19. Ale jest to błędne, miłość 
ojca jest równie ważna jak miłość matki. A jak pisze E. Szperlich, 
akceptacja ze strony ojca jest czasem nawet ważniejsza niż akcepta-
cja matki, właśnie dlatego, że jest ona warunkowa, czyli nieoczywi-
sta, bo wyrażana zazwyczaj inaczej i o wiele rzadziej, jakby mniej 
hojnie. Bo wygłaszana tym niskim, męskim tembrem głosu i płynie 
od osoby, która stoi zazwyczaj wyżej w hierarchii, czy to rodzinnej, 
czy społecznej20. Mężczyźni wnoszą do rodziny swoją męskość, 
kobiety – kobiecość. Dlatego mężczyźni biorą dziecko na ręce by się 
z nim bawić, kobiety – by je tulić. Matka zna swoje dziecko i jego 

                                                 
16 W.Bołoz, Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997, s. 9. 
17 K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 2007, s. 99. 
18 K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1987, s. 10.  
19 Tamże, s. 47. 
20 E. Szperlich, Tatusiowie, Księżniczki i Kopciuszki, Charaktery, Nr 6/2008, s. 

17.  
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potrzeby. Ojciec natomiast włącza i wyłącza ojcostwo w zależności 
od własnych potrzeb, którymi się kieruje. 

Ojciec chociaż nie reprezentuje naturalnego świata dziecka, 
jest wyznacznikiem drugiego bieguna ludzkiego myślenia. E. 
Fromm pisał: „ojciec reprezentuje świat myśli, przedmiotów, świat 
prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, któ-
ry wskazuje drogę w świat21. Dzięki obecności ojca w życiu rodziny 
dziecko wchodzi w grupę społeczną i uczy się ról społecznych. Po-
znaje relacje panujące w grupie rodzinnej, i to, co się w niej dzieje 
dla dziecka jest pierwszą szkołą życia społecznego, w którym każ-
dy członek tej grupy jest ważny, pełni jakąś rolę i trzeba się z nim 
liczyć. Identyfikacja z ojcem jest podstawowym czynnikiem kształ-
towania roli płciowej, a co za tym idzie innych ról społecznych z tą 
płcią związanych. M. Braun-Gałkowska pisała, że „być ojcem, to 
umożliwić dziecku określenie swojej płci i roli w życiu, co decyduje 
później o możliwości szczęśliwego małżeństwa albo życia samot-
nego bez kompleksów, w poczuciu zaakceptowania siebie22. Ojciec 
pragnie tego aby dziecko od najmłodszych lat miało z nim dobry 
kontakt. Także podobnie dziecko chce być podobne do swojego 
ojca. J. Witczak pisał „po trzecim roku życia dziecko pragnie aby 
być taki jak swój tata23. Stwierdzenie które nieraz słyszymy w po-
tocznym języku, a mianowicie to iż ojciec jest dla chłopca wzorem 
mężczyzny i żeby tak rzeczywiście było, muszą zaistnieć prawi-
dłowe relacje pomiędzy właśnie ojcem a synem. E. Furman pisze, iż 
„pragnienie syna, aby pójść w ślady ojca, zależy w bardzo dużej 
mierze od natury relacji ojca z synem, od stosunku ojca do męsko-
ści syna oraz jego dorastania w sferach życia codziennego24”. Jed-
nak ojciec jako wzór potrzebny jest nie tylko chłopcom ale także 
dziewczynkom. Dziecko na podstawie obserwacji ojca w stosunku 
do matki, kształtuje swój stosunek do płci odmiennej. Dlatego 
można stwierdzić, że brak ojca w procesie wychowawczym jest 

                                                 
21 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1994, s. 29 
22 M. Braun- Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 70. 
23 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 115- 116. 
24 E. Furman, Jak wspierać dziecko w rozwoju: podręcznik psychoanalizy dla rodzi-

ców, Warszawa 1984, s. 73. 
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niekorzystne, przy czym ojciec musi aktywnie uczestniczyć w pro-
cesie wychowania. Powinien zainteresować dziecko swoją osobą, 
stąd uczucie przywiązania i chęć naśladowania, ponadto konse-
kwentnie przestrzegać prezentowanych przez siebie postaw. Kon-
takt między domem, a światem nawiązuje się w wyobrażeniu 
dziecka za pośrednictwem ojca. Jego postawa wobec obowiązków, 
potrzeby i zainteresowania rozwijają psychikę dziecka i jego do-
świadczenie. „Miłość ojca powinna dawać rosnącemu dziecku co-
raz większe poczucie własnej siły i wreszcie pozwolić mu rządzić 
się własnym rozumem”25. Ojcowie poprzez własną dojrzałość i po-
czucie własnej wartości powinni być dla dziecka autorytetem. Pra-
ce naukowe wskazują więc, że miłość i jakość relacji między ojcem 
a dzieckiem ma większe znaczenie w rozwoju dziecka niż płeć ro-
dzica, a wczesny kontakt ojca z dzieckiem jest niezwykle ważnym 
doświadczeniem dla obu stron. Ponadto autorytet ojcowski budo-
wany jest na jego osobistych walorach i emocjonalnym, pozytyw-
nym stosunku wobec dziecka. 

Dla dziecka ważne jest także to, że ojciec jest mężczyzną, bo-
wiem dziecko obserwując kobietę i mężczyznę dokonuje określe-
nia, identyfikacji swojej płci. Dokonuje się to przez naśladownic-
two, czy też odróżnianie. Wszystko to dzieje się w dzieciństwie tak 
wczesnym, że niewiele osób jest w stanie sięgnąć do tego pamię-
cią26. Identyfikacja z ojcem jest jednak podstawowym czynnikiem 
kształtowania roli płciowej, a co za tym idzie innych ról społecz-
nych z tą płcią związanych. Ojciec w rozwoju dziecka ma więc zna-
czenie przedstawione jako ważne spotkanie z przedstawicielem 
płci męskiej. W życiu dziewczynki to ojciec jest pierwszym wzorem 
mężczyzny, który kształtuje wizerunek męski w rodzinie, a także 
poza nią. Obecność ojca w procesie wychowania jest niemożliwa do 
zastąpienia. Dlatego, że to ojciec dostarcza dziecku bodźców i wzo-
rów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie 
może ich ofiarować27. J. Witczak określił następujące cechy ojcow-
skiej miłości: warunkowość (dziecko, aby zasłużyć na miłość oj-

                                                 
25 E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1994,s. 45. 
26 M. Braun- Gałkowska, Psychologia domowa, Lublin 2008, s. 187. 
27 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 16. 
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cowską musi spełnić określone warunki), wymagalność (miłość 
ojcowska rozwija się w momencie wypełnienia przez dziecko za-
dań stawianych mu przez ojca), krytycyzm (ojciec w przeciwień-
stwie do matki jednoznacznie ocenia zachowanie swojego dziecka, 
wyraża otwarcie uczucia, które wzbudza w nim postępowanie 
dziecka) oraz zanikanie (w momencie, w którym dziecko nie speł-
nia oczekiwań stawianych przed nim przez ojca, może nastąpić 
stopniowe osłabienie uczuć ojcowskich, aż do zupełnego ich zani-
ku)28. 

Rola ojca w procesie wychowawczym realizowana jest po-
przez stosowanie przez niego określonych rodzajów oddziaływań 
wychowawczych. K. Jedliński wyróżnia modelowanie, przekaz 
słowny oraz dyscyplinowanie jako rodzaje oddziaływań wycho-
wawczych rodziców na dziecko29. Modelowanie jest to dawanie 
dobrego przykładu zachowania się przez ojca. Podczas tego proce-
su powstają przyswajalne cechy i zachowania ojca na drodze ob-
serwacji. Kolejnym sposobem oddziaływania wychowawczego ojca 
w rodzinie jest dyscyplinowanie. Chodzi tu głównie o stosowność i 
konsekwencję w postępowaniu ojca, które charakteryzuje w więk-
szym stopniu jego osobę niż matki. Ojcowie muszą jednak dosto-
sować metody wychowawcze do konkretnego stadium rozwojo-
wego dziecka.  

Wśród negatywnych typów postaw ojców według. H. Spio-
nek najsilniej zaznaczoną rolę przypisuje się następującym typom:  

1. Typ ojca nieobecnego stosuje się zarówno do określenia 
sytuacji, w której autorytet ojca sprowadzony jest do minimum 
wobec dominującej matki, jak również dla oznaczenia braku 
zainteresowania ojca sprawami dziecka. 

2. Typ ojca rygorystycznego i surowego cechuje nadmierne 
egzekwowanie wymagań w stosunku do dziecka. 

                                                 
28 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 16. 
29 K. Jedliński, Wychowanie w rodzinie konieczną drogą do ojcostwa, Kraków 

1998, s. 114-118. 
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3. Ojciec groźny często wykazuje utajoną wrogość i nienawiść 
do własnych dzieci. Ten typ jest często spotykany w rodzinach 
alkoholików30. 

Potwierdzeniem niniejszych rozważań teoretycznych może 
stanowić list córki do utraconego ojca. List ten stanowi analizę 
przeżyć dziecka wobec ojca-alkoholika. List ten jest anonimowy, 
napisany przez pacjentkę, która wyraziła zgodę na jego publikację. 

 
List do utraconego ojca 

Miśka, pamiętam tak zawsze do mnie mówiłeś..Ale wież co jesz-
cze pamiętam..Te nieprzespane noce, jak biłeś nas, mamę, jak wykrzy-
kiwałeś, że nas nie kochasz, wyzywałeś od najgorszych..Wiem, to nie 
Ty, to alkohol. Jak dzieci wytykały nas palcami, bo nasz tata pije, bo 
leży pijany na ławce ,bo koledzy go znowu przynieśli do domu, bo 
niebyło go na dniu ojca w szkole, bo stał pod sklepem. Wiem, to nie Ty 
to alkohol..Jak sprzedawałam co wtorek gazety, jak wynosiłam z piw-
nicy butelki po alkoholu, bo chciałam choć trochę pomóc ma-
mie..Wiem, to nie Ty to alkohol..Oczy mamy, tego nigdy nie zapomnę, 
jak w człowieku którego kochała dostrzegła zupełnie inną osobę..Jak 
całymi dniami pracowała ,jak robiła wszystko ,żeby nikt nie wiedział, 
jak się kiedyś uśmiechała, teraz już nie uśmiecha się w ten sposób ,jak 
walczyła o Ciebie..Wiem, to nie Ty, to alkohol..Jak wyjeżdżałeś do pra-
cy, pakowałam wtedy swoją mała walizeczkę i chciałam jechać z Tobą, 
jak płakałam na dworcu ,jak przywoziłeś nam zabawki ,słodycze, jak 
myślałeś, że to nam wynagrodzi to wszystko. jak zamiast bawić się z 
nami tymi zabawkami wychodziłeś do kolegów i piłeś..Wiem, to było 
silniejsze od Ciebie ,bo to nie Ty, to alkohol..Jak policja przyjeżdżała do 
naszego domu, jak musieli Cie wyprowadzać w kajdankach ,jak pa-
trzyli wtedy na nas, jak inni patrzyli na nas z tego powodu..Ale wież co 
jeszcze pamiętam..Nasze wspólne wakacje ,jak byliśmy w Kołobrzegu, 
jak było super ,jak kupowałeś nam lody, jak mama się uśmiechała, jak 
uczyłeś mnie jeździć na rowerze ,jak nosiłeś mnie na barana..Jak wy-
głupialiśmy się łaskocząc w łóżku, jak chodziliśmy na spacery, jak 
obiecywałeś, że tak już będzie zawsze, jak się starałeś .i wtedy to byłeś 

                                                 
30 M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1975, s. 

45. 
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Ty, nasz "prawdziwy tata"..I dlaczego nie był taki zawsze? bo miał sła-
bość..do czego? do alkoholu.. Nie wiesz jak to jest wiedzieć ,ze butelka 
wódki, winka, czy piwko jest ważniejsze od nas, Nie wiesz jak to jest 
patrzeć jak inne dzieci spacerują ze swoimi tatusiami po parku, chodzą 
na lody, jeżdżą na rowerkach, patrzeć jak są ze swoimi tatusiami zaw-
sze, a nie tylko wtedy kiedy ich tatusiowie są "trzeźwi"..Wiem, że to 
wszystko jest silniejsze od Ciebie, wiem że są sprawy z którymi sobie 
nie radzisz, nie radziłeś i nie poradzisz..Dlaczego nigdy nie chciałeś 
naszej pomocy, dlaczego? Wciąż próbujesz wmówić nam i sobie sa-
memu, że nie pijesz, po co? przecież wiemy jaka jest prawda. Powie-
dzieć, że ma się z "czymś" problem, to nie oznaka słabości, niemocy. To 
pokazanie jak odważnym się jest by głośno mówić o problemach, to 
pokazywanie, że ufasz i kochasz drugą osobę, chcąc dzielić się z nią 
swoimi problemami. Nikt nie powie, że go "tym" obarczyłeś, nikt nie 
powie, że nic nie zrobiłeś, że nie próbowałeś. Na to trzeba czasu, po-
mocy innych ludzi, odwagi..Nigdy nie zastanowiłeś się jak bardzo nas 
ranisz. Jak brakowało nam Twojej miłości, bo mama chodź tak się stara-
ła nie była w stanie nam Ciebie zastąpić. Dziecko jest darem od Boga. 
Rodzice codziennie patrzą jak dorasta, jak styka się z przeciwnościami 
losu, jak czerpie radość z każdego dnia, a czy Ty patrzyłeś, bo jedyne 
spojrzenie jakie mogłeś" na to" mieć, to przez pryzmat butelki. Czy 
chodź raz pomyślałeś co my czujemy, jak my cierpimy..Jak nie może-
my nawiązać czystych relacji damsko-męskich, bo relacje jakie tworzy-
ły wzór były niewłaściwe..Nie chce powiedzieć Ci, że jesteś wyrodnym 
ojcem, nie do tego zmierzam, bo wcale tak nie uważam. Na skutek tych 
sytuacji stałam się "silniejsza", nauczyłam się żyć bez pewnych ideałów 
i "ostoi". Ale jestem teraz biedniejsza, biedniejsza w uczucie, to które 
nazywa się "ojcowską miłością". Bo co z tego, że mieszkałeś z nami, że 
byłeś w domu, jak żyłeś i żyjesz w swoim świecie. Jak większość czasu, 
większość naszego dzieciństwa byłeś pijany..Co roku zdmuchując 
świeczki na urodzinowym torcie myślę to samo życzenie: "niech mój 
tatuś przestanie pić". Robię to do dzisiaj, a Ty tak naprawdę nawet nie 
wiesz kiedy mam urodziny, ile mam dokładnie lat? Szybka odpo-
wiedz..i? No właśnie, nie wiesz..Jako mała dziewczynka marzyłam so-
bie, że jak dorosnę to chciała bym, żeby mój tato poprowadził mnie do 
ołtarza w ten jeden z najpiękniejszych dni mego życia..I to następne 
marzenie dotyczące Ciebie się nie spełni..Nie będę w stanie Ci zaufać. 
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Tyle razy obiecywałeś, tyle razy mnie zawiodłeś, a ja jak głupi dzieciak 
zawsze się nabierałam i za każdym razem cierpie jeszcze bardziej, 
Złoszczę się jeszcze bardziej, ale nie na Ciebie, tylko na siebie, ze jestem 
taka naiwna..Tak naprawdę powinnam Cie nienawidzić, powinnam 
zostawić to wszystko, spróbować zapomnieć..I co mi to da? Ale nie 
żywię do Ciebie urazy, nie nienawidze Cię. Nienawidzę samej siebie, 
że nie umiem Ci pomóc. Na wszystko potrzeba czasu, nie będzie do-
brze z dnia na dzień, urazy nie znikną. Ale nieważne jest jak zacząłeś, 
ważne jest jak skończysz. Przeszłość ma wpływ na przyszłość jedynie 
poprzez nasze wybory dokonane dziś, tu i teraz..Nie będziemy już 
nigdy "pełną" rodziną, nie będziemy mieszkali razem, nie zejdziesz się 
z powrotem z mamą, nie będzie tak....Nie jestem w stanie spojrzeć Ci w 
oczy i powiedzieć co czuje, co myślę. Okazywanie uczuć To jeden z 
moich podstawowych problemów w relacji między ludźmi. Jestem 
oschła, a co najgorsze nauczyłam się żyć bez tej bliskości, zrozumienia, 
akceptacji. Nie jestem w stanie dalej udawać, że wszystko jest ok, 
uśmiechać się, żeby inni myśleli, że jestem szczęśliwa i nie dociekali 
powodu mego smutku. Spójrz w lustro i bez wahania powiedz sobie, 
że nie jesteś alkoholikiem, że to nie alkohol doprowadził do tego jak 
żyjesz teraz i że to nie alkohol żądzi Twoim życiem..Jesteś w stanie to 
zrobić..? Pamiętaj Kocham Cie:* 

 
Streszczenie 
Artykuł stanowi omówienie z zakresu roli rodziny pełnej w 

wychowaniu dziecka. Problem rozpadu rodziny, jak podaja staty-
styki, zaczyna dotyczyć coraz większej grupy osób. Na szczególna 
uwagę zasługuje rola ojca, która do niedawna była pomijana w lite-
raturze psychopedagogicznej. Praktycznym potwierdzeniem teore-
tycznych rozważań jest list pacjentki do „utraconego ojca”. 

 
Summary 
Family broken: if you need a father? 
The article is a discussion of the full scope of the role of the 

family in the upbringing of the child. The problem of family break-
down, according to statistics, it begins to affect more and more 
groups of people. Particularly noteworthy is the role of the father, 
who until recently was neglected in the psychological and peda-
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gogical literature. Practical confirmation of theoretical considera-
tions is a letter to "the lost father." The letter is a form reflect the 
feelings a person whose father was an alcoholic 
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Diana Müller-Siekierska (UŁ) 

 
Niepełnosprawny mężczyzna w roli ojca w opinii  

młodych kobiet i mężczyzn 
 
Wstęp  
Osoby z niepełnosprawnością coraz częściej uczestniczą w ży-

ciu społecznym, zawodowym, zawierają związki małżeńskie oraz 
decydują się na posiadanie potomstwa. Jednakże w świadomości 
społecznej nadal trudno jest połączyć niepełnosprawność z miło-
ścią, małżeństwem, potrzebami seksualnymi, macierzyństwem czy 
ojcostwem. Kompilacja tych pojęć może wywołać, szczególnie u 
pełnosprawnej części społeczeństwa, wiele negatywnych emocji 
m.in. lęk, niepewność, wrogość, zażenowanie i niechęć. Problem 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w rolach rodzicielskich 
pozostawia się na uboczu, wychodząc z założenia, że osoby z nie-
pełnosprawnością przejawiają wiele trudności związanych z bra-
kiem pełnej sprawności, zatem wszystko, co dotyczy sfery intym-
nych przeżyć stanowi nieistotną część ich życia lub nie ma dla nich 
znaczenia. Polska pedagog, Danuta Gorajewska, stwierdziła, że 
„myśl o seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością, 
związku partnerskim (z osobą niepełnosprawną lub pełnospraw-
ną), założeniu przez nie rodziny czy adoptowaniu dzieci nadal 
wywołuje u pełnosprawnej części społeczeństwa nie tylko współ-
czucie, obojętność, zdziwienie, ale bardzo często niesmak lub wręcz 
dezaprobatę”1. Bardzo często zdarza się także, że posiadanie po-
tomstwa przez osoby niepełnosprawne budzi kontrowersje. „Lu-
dzie uważają wręcz za niesmaczne wesołe zachowanie osoby z 
niepełnosprawnością, jej dobry humor, podobnie jak związki in-
tymne czy rodzicielstwo”2. 

                                                 
1 D. Gorajewska, Niepełnosprawność a rodzina, seksualność i prokreacja, Fakty i mity o 

osobach z niepełnosprawnością, „Biblioteczka Przyjaciół Integracji”, 2006, s. 67.  
2 K.D. Rzedzicka, Niepełnosprawność jako inność modyfikatorem praktyki 

integracyjnej [w:] G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2004, s. 55. 
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Wciąż zwiększająca się liczba rodziców niepełnosprawnych 
uświadamia nam, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą 
do tego, aby stać się dobrymi rodzicami. Glorya Hale, autorka po-
radnika dla osób niepełnosprawnych, zauważyła, że „kiedy jedno z 
małżonków lub obydwoje są niepełnosprawni, decyzję o posiada-
niu dziecka podejmują z dużo większą rozwagą niż w przypadku 
osób zdrowych”3.  

Na przełomie ostatnich lat wzrosło zainteresowanie macie-
rzyństwem kobiet niepełnosprawnych, analizując takie aspekty jak 
m.in. predyspozycje kobiet do wychowania dziecka czy wpływ 
niepełnosprawności kobiet na funkcjonowanie społeczne dziecka 
itp.4567. Wśród tych tematów wyraźnie brakuje wyników badań czy 
prac naukowych dotyczących funkcjonowania niepełnosprawnych 
mężczyzn w roli ojca.  

Mężczyźni oceniani są zazwyczaj przez pryzmat swojej siły i 
sprawności fizycznej. Uważa się, że tylko odważny, sprawny i wy-
kształcony mężczyzna jest w stanie zapewnić kobiecie byt i poczu-
cie bezpieczeństwa. „Te stereotypowe cechy płciowe funkcjonują, 
jako normy społeczne, są wysoko cenione i pożądane. Ich wartość 
jest nadal istotna”8. Jednakże należy się zastanowić czy zasadne jest 
stawianie znaku równości pomiędzy niewydolnością organizmu a 
                                                 

3 G. Hale, Rodzice niepełnosprawni, Poradnik dla niepełnosprawnych, MUZA SA, 
Warszawa, 1996, s. 160.  

4 U. Bartnikowska, Małżeństwa mieszane (osoba z uszkodzonym słuchem – osoba 
słysząca), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 1996. 

5 M. Chodkowska, Więź małżeńska w rodzinach kobiet niepełnosprawnych, 
„Problemy rodziny”, 1991, nr 5. 

6 D. Podgórska-Jachnik, Czy potrzebne jest wspieranie macierzyństwa kobiet z 
niepełnosprawnością? [w:] D. Podgórska-Jachnik (red.), Ruch na rzecz lepszej 
przyszłości osób niepełnosprawnych. Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób 
niepełnosprawnych. Tom 2Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, 
Łódź, 2010, s. 239-253. 

7 M. Rydzewski, Otwórz oczy na (niepełnosprawne) mamy! Informacja o projekcie 
na rzecz wspierania macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością [w:] D. Podgórska-
Jachnik (red.), Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Problemy 
rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Tom 2. Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź, 2010, s.229-237. 

8 H. Żuraw, Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa, 2008, s. 135.  
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niewydolnością wychowawczą? Czy rzeczywiście tylko w pełni 
sprawny mężczyzna może pełnić rolę męża i ojca?  

Inspiracją do podjęcia takiej tematyki było doświadczenie pra-
cy w poradnictwie psychologicznym dla studentów z niepełno-
sprawnością i osobiste zapoznanie się z problemami młodych ludzi 
niepełnosprawnych. Pod wpływem doświadczeń na polu psycho-
logii praktycznej, jak i literatury przedmiotu, narodziła się myśl 
zbadania postaw i opinii pełnosprawnych, młodych kobiet i męż-
czyzn wobec ojcostwa osób z niepełnosprawnością.  

 
1. Pełnienie ról rodzinnych przez osoby niepełnosprawne 
Rola społeczna jest zbiorem oczekiwań ze strony otoczenia 

(rodziny, grupy społecznej, instytucji itd.), wyznaczających 
człowiekowi określony status społeczny, czyli jego miejsce w danej 
grupie społecznej. Każda rola zawiera pewien zestaw praw, ale też 
obowiązków, których człowiek powinien przestrzegać. Człowiek 
jako istota społeczna, należy do wielu grup społecznych w których 
zajmuje określone pozycje, wynikające z wewnętrznej struktury 
grupy, czyli całokształtu relacji wiążących jej członków. Jednym z 
kluczowych czynników wpływających na jakość życia jednostki jest 
układ ról jakie ona pełni w ciągu swojego życia9. Dla dorosłej 
jednostki najważniejsze są role związane z życiem małżeńskim, 
rodzinnym i zawodowym10. Wypełnianie tych ról możliwe jest w 
relacji z innymi, w określonym kontekście społecznym, przede 
wszystkim w nawiązaniu do struktur i reguł obowiązujących w 
systemie, do którego dana osoba należy. Rola społeczna kształtuje 
się pod wpływem grupy i nie jest jedynie odwzorowaniem 
zajmowanej pozycji, czasem również i tej do której jednostka dąży. 
Oczekiwania społeczne związane ze sposobem pełnienia roli 
przekazywane są w sposób pośredni bądź bezpośredni1112. Rola 

                                                 
9 M. Wołonciej, Homo faber czy homo familiaris? Wpływ bezrobocia na realizację 

ról małżeńskich. [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina 
wobec współczesnych wyzwań, Difin, Warszawa, 2009, s. 81-100. 

10 T. Rostowska, Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Impuls, Kraków, 2009 
11 ibidem 
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społeczna jest więc tym, co dana jednostka czyni i tym czego inni 
ludzie od niej oczekują w konkretnej sytuacji społecznej13. 

Człowiek na przestrzeni swojego życia realizuje wiele ról, 
niektóre z nich podejmuje jednocześnie, np. rolę męża, pracownika, 
rodzica, małżonka, dziecka, dziadka, babci. Milkie i Peltola14 
zauważyli, że dla jakości życia człowieka dorosłego, dla jego 
poczucia szczęścia i zadowolenia, najważniejsza jest jakość ról 
partnera, rodzica, przyjaciela, sąsiada, krewnego, członka 
społeczności lokalnej oraz jakość ról związanych z aktywnością 
zawodową (przełożonego, współpracownika). Natomiast zdolność 
do pełnienia przez człowieka kilku ról jednocześnie chroni go 
przed negatywnymi konsekwencjami przeciążeniem rolą i 
konfliktami ról. 

Rodzina, dla każdego człowieka, stanowi grupę oparcia i 
wsparcia psychicznego gdzie uczy się pełnienia wielu ról 
społecznych: 

• Syna/córki i/lub brata/siostry – poprzez uczestniczenie w 
roli członka rodziny generacyjnej; 

• Matki/ojca i/lub męża/żony – poprzez uczestniczenie w 
roli członka rodziny prokreacyjnej; 

• Członka grupy zawodowej, grupy życia obywatelskiego, 
kulturalnego itp. – poprzez uczestniczenie w różnych grupach 
społecznych15. 

Role nadane i przyjęte w rodzinie charakteryzują się 
mniejszym uświadomieniem, większą trwałością i mniejszą 
podatnością na zmiany, niż role pełnione poza systemem 

                                                                                                                         
12 J. Rostowski, Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej 

człowieka. [w:] T. Rostowska, J. Rostowski Rodzina – rozwój – praca, Wyd. 
Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Łódź:, 2002, s. 159-168. 

13 M. Wołonciej, op. cit. 
14 M. Milkie, P. Peltola Playing All the Roles: Gender end the Work – Family Bal-

ancing Act, “Journal of Marriage and the Family”,1999, 61, 476 – 490.  
15 R. Ossowski, Jakość życia – efektywne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych 

jako wskaźnik udanej rehabilitacji [w:] M. Kościelska, A. Bassam (red.), Człowiek 
niepełnosprawny. Rodzina i praca, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2004, s. 21 – 35 
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rodzinnym. Role rodzinne dotyczą wszystkich członków systemu 
rodzinnego i istotnie wpływają na kształtowanie się obrazu siebie i 
poczucia własnej wartości poszczególnych członków rodziny16. 
Simon i Stierlin 17 role rodzinne definiują jako zespół oczekiwań i 
norm formułowanych przez rodzinę, „dotyczących pozycji i 
zachowania jednostki w tej grupie”. Zatem opisując role rodzinne 
warto się bliżej przyjrzeć kategoriom roli małżeńskiej i roli 
rodzicielskiej. 

Role małżeńskie kształtują się poprzez obserwację i 
identyfikację z rodzicem tej samej płci w rodzinie generacyjnej, 
nabywaniem wzorów ról małżeńskich i więzi małżeńskiej oraz 
wzorów zachowań i postaw charakterystycznych a zarazem 
właściwych dla męża i żony. Na kształtowanie się ról małżeńskich 
ma wpływ także: uczenie się odpowiedzialnej i dojrzałej miłości 
oraz ról związanych z własną płcią, jak również kształtowanie 
orientacji seksualnej18. Role małżeńskie odnoszą się do pozycji 
męża i żony w związku małżeńskim. Oczekiwania małżonków 
wobec siebie nawzajem, zależą od typu małżeństwa jaki tworzą, 
obrazu roli małżeńskiej wyniesionej z rodziny generacyjnej, 
zespołu cech psychologicznych samych partnerów oraz od 
czynników społeczno – kulturowych wpływających na relację w 
czasie jej trwania1920. 

Role rodzicielskie odnoszą się do relacji rodzic – dziecko i 
można w nich wyodrębnić elementy i zachowania wspólne dla 
obojga rodziców, jak również charakterystyczne wyłącznie dla roli 
matki i wyłącznie dla roli ojca. W tradycyjnym rozumieniu 
małżeństwa rola matki polegała na trosce o dom i rodzinę, dbaniu 
o prawidłowy rozwój dziecka, obdarowywaniu ciepłem, 
serdecznością, wyrozumiałością i miłością. Kobieta pełniła rolę 

                                                 
16 T. Rostowska, op. cit. 
17 F. B. Simon, H. Stierlin, Słownik terapii rodzin, GWP, Gdańsk, 1998, s. 275. 
18 A. Bańka, Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i 

rodziny [w:] A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia, Stowarzyszenie Psychologia 
i Architektura Poznań, 2005, s. 11 – 78.  

19 M. Plopa Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań,. „Impuls”, Kraków, 2005. 
20 T. Rostowska, op. cit. 
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integrującą oraz wypełniała zadania społeczno – emocjonalne. W 
stosunku do męża kobieta miała okazywać szacunek i miłość, 
dotrzymywać mu towarzystwa w kontaktach społecznych, życiu 
kulturalnym i spędzaniu wolnego czasu. W związku z 
upowszechnianiem się pracy zawodowej kobiet załamał się 
tradycyjny model małżeństwa i rodziny, i w rodzinach zaczął 
panować nowy podział ról i obowiązków, nakładający na 
mężczyznę uczestniczenie w pracach domowych i zajmowanie się 
dziećmi. Niemniej jednak większość funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych wciąż pełnią kobiety212223242526.  

Pozycja ojca w tradycyjnej rodzinie (patriarchalnej) była silnie 
ugruntowana. Jego główna rola polegała na zajmowaniu się pracą, 
utrzymywaniu rodziny i reprezentowaniu jej na zewnątrz. Miał za 
zadanie uczenie dzieci stanowczości, wartości oraz zapewnienie 
żonie i dzieciom poczucia bezpieczeństwa, stabilności 
ekonomicznej, opieki i pomocy2728. Pomimo, że granice między 
rolami matki i ojca coraz bardziej zaczęły się zacierać, a ich 
postawy wobec dzieci coraz bardziej uzupełniać, to jak wykazały 
wyniki badań Plopy29 część mężczyzn w dalszym ciągu jest 
zwolennikami patriarchalnego modelu rodziny. Może być to 
spowodowane samodzielnością i emancypacją kobiet, które rodzą 
opór u płci męskiej.  

Otwartość, empatia i bezpośredni charakter relacji 
interpersonalnych w dobrze funkcjonującej rodzinie, sprawiają, że 

                                                 
21 M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób 

zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, TN KUL, Lublin, 1992. 
22 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, KUL, Lublin, 2008. 
23 M. Plopa, op. cit. 
24 T. Rostowska, op. cit. 
25 F. B. Simon, H Stierlin, op. cit. 
26 K. Wiśniewska-Roszkowska, Druga i trzecia młodość kobiety, PZWL, 

Warszawa, 1990. 
27 M.Braun-Gałkowska, op. cit. 
28 F. B. Simon, H. Stierlin, op. cit. 
29 M. Plopa, Małżeństwo w percepcji młodych Polaków [w:] T. Rostowska, A. 

Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, Difin, Warszawa, 2010, 
s.64 – 93. 
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ze strony małżonka lub też innych członków rodziny oczekuje się 
wsparcia w sytuacjach trudnych. Podłożem wsparcia 
wewnątrzrodzinnego jest miłość wspierająca, poparta 
zaangażowaniem i ofiarą na rzecz osoby wspieranej. Istota tego 
uczucia sprowadza się do przyjęcia partnera takim jakim jest i jaki 
może być w przyszłości. Sens tak rozumianej miłości wspierającej 
polega na „przebywaniu w obecności partnera po to by mu służyć i 
pomagać w jego rozwoju, samorealizacji i samodoskonaleniu, 
dostrzegając w tej właśnie roli możliwość samorealizacji”30.  

Aby małżonkowie mogli rzetelnie, dojrzale i zgodnie z 
oczekiwaniami społecznymi wywiązywać się ze społecznie nadanej 
im roli i aby tworzona przez nich relacja była dla nich źródłem 
szczęścia, radości i satysfakcji, powinni szanować partnera, 
dostrzegać jego potrzeby i wspierać go w ich zaspokajaniu, ustalić 
ważniejsze kwestie dotyczące życia partnerskiego i rodzinnego, 
komunikować się za pomocą partnerskiego stylu komunikacji, 
przejawiać zdolność i chęć pójścia na kompromis. Małżonkowie 
powinni charakteryzować się zdolnością do empatii, przebaczania, 
okazywania miłości, kontrolowania swoich uczuć i emocji, 
poczuciem odpowiedzialności za swój rozwój i partnera, 
adekwatną samooceną i spójnym systemem wartości31. 

Jedną z ważniejszych wartości w życiu każdego człowieka 
stanowi rodzina. Większość ludzi pragnie w przyszłości założyć 
rodzinę, mieć dzieci. Podobne pragnienia i potrzeby mają również 
osoby z niepełnosprawnością, lecz dla reszty społeczeństwa jest to 
nadal temat tabu. Biorąc pod uwagę badania Krystyny 
Błeszyńskiej, osoby z niepełnosprawnością ruchową za największe 
zalety małżeństwa wskazują fakt, że małżonek może dać oparcie 
oraz opiekę, może zaspokoić potrzeby, takie jak miłość, bycie 
potrzebnym i kochanym oraz zaspokojenie potrzeby rodzicielskiej. 

                                                 
30 T. Rostowska, op. cit., s. 63 
31 J. Rostowski, Style przywiązania a kształtowanie się związków interpersonalnych 

w rodzinie [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2003, s. 19-31. 
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Ważną kwestią w małżeństwie, na którą wskazywali 
niepełnosprawni ruchowo, to potrzeba współżycia fizycznego32. 
Niestety życie prywatne takich osób często jest dyskryminowane 
przez społeczeństwo. W dorosłym życiu niepełnosprawne 
jednostki często nie wiedzą jak odnosić się do kwestii małżeństwa, 
rodziny czy życia seksualnego ze względu na to, że przeważnie nie 
są one edukowane w tych kwestiach i nie posiadają kompetencji na 
wskazane wcześniej tematy. Takie jednostki mimo swojego wieku 
traktowane są często, jako dorosłe dzieci, którym taka wiedza nie 
jest potrzebna, gdyż one nigdy nie zaznają dorosłego życia. Taki 
stereotyp niestety nadal utrzymuje się w opiniach wielu osób. Jeśli 
w życiu niepełnosprawnego pojawi się kwestia małżeństwa 
traktowane jest ono, jako instytucja opiekuńcza i pomocnicza, a nie 
związek partnerski, w którym oboje są pełnoprawnymi 
małżonkami. Jeśli chodzi o stosunki intymne niestety nadal 
pozostaje to tematem tabu. Najczęściej rodzice czy opiekunowie 
osób niepełnosprawnych unikają tego tematu, natomiast, jeśli 
zostanie on podjęty, dana jednostka traktowana jest jak dziecko, 
którego rozwój zatrzymał się lub nawet nastąpił pewien regres. 
Kościelska33 podkreślała liczne błędy popełnianie przez rodziców 
dzieci niepełnosprawnych – koncentrację na defekcie, nadmierną 
opiekę, wymuszanie adaptacji do otoczenia, przeładowanie relacji z 
dzieckiem emocjami, brak stabilnych warunków życia. Przytoczone 
błędy pokazują jak trudną umiejętnością jest zachowanie 
równowagi między wymaganiami i rozumną swobodą a 
niebezpiecznym dystansem do dziecka34. 

Antonina Ostrowska podkreślała, że temat życia seksualnego 
osób z niepełnosprawnością jest pomijany w badaniach 
naukowych, które skupiają się tylko na medycznych problemach 
współżycia niepełnosprawnych, a nie na kwestiach seksualnych, 
które mogą dawać przyjemność lub rozładowywać popęd 

                                                 
32 K. Błeszyńska Społeczna percepcja osób niepełnosprawnych. „Psychologia 

Wychowawcza”, 1997, nr 5, s. 89. 
33 M. Kościelska Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa, 1995. 
34 R. Ossowski, op. cit. 
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seksualny. Nadal mimo pozornej swobody na temat seksu, osoby 
niepełnosprawne nie są zachęcane do mówienia na ten temat35. 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych bardziej boją się o sferę 
intymną ich dzieci niż sami zainteresowani. Jak wskazują badania 
Jarosława Bąbki, osoby z pewnymi dysfunkcjami przed 30 rokiem 
życia nie wskazują jeszcze na potrzebę zakładania rodziny, lecz 
koncentrują się na pracy i karierze zawodowej. Dopiero po 30 roku 
życia tendencje się zmieniają i na pierwszy plan wysuwa się chęć 
założenia rodziny i potrzeba spłodzenia potomka. Jak sami 
podkreślają ich zmagania z dorosłością i droga do niej prowadząca 
jest taka sama jak osób pełnosprawnych36. Nie zmienia to faktu, że 
każdy człowiek ma potrzeby seksualne oraz prawo do ich 
wyrażania. „Oczywistość tego stwierdzenia zbyt często w praktyce 
okazuję się pozorna, ponieważ „bezpieczne unikanie” i 
ignorowanie przejawów seksualności osób niepełnosprawnych 
skutkuje utrwaleniem przekonań i odczuć prowadzących do 
nierespektowania praw do przejawiania seksualności”37. Autorka 
wspomina także o niesprzyjających okolicznościach jakie mogą 
wpływać na brak możliwości rozładowania napięcia seksualnego 
przez niepełnosprawne jednostki. Jako pierwsze A. Długołęcka 
wspomina rozpowszechniony stereotyp atrakcyjności fizycznej, 
przez który osoby z niepełnosprawnością mogą być odrzucane jako 
potencjalni partnerzy seksualni czy też partnerzy życiowi. Taka 
postawa prowadzi do cierpienia i frustracji. Także pojawia się lęk 
przed pełnieniem ról życiowych, który wyrabiany jest w osobach 
niepełnosprawnych przez otoczenie, które najczęściej omija temat 
seksualności człowieka. Według autorki u osób z wrodzoną 
niepełnosprawnością najważniejszą rzeczą jest wdrażanie do 
samodzielnego życia oraz od samego początku dbanie o 
wzmacnianie samooceny. Tu właśnie należy zwrócić uwagę 
rodziców i opiekunów, na prawidłowe wychowanie, które ma 
                                                 

35 A. Ostrowska, Z. Izdebski, Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element 
stylu życia Polaków, Wyd. Muza, Warszawa, 2003, s. 59. 

36 J. Bąbka Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, „Żak”, Warszawa, 
2004, s.138  

37 A. Długołęcka, Z. Lew-Starowicz, Edukacja Seksualna, Świat Książki, 
Warszawa, 2006, s.218. 
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prowadzić do pełnej akceptacji, poczucia własnej wartości, ale 
także zwrócenie uwagi na pełnienie ról społecznych oraz rozwój 
seksualny. Nie należy dziecka z dysfunkcją izolować od 
rówieśników, bo to właśnie dzięki nim poznaje różnice między 
płciami. To właśnie wychowanie kształtuje w nas dojrzałość 
płciową i tylko od nas zależy czy osoby niepełnosprawne będą 
potrafiły zaspokoić swoje potrzeby, staną się samodzielni, dzięki 
czemu będą mogli podjąć dorosłe, odpowiedzialne życie38.  

 
2. Niepełnosprawny mężczyzna w roli taty 
Macierzyństwo i ojcostwo osób niepełnosprawnych jest trud-

nym tematem dla społeczeństwa. Jak już wcześniej wspomniałam 
w niniejszym artykule problematyka macierzyństwa osób z dys-
funkcjami organizmu poruszana jest w literaturze, natomiast pro-
blematyka ojcostwa osób niepełnosprawnych praktycznie nie jest 
spotykana. 

Warto jednak pamiętać, że założenie rodziny i posiadanie po-
tomstwa jest bardzo często marzeniem nie tylko pełnosprawnych, 
ale także ogromnym szczęściem osób niepełnosprawnych.  

Lęk przed ojcostwem u mężczyzn pełnosprawnych jest o wie-
le mniejszy niż mężczyzn z pewnymi dysfunkcjami. Dzieje się tak z 
powodu szeroko rozpowszechnionych stereotypów zakorzenio-
nych w społeczeństwie. Upowszechniło się przekonanie, że to męż-
czyzna, jako głowa rodziny musi zarabiać, a tym samym utrzymać 
rodzinę. Upowszechniło się również przekonanie, że niepełno-
sprawny mężczyzna nie jest w stanie spełnić tego obowiązku. 
Również uważa się, że opieka nad dzieckiem to wysiłek zbyt duży 
dla osoby obarczonej niepełnosprawnością. Na szczęście coraz czę-
ściej te negatywne stereotypy ulegają przekształceniom przede 
wszystkim dzięki dokonującym się przemianom społecznym zwią-
zanym z walką o prawa osób niepełnosprawnych i o ich oficjalne 
uznanie. Niezwykle istotnym okazało się przyjęcie Konwencji ONZ 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych (USA 2006, UE - 2010, Polska 
- 2012) zgodnie z którą każda osoba niepełnosprawna ma prawo do 
życia na równi z innymi obywatelami - Państwa Strony potwierdzają, 

                                                 
38 ibidem 
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że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia i podejmą 
wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom niepełno-
sprawnym skutecznego korzystania z tego prawa, na zasadzie 
równości z innymi osobami (Art. 10); Ponadto: każda osoba niepeł-
nosprawna ma prawo do poszanowania jej integralności fizycznej i psy-
chicznej, na zasadzie równości z innymi osobami (Art. 17). Państwa 
Strony podejmą efektywne i odpowiednie środki w celu likwidacji dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących 
małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków, na zasadzie równości z 
innymi osobami, w taki sposób, aby zapewnić: 

(a) uznanie prawa wszystkich osób niepełnosprawnych, które 
są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do zawarcia 
małżeństwa i do założenia rodziny, na podstawie swobodnie wy-
rażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków, 

(b) uznanie prawa osób niepełnosprawnych do podejmowania 
swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodze-
nia dzieci oraz do dostępu do dostosowanych do wieku edukacji i 
informacji dotyczących prokreacji i planowania rodziny, a także do 
środków niezbędnych do korzystania z tych praw, 

(c) zachowanie zdolności rozrodczych przez osoby niepełno-
sprawne, w tym przez dzieci, na zasadzie równości z innymi osobami. 

2. Państwa Strony zagwarantują prawa i obowiązki osób nie-
pełnosprawnych w zakresie opieki nad dziećmi, kurateli, powier-
nictwa, adopcji lub podobnych instytucji, jeśli takie instytucje 
przewiduje ustawodawstwo krajowe; we wszystkich przypadkach 
nadrzędne będzie dobro dziecka. Państwa Strony zapewnią oso-
bom niepełnosprawnym odpowiednią pomoc w wykonywaniu 
obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci (Art. 23)”39.  

Mimo licznych praw, które zakłada Konwencja u każdego 
niepełnosprawnego ojca może pojawić się lęk, który może wstrzy-
mać decyzję o poczęciu potomka. Jak zauważyła Dorota Podgór-
ska-Jachnik, lęk ten może dotyczyć braku akceptacji ze strony spo-
łeczeństwa, może być to lęk przed obciążeniem genetycznym 
dziecka, ale również lęk przed tym czy utrzyma swoją rodzinę, jak 
poradzi sobie w roli opiekuna i wychowawcy, a także o to czy zo-

                                                 
39 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Dz. U. 2012, poz. 1169.  
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stanie zaakceptowany w przyszłości przez swoje potomstwo40. 
Dzięki krótkiej publikacji „Ja ojciec” możemy poznać sylwetki pię-
ciu niepełnosprawnych ojców – problemy, których doświadczają w 
opiece i wychowaniu swoich dzieci. Jeden z mężczyzn jako wypra-
cowaną strategię wymienił jest instynktowne działanie, które po-
maga mu znacznie w opiece i wychowaniu nad dziećmi. Pozostali 
również aktywnie uczestniczą w wychowaniu dzieci. deklarują, że 
zdają sobie sprawę z ograniczeń, ale są na tyle silni, że walczą z 
nimi, starają się jak najmniej prosić innych ludzi o pomoc. Męż-
czyźni twierdzą, że niepełnosprawność może ograniczać np. ruch 
ale na pewno nie ogranicza ojcostwa. 

 
3. Cel badań 
Celem podjętych badań w grupie młodych kobiet i mężczyzn by-

ło uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie postawy i opinie wobec oj-
costwa osób z niepełnosprawnością prezentują osoby badane? 

W związku z tak sformułowanym problemem postawiono na-
stępujące pytania szczegółowe: 

1. Czy i w jaki sposób niepełnosprawność ma wpływ na 
wybór partnera?  

2. Jaki rodzaj niepełnosprawności może eliminować 
przyszłego partnera?  

3. Jakich obaw doświadczają kobiety zawierając bliską relację 
z niepełnosprawnym mężczyzną w opinii badanych kobiet?  

4. Jakich obaw doświadczają mężczyźni z 
niepełnosprawnością decydując się na założenie rodziny w opinii 
badanych mężczyzn? 

5. Czy społeczeństwo prędzej zaakceptuje ojcostwo 
mężczyzny uzależnionego od alkoholu czy ojcostwo mężczyzny z 
niepełnosprawnością?  

 
 
 
4. Organizacja, przebieg badań i charakterystyka osób badanych 

                                                 
40 D. Podgórska-Jachnik, Ja, ojciec, Fundacja Otwórz Oczy, WEMA 

Wydawnictwo-Poligrafia, Warszawa, 2013, s. 4-5. 
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Badania prowadzone były w okresie od listopada 2013 r. do 
stycznia 2014 r. i miały charakter anonimowy. Badani otrzymali ogól-
ną informację o naukowym celu i przeznaczeniu wyników badań. 
Grupę badawczą stanowili uczniowie klas trzecich Liceum Ogólno-
kształcącego w Zgierzu, studenci pedagogiki oraz logopedii z audio-
logią na Uniwersytecie Łódzkim. Ogółem przebadano 187 osób, z 
czego odrzucono 63 protokoły – ze względu na niekompletność ba-
dań, lub brak spełnienia warunków badania (kryterium wieku 18-35 
lat, pełnosprawność). Łącznie przebadano 124 osoby, kobiety stano-
wiły 63,7% (N=79), natomiast mężczyźni 36,3% (N=45).  

Średnia wieku ankietowanych kobiet, które wzięły udział w 
badaniu wynosiła 21,9 lat. Rozstęp wieku w grupie kobiet zawierał 
się w przedziale 18-34 lata. Największy udział procentowy stano-
wiły kobiety w przedziale wiekowym 20-25 lat (48,1%, N=38). 
Przyjęty przeze mnie podział jest ułożony według doświadczenia 
życiowego. Pierwszą grupę stanowią kobiety będące uczennicami 
ostatniej klasy liceum (34,2%, N=27). Drugi przedział wiekowy sta-
nowią studenci natomiast trzecia grupa badanych są to już osoby 
czynne zawodowo (17,7%, N=14). 

Średnia wieku badanych mężczyzn to 20,76. Najmłodszy 
uczestnik miał 18 lat a najstarszy 33. Największy udział procento-
wy przypada na przedział wiekowy 18-19 lat, czyli na uczniów li-
ceum. Stanowili oni 73,4% (N=33). Drugi pod względem liczebno-
ści jest przedział wiekowy 26-33, który przypada na osoby czynne 
zawodowo (22,2%, N=10). Trzecią i najmniej liczną grupę stanowili 
studenci (4,4%, N=2). 

 
5. Metoda, technika i narzędzie badawcze 
Metodą wykorzystaną w pracy była metoda sondażu diagno-

stycznego, technika ankiety, natomiast narzędzie badawcze stano-
wił kwestionariusz ankiety zawierający pytania o zróżnicowanej 
kafeterii, zarówno pytania otwarte, zamknięte i półotwarte. Wersja 
dla kobiet składała się z 20 pytań, natomiast wersja dla mężczyzn z 
16. Do kwestionariusza ankiety dołączono instrukcję, dotyczącą 
sposobu wypełniana. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch 
części. Pierwszą cześć stanowił arkusz danych demograficznych, 
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natomiast drugą część stanowiły pytania dotyczące postaw i opinii 
wobec ojcostwa mężczyzn z niepełnosprawnością. 

 
6. Wyniki i interpretacja 
W pierwszym etapie badań osoby badane zostały poproszone 

o wskazanie cech, którymi ich zdaniem powinien charakteryzować 
się mężczyzna jako ojciec. Rezultaty uzyskane w grupie kobiet za-
prezentowano w tabeli 1, natomiast w grupie mężczyzn w tabeli 2.  

Tabela 1. Pożądane cechy mężczyzny-ojca w opinii badanych kobiet 
Cecha  N % 
Poczucie humoru 51 64,6 
Inteligentny  30 38,0 
Opiekuńczy  30 38,0 
Odpowiedzialny  22 27,8 
Szczery  16 20,3 
Uśmiechnięty  15 19,0 
Czuły  14 17,7 
Kreatywny  13 16,5 
Zaradny  13 16,5 
Wrażliwy  12 15,2 
Odważny  11 13,9 
Zapewniający poczucie 
bezpieczeństwa 

10 12,7 

Zdecydowany  10 12,7 
Kulturalny  9 11,4 
Pracowity  8 10,1 
Stanowczy  8 10,1 
Uczciwy  8 10,1 
Energiczny  7 8,9 
Mądry  7 8,9 
Skromność  2 2,5 

Źródło: badania własne 
*Dane nie sumują się do 100% gdyż osoby badane miały możliwość 

wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
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Zdaniem 64,6% (N=51) badanych kobiet najbardziej pożądaną 
cechą u mężczyzn jest poczucie humoru. Zaskakujący jest duży 
skok procentowy między pierwszą a drugą odpowiedzią. Inteli-
gencję wskazało tylko 38% respondentek (N=30). Na równi z inteli-
gencją kobiety wskazały opiekuńczość. Kolejne miejsce w rankingu 
zajmuje odpowiedzialność, którą wskazało 27,8% (N=22). Szczerość 
ceni sobie tylko co piąta ankietowana (N=16). Kolejno idealny męż-
czyzna-ojciec powinien być uśmiechnięty, czuły, kreatywny, za-
radny, wrażliwy, odważny. Bardzo zakasujący jest fakt, że tylko 
12,7% badanych kobiet (N=10) wskazało potrzebę poczucia bezpie-
czeństwa, którą powinien zapewnić partner. Mężczyzna powinien 
być też zdecydowany, kulturalny, pracowity, stanowczy oraz 
uczciwy. Najrzadziej wymienianymi cechami są: energiczność, mą-
drość oraz na ostatnim miejscu skromność. 

 
Tabela 2. Pożądane cechy mężczyzny-ojca w opinii badanych mężczyzn 

Cecha  N % 
Odpowiedzialny  23 51,1 
Opiekuńczy  23 51,1 
Troskliwy  16 35,6 
Zaradny  10 22,2 
Potrafiący zapewnić byt 9 20,0 
Cierpliwy  8 17,8 
Stanowczy  8 17,8 
Wyrozumiały  8 17,8 
Konsekwentny  5 11,1 
Dojrzały  4 8,9 
Wrażliwy 4 8,9 
Kochający  4 8,9 
Odważny  3 6,7 
Spokojny  2 4,4 

Źródło: badania własne 
*Dane nie sumują się do 100% gdyż osoby badane miały możliwość 

wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
 
Dla 51,1% (N=23) respondentów mężczyzna jako ojciec musi 

być odpowiedzialny oraz opiekuńczy Na trzecim miejscu, jako jed-
ną z ważniejszych cech, badani wskazali troskliwość (35,6%, N=16). 
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22,2% (N=10) badanych mężczyzn wskazało zaradność, a 20% 
(N=9) zapewnienie bytu swojej rodzinie. Kolejnymi przymiotami są 
cierpliwość, stanowczość oraz wyrozumiałość, które uzyskały po 
17,8% wszystkich głosów (N=8). Kolejno mężczyźni wymienili 
konsekwencje, którą wybrał, co dziewiąty ankietowany (N=5). Na 
kolejnych miejscach znalazły się takie cechy jak: dojrzały, wrażliwy, 
kochający (8,9%, N=4). Najrzadziej wskazywanymi wartościami 
była odwaga (6,7%, N=3) oraz umiejętność zachowania spokoju 
(4,4%, N=2). W czołówce cech wskazanych przez badanych męż-
czyzn utrzymuje się stereotypowa rola ojca, jako głowy rodziny, 
który jest zarazem odpowiedzialny i opiekuńczy, potrafi zapewnić 
byt rodzinie, jest troskliwym i zaradnym mężczyzną. 

W następnym etapie osoby badane poproszono o wskazanie 
jaką prezentują postawę wobec ojcostwa mężczyzn z niepełno-
sprawnością. Uzyskane rezultaty zawiera tabela 3. 

 
Tabela 3. Postawa wobec ojcostwa mężczyzn z niepełnosprawnością 

Kobiety (N=79) Mężczyźni 
(N=45) 

Odpowiedzi 

N % N % 
Akceptacja 69 87,3 34 75,6 
Odrzucenie  10 12,7 11 24,4 
Razem  79 100,0 45 100,0 

Źródło: badania własne 
 
Dane zawarte w tabeli pokazują, że 75,6% badanych męż-

czyzn (N=34) oraz 87,3% badanych kobiet (N=69) deklaruję posta-
wę akceptacji wobec ojcostwa mężczyzn z niepełnosprawnością. 
Jako uzasadnienie swojego wyboru ankietowani wskazali, że zało-
żenie rodziny to jeden z celów w życiu, dlatego każdy, bez wzglę-
du na niepełnosprawność, powinien mieć prawo do jej założenia. 
Respondenci uważają, że jeśli niepełnosprawny czuje się na siłach 
do podjęcia takiego obowiązku i wyzwania to powinien spróbo-
wać, sam niepełnosprawny powinien zdawać sobie sprawę z tego 
czy byłby w stanie i nie obciążyłby dodatkowo jeszcze swojej part-
nerki.  
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Natomiast 12,7% badanych kobiet (N=10) oraz 24,4% badanych 
mężczyzn (N=11) deklaruje postawę braku akceptacji wobec ojcostwa 
mężczyzn z niepełnosprawnością. Swoją deklaracje ankietowani ar-
gumentowali m.in. tym, że mężczyźni z niepełnosprawnością nie 
powinni mieć dzieci, gdyż potomstwo powinno wychowywać się 
tylko w zdrowych rodzinach. Brak możliwości pełnej aktywności i 
liczne ograniczenia fizyczne są głównymi przesłankami eliminujący-
mi niepełnosprawnego w roli ojca. Natomiast jeden z badanych męż-
czyzn stwierdził, że niektórzy mężczyźni w ogóle nie powinni mieć 
dzieci niezależnie od poziomu ich sprawności. 

 
Tabela 4. Wpływ cech wyglądu i charakteru na wybór niepełnosprawnego 

mężczyzny jako życiowego partnera w opinii badanych kobiet 
 

Odpowiedzi  N % 
Zdecydowanie tak 21 26,6 
Raczej tak 37 46,8 
Raczej nie 19 24,1 
Zdecydowanie nie  2 2,5 
Razem  79 100,0 

Źródło: badania własne 
 
W kolejnym pytaniu badane kobiety zostały zapytane o to czy 

jeśli mężczyzna posiadałby pożądane cechy mężczyzny jako ojca, 
ale byłby to mężczyzna z niepełnosprawnością, czy nadal byłby 
brany pod uwagę jako życiowy partner (wyniki zawiera tabela 4). 

Z danych zaprezentowanych w tabeli numer 4 wynika, że 
26,6% (N=21) ankietowanych kobiet nie zwracałaby w ogóle uwagi 
na to czy mężczyzna jest niepełnosprawny. Dodatkowo 46,8% an-
kietowanych odpowiedziało, że niepełnosprawność raczej nie by-
łaby przeszkodą dla stworzenia stałego związku z niepełnospraw-
nym mężczyzną (N=37). Warto zwrócić uwagę, że tylko (2,5%, 
N=2) definitywnie odrzuca związek z osobą niepełnosprawną.  
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Tabela 5. Wpływ niepełnosprawności na wybór mężczyzny na ojca dziecka 
w opinii badanych osób 

Kobiety (N=79) Mężczyźni 
(N=45) 

Odpowiedzi 

N % N % 
Zdecydowanie tak 3 3,8 12 26,7 
Raczej tak 20 25,3 32 71,1 
Raczej nie 39 49,4 1 2,2 
Zdecydowanie nie  17 21,5 0 0,0 
Razem  79 100,0 45 100,0 

Źródło: badania własne 
 

W następnym pytaniu osoby badane zostały poproszone o 
odpowiedź na pytanie czy niepełnosprawność ma wpływ na wybór 
mężczyzny na ojca dziecka. Badania wykazały, że 21,5% kobiet 
(N=17) uważa, że niepełnosprawność zdecydowanie nie jest prze-
szkodą. Co interesujące odpowiedzi tej nie wskazał żaden z bada-
nych mężczyzn. Natomiast prawie połowa badanych kobiet (49,4%, 
N=39) i tylko jeden badany mężczyzna stwierdzili, że niepełno-
sprawność raczej nie stanowi dla kobiet przeszkody, aby mężczy-
zna mógł zostać ojcem ich dziecka. W opinii 25,3% ankietowanych 
kobiet i aż 71,1% badanych mężczyzn, kobiety raczej nie brałyby 
pod uwagę niepełnosprawnego mężczyzny, jako ojca swojego 
dziecka. W opinii trzech respondentek (3,8%) i 12 badanych męż-
czyzn (26,7%) kobiety definitywnie odrzucają niepełnosprawnego 
mężczyznę jako ojca.  

 
Tabela 6. Rodzaj niepełnosprawności, który może wykluczać mężczyznę 

jako przyszłego ojca w opinii osób badanych  
Kobiety (N=79) Mężczyźni 

(N=45) 
Odpowiedzi 

N % N % 
Zaburzenia psychiczne 71 89,9 41 91,1 
Niepełnosprawność intelektualna  62 78,5 30 66,7 
Poruszanie się na wózku 
inwalidzkim 

24 30,4 10 22,2 

Niepełnosprawność wzroku 22 27,8 10 22,2 
Niepełnosprawność słuchu 18 22,8 9 20,0 
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Poruszanie się o kulach 14 17,7 4 8,9 
Niepełnosprawność nie jest 
przeszkodą 

2 2,5 1 2,2 

Źródło: badania własne 
*Dane nie sumują się do 100% gdyż osoby badane miały możliwość 

wybrania więcej niż jednej odpowiedzi 
 
W kolejnym pytaniu osoby ankietowane spośród wymienio-

nych niepełnosprawności miały wybrać te, które całkowicie wyklu-
czyłyby mężczyznę jako przyszłego ojca. Uzyskane wyniki za-
mieszczono w tabeli 6. Na pierwszym miejscu pojawiły się zabu-
rzenia psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualna. Z danych 
zaprezentowanych w tabeli 6 wynika, że dla 89,9% (N=71) kobiet 
oraz 91,1% (N=41) mężczyzn zaburzenia psychiczne wykluczają 
mężczyznę jako przyszłego ojca. Spośród wszystkich odpowiedzi 
dla 78,5% (N=56) badanych kobiet oraz 66,7% (N=30) badanych 
mężczyzn, mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną nie 
byłby brany pod uwagę jako przyszły ojciec. Poruszanie się na 
wózku wskazało 30,4% (N=24) kobiet oraz 22,2% (N=10) mężczyzn. 
Tyle samo mężczyzn wskazało niepełnosprawność wzroku (wśród 
kobiet – 27,8%, N=22). Uszkodzenie słuchu, jako niepełnospraw-
ność wyłączającą mężczyznę jako przyszłego ojca wybrało 22,8% 
(N=18) kobiet oraz 20,0% (N=9) mężczyzn. Niepełnosprawnością, 
która była wskazywana najrzadziej jest poruszanie o kulach. W ten 
sposób odpowiedziało 17,7% (N=14) kobiet oraz 8,9% mężczyzn 
(N=4). Tylko dwie kobiety (2,5%) oraz jeden mężczyzna (2,2%) 
stwierdzili, że niepełnosprawność nie jest czynnikiem wykluczają-
cym mężczyznę jako przyszłego ojca. 

 
Tabela 7. Trudności i obawy doświadczane przez kobiety posiadające 

dziecko z niepełnosprawnym mężczyzną w opinii badanych kobiet 
Odpowiedzi N % 

Nadmiar obowiązków  32 40,5 
Nieumiejętność udzielenia 
pomocy 

22 27,9 

Problemy materialne 15 19,0 
Brak poczucia bezpieczeństwa 13 16,5 
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Zbyt wielkie poświęcenie 12 15,2 
Brak obaw 11 13,9 
Brak akceptacji ze strony 
otoczenia 

5 6,3 

Obawa przed odziedziczeniem 
niepełnosprawności przez 
dziecko 

3 3,8 

Brak pracy 2 2,5 
Źródło: badania własne 
*Dane nie sumują się do 100% gdyż osoby badane miały możliwość 

wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
 
W kolejnym pytaniu badane kobiety zostały poproszone o 

wskazanie obaw i trudności, których mogłyby doświadczać decy-
dując się na dziecko z niepełnosprawnym mężczyzną. Uzyskane 
rezultaty zawiera tabela 7. Wśród najczęściej pojawiających się 
obaw wskazywany był nadmiar obowiązków, który związany by-
łyby z opieką nad partnerem. Kobiety twierdziły, że w niektórych 
przypadkach opiekowanie się niepełnosprawnym mężczyzną by-
łoby znaczenie cięższe od opieki nad małym dzieckiem (40,5%, 
N=32). Jednym z problemów, których obawiają się ankietowane, są 
kwestie fizyczne związane np. z brakiem możliwości wniesienia 
partnera na trzecie piętro przy niepełnosprawności ruchowej. Co 
czwarta ankietowana (27,9%, N=22) wskazuje na nieumiejętność 
udzielenia pomocy partnerowi, ale i na lęk związany z możliwością 
wyrządzenia jeszcze większej krzywdy. Co piąta badana natomiast 
obawia się problemów materialnych, jakie mogłyby się pojawić w 
sytuacji braku zatrudnienia jej niepełnosprawnego partnera, ale 
także przy licznych wydatkach związanych z częstymi wizytami u 
lekarza czy konieczności kupowania leków. Wśród respondentek 
16,5% (N=13) wskazuje na brak poczucia bezpieczeństwa, jako jed-
ną z obaw, które pojawiłoby się w związku z mężczyzną niepełno-
sprawnym. Zaś 15,2% (N=12) badanych kobiet uważa, że posiada-
nie dziecka z niepełnosprawnym mężczyzną jest zbyt dużym po-
święceniem. Kobiety obawiają się tego, że przez posiadanie dziecka 
z niepełnosprawnym mężczyzną musiałaby zrezygnować z więk-
szości planów i marzeń, więc nie chciałaby tyle poświęcić ewentu-
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alnemu partnerowi. Natomiast 13,9% (N=11) twierdzi, że nie mia-
łaby żadnych obaw przed posiadaniem dzieci z takim mężczyzną. 
Najmniej wymienianymi obawami są: brak akceptacji niepełno-
sprawności ojca dziecka przez otoczenie oraz obawa przed odzie-
dziczeniem choroby przez dziecko. Na ostatnim miejscu kobiety 
wskazują, jako bezpośrednią obawę, brak aktywności zawodowej 
mężczyzny spowodowany niepełnosprawnością. 

W kolejnym pytaniu badani mężczyźni proszeni byli o wypi-
sanie trudności jakich może doświadczać niepełnosprawny męż-
czyzna w opiece nad dzieckiem. Uzyskane rezultaty zamieszczono 
w tabeli 8. 

Tabela 8. Trudności związane z pełnieniem roli ojca doświadczane przez 
mężczyzn z niepełnosprawnością w opinii badanych mężczyzn 

 
Odpowiedzi N % 

Ograniczenia fizyczne 29 64,4 
Brak możliwości zapewnienia 
odpowiedniej opieki dziecku 

23 51,1 

Takie same jak pełnosprawny 
mężczyzna 

6 13,3 

Możliwość skrzywdzenia 
dziecka 

5 11,1 

Źródło: badania własne 
*Dane nie sumują się do 100% gdyż osoby badane miały możliwość 

wskazania więcej niż jednej odpowiedzi 
 
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 8 aż 64,4% respon-

dentów (N=29) wymieniło ograniczenia fizyczne, słabą aktywność 
własną oraz bariery ruchowe, które mogłyby być ogromną prze-
szkodą w pielęgnacji i opiece nad dzieckiem. Respondenci, jako 
przykład podają sytuację, kiedy to niewidomy nie zauważy oddala-
jącego się dziecka albo niesłyszący, który nie usłyszy wołania o 
pomoc. Ograniczeń doświadczałby także mężczyzna na wózku, 
który na przykład nie może pomóc zejść dziecku ze schodów. Co 
drugi ankietowany (51,1%, N=23) wskazał na brak możliwości za-
pewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem spowodowany na 
przykład brakiem pracy, przez co nie będzie w stanie zapewnić 
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bytu rodzinie. Tylko 13,3% badanych uważa, że niepełnosprawny 
mężczyzna będzie miał takie same problemy jak osoba pełno-
sprawna. Natomiast, co dziesiąty ankietowany uważa, że niepełno-
sprawny mógłby wręcz skrzywdzić dziecko, na przykład niemoż-
nością utrzymania go czy udzielenia mu pomocy. 

W końcowym etapie badań osoby badane zostały zapytane 
czy uważają, że społeczeństwo prędzej zaakceptuje ojcostwo męż-
czyzny uzależnionego od alkoholu niż mężczyzny z niepełno-
sprawnością. Inspiracją do zadania tego pytania była lektura wy-
wiadu z Rafałem Kanarkiem, niewidomym mężczyzną, mężem i 
ojcem, w którym zasugerował, że „szeroka opinia publiczna prędzej 
zaakceptuje macierzyństwo bądź ojcostwo alkoholików, niż rodzi-
cielstwo na przykład głuchoniewidomego mężczyzny. Bo alkoholi-
cy zawsze mieli dzieci i to dużo, a niepełnosprawni – raczej nie”41. 
Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli 9.  

 
Tabela 9. Opinia badanych osób dotycząca akceptacji przez społeczeństwo 

ojcostwa mężczyzn z niepełnosprawnością 
 

Kobiety 
(N=79) 

Mężczyźni 
(N=45) Odpowiedzi 

N % N % 
Społeczeństwo prędzej zaakceptuje 
ojcostwo mężczyzny uzależnionego 
od alkoholu 

44 55,7 14 31,1 

Społeczeństwo prędzej zaakceptuje 
ojcostwo mężczyzny z 
niepełnosprawnością 

35 44,3 31 68,9 

Razem  79 100,0 45 100,0 
Źródło: badania własne 

 
Z danych zawartych w tabeli 9 wynika, że nieco ponad poło-

wa badanych kobiet zgadza się ze stwierdzeniem, że społeczeń-
stwo szybciej zaakceptuje ojcostwo osoby uzależnionej od alkoholu 
niż niepełnosprawnego mężczyzny. Tezę tę odrzuciło 44,3% bada-
nych. Natomiast w grupie mężczyzn zdecydowana większość 
                                                 

41 P. Malinowska-Kowalczyk, Tacierzyństwo, „Integracja”, 2013,3 (120), s. 18. 
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(68,9%, N=31) uważa, że społeczeństwo prędzej zaakceptuje ojco-
stwo mężczyzny niepełnosprawnego niż mężczyzny uzależnionego 
od alkoholu. Natomiast 31,1% badanych mężczyzn (N=14) uznało, 
że społeczeństwo szybciej zaakceptuje ojcostwo osoby uzależnionej 
od alkoholu niż niepełnosprawnego mężczyzny. Po wypełnieniu 
ankiety, osoby badane właśnie to pytanie wskazywały jako naj-
trudniejsze, dlatego że nie wystąpiły tu pośrednie odpowiedzi (ra-
czej tak, raczej nie) i ankietowani byli zmuszeni opowiedzieć się po 
jednej ze stron. 

 
7. Podsumowanie i wnioski z badań 
Najistotniejsze z punktu widzenia celu pracy wyniki badań 

własnych omówione zostaną w porządku podyktowanym kolejno-
ścią sformułowanych pytań problemowych. Celem niniejszej pre-
zentacji jest ich weryfikacja. W głównym pytaniu badawczym po-
szukiwano odpowiedzi na pytanie Jakie postawy i opinie wobec 
ojcostwa osób z niepełnosprawnością prezentują osoby badane? 

Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdze-
nie, że zdecydowana większość mężczyzn (75,6%) i kobiet (87,3%) 
prezentuje postawę akceptacji wobec ojcostwa mężczyzn z niepeł-
nosprawnością (por. tab. 3). W pierwszym pytaniu problemowym 
poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób niepełno-
sprawność ma wpływ na wybór partnera. 

Wśród społeczeństwa panują różne stereotypy związane z 
osobami niepełnosprawnymi, a spojrzenie na takie osoby różni się 
w zależności od płci. W opinii badanych kobiet, niepełnosprawność 
nie ma wpływu na wybór partnera. Znaczna większość zaakcep-
towałaby niepełnosprawnego mężczyznę oraz mogłaby stworzyć z 
nim trwały związek i mieć dzieci. W opinii pełnosprawnych męż-
czyzn, kobiety nie chcą wiązać się z mężczyznami niepełnospraw-
nymi i mieć z nimi dzieci (por. tab. 5). Mężczyźni uważają, że dzieję 
się tak, gdyż kobiety obawiają się stereotypów panujących w społe-
czeństwie, a także licznych utrudnień, których mogłyby doświad-
czać wiążąc się z niepełnosprawnym mężczyzną. 

W drugim pytaniu problemowym poszukiwano odpowiedzi 
na pytanie jaki rodzaj niepełnosprawności może eliminować przy-
szłego partnera. 
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Zarówno badane kobiety jak i badani mężczyźni udzielili tych 
samych odpowiedzi (por. tab. 6). W obu grupach badawczych naj-
częściej wskazywaną odpowiedzią były zaburzenia psychiczne 
oraz kolejno: niepełnosprawność intelektualna, poruszanie się na 
wózku i inwalidzkim, niepełnosprawność narządu wzroku, niepeł-
nosprawność narządu słuchu i poruszanie się przy pomocy kul. 
Najrzadziej wybieraną odpowiedzią było stwierdzenie: „niepełno-
sprawność partnera nie jest dla mnie przeszkodą”. Odpowiedzi 
osób badanych dość jasno sugerują, że postrzeganie osób niepełno-
sprawnych w głównej mierze oparte jest na stereotypach, a wiedza 
na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami 
jest dość znikoma. Zdaniem Haywarda i Bright w odniesieniu do 
osób z zaburzeniami psychicznymi stereotyp zbudowany jest z 4 
głównych stwierdzeń: chory psychicznie jest niebezpieczny, ponosi 
częściową odpowiedzialność za swój stan, cierpi na chorobę, która 
jest chroniczna i trudna do leczenia oraz jest nieprzewidywalny i 
niezdolny do należytego wypełniania ról społecznych42.  

Warto jednak wspomnieć, że stosunek do osób z niepełno-
sprawnością kształtowany jest przede wszystkim poprzez zasób 
wiedzy dotyczący danej niepełnosprawności oraz częstość kontak-
tów osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Natomiast jak 
zauważają Milewski i Czaplewska postawa przychylna charaktery-
zuje osoby z wysokim i średnim zasobem wiedzy na temat niepeł-
nosprawności43.  

W trzecim pytaniu problemowym poszukiwano odpowiedzi 
na pytanie jakich obaw doświadczają kobiety zawierając bliską re-
lację z niepełnosprawnym mężczyzną w opinii badanych kobiet.  

Wśród najczęściej wymienianych obaw i trudności badane ko-
biety wskazywały na nadmiar obowiązków spowodowanych opieką, 
co w konsekwencji może prowadzić do wielu ograniczeń. Kobiety nie 
chcą rezygnować ze swoich marzeń na rzecz związku z niepełno-
                                                 

42 Za: E. Jackowska, Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na 
schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne, „Psychiatria Polska”, 
2009, tom XLIII, numer 6, s. 657. 

43 S. Milewski, E. Czaplewska, Człowiek niepełnosprawny w świadomości współ-
czesnych Polaków [W:] B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny – zagrożenia i szanse 
rozwoju. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999, s. 120. 
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sprawnym mężczyzną. Dodatkowymi obawami są: nieumiejętność 
udzielenia pomocy oraz problemy materialne. Kobiety obawiają się 
także problemów materialnych, które mogą być skutkiem braku ak-
tywności zawodowej niepełnosprawnego mężczyzny. Lęk przed tym, 
że kobieta będzie jedynym żywicielem rodziny sprawia, że nie chcą 
one angażować się w taką relację. Kobiety obawiają się również, że 
mężczyzna z niepełnosprawnością nie będzie w stanie zapewnić im 
poczucia bezpieczeństwa. Kobiety wielokrotnie powtarzały, że to one 
musiałyby chronić swojego partnera, opiekować się nim i troszczyć 
się o niego, a jednak relacje powinny być odwrotne. Respondentki 
obawiały się także tego, że mężczyzna z niepełnosprawnością nie 
byłby wstanie zaspokoić potrzeb dziecka, przez co dziecko mogłoby 
odrzucić ojca właśnie ze względu na jego dysfunkcję. Dla kobiet waż-
na jest także opinia społeczeństwa, dlatego wśród obaw pojawił się 
brak akceptacji ze strony otoczenia społecznego (por. tab. 7). Warto 
jednak podkreślić, że są to tylko ogólne obawy, wszystko zależy od 
indywidualnych cech danej kobiety a także od osobowości niepełno-
sprawnego mężczyzny. Żadna z badanych kobiet nie była w relacji z 
niepełnosprawnym mężczyzną i w swoim związku nie doświadczała 
takich obaw. 

W czwartym pytaniu problemowym poszukiwano odpowie-
dzi na pytanie jakich obaw doświadczają mężczyźni z niepełno-
sprawnością decydując się na założenie rodziny w opinii badanych 
mężczyzn. 

Do głównych obaw badani mężczyźni zaliczyli ograniczenia 
fizyczne, brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki dziec-
ku oraz możliwość wyrządzenia krzywdy dziecku na przykład 
niemożnością udzielenia mu pomocy. Tylko 13,3% badanych uwa-
ża, że niepełnosprawny mężczyzna będzie miał takie same proble-
my jak osoba pełnosprawna. Natomiast niepełnosprawni mężczyź-
ni wskazują na: obawy dotyczące tego czy można obciążać pełno-
sprawną ukochaną swoją niepełnosprawnością oraz obawy doty-
czące odziedziczenia niepełnosprawności przez dziecko44.  

W ostatnim, piątym pytaniu problemowym poszukiwano od-
powiedzi na pytanie czy społeczeństwo prędzej zaakceptuje ojco-

                                                 
44 P. Malinowska-Kowalczyk, Tacierzyństwo, „Integracja”, 2013,3 (120), s. 18. 
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stwo mężczyzny uzależnionego od alkoholu czy ojcostwo mężczy-
zny z niepełnosprawnością.  

Badani kobiety i mężczyźni przedstawili odmienne opinie na 
ten temat. Zdaniem kobiet społeczeństwo prędzej zaakceptuje ojco-
stwo mężczyzny uzależnionego od alkoholu aniżeli niepełno-
sprawnego mężczyzny. Ponad połowa kobiet stwierdziła, że nasze 
społeczeństwo nie jest jeszcze otwarte na ojcostwo niepełnospraw-
nych, gdyż jest to temat nowy, jeszcze publicznie niepropagowany. 
W opinii mężczyzn natomiast dominuje przeświadczenie, że nie-
pełnosprawny ojciec jednak ma znacznie lepszą sytuację i reputację 
w społeczeństwie niż osoba uzależniona od alkoholu. 

Najważniejszym wnioskiem płynącym z badań jest konieczność 
zapełnienia luki w literaturze psychologicznej i pedagogicznej doty-
czącej problematyki osób niepełnosprawnych odpowiednimi artyku-
łami, monografiami i badaniami na temat ojcostwa osób niepełno-
sprawnych, seksualności niepełnosprawnych mężczyzn, pełnienia 
przez nich ról rodzinnych i rodzicielskich. Należałoby również: 

• Stworzyć kampanię reklamową, pokazującą, że mężczyźni z 
niepełnosprawnością mogą i chcą zawierać związki małżeńskie 
oraz posiadać dzieci.  

• Prowadzić psychoedukację na temat niepełnosprawności, jej 
rodzajów, funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, metod 
terapii, jak również psychoedukację służącą zwiększaniu akceptacji 
i tolerancji wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz innych 
placówkach.  

• Stworzyć grupy wsparcia dla niepełnosprawnych mężczyzn, 
którzy są już ojcami albo zamierzają założyć rodzinę. Dzięki 
grupom wsparcia mężczyźni otrzymają dostęp do opieki lekarza, 
psychologa, pedagoga, seksuologa, prawnika oraz będą mieć 
możliwość spotkania innych niepełnosprawnych mężczyzn, którzy 
już są ojcami i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami.  

 
Zakończenie 
Jednym z najważniejszych celów niniejszej pracy było zwró-

cenie uwagi nie tylko na samą rolę ojca niepełnosprawnego, lecz 
także na małą liczbę publikacji dotyczących ojcostwa niepełno-
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sprawnych mężczyzn. Niezwykle pozytywnym zaskoczeniem była 
dla mnie deklarowana gotowość kobiet do podjęcia wspólnego ży-
cia z takim mężczyzną. Także liczna grupa kobiet, nie widziałaby 
przeszkód przed posiadaniem potomstwa z niepełnosprawnym 
mężczyzną. Niepełnosprawny ojciec, jako wzór może przekazać 
takie same wartości jak każdy inny tata, ale i dodatkowo może na-
uczyć dziecko wytrwałości, jak można poradzić sobie w każdej sy-
tuacji, bez względu na ograniczenia. Niepełnosprawność nie jest 
czynnikiem wykluczającym ojcostwo. Tata musi wykonać określo-
ne zadanie, wychować swoje dzieci na dobrych i uczciwych ludzi, 
którzy przekażą dalej wszelkie wartości. Ojcowie niezależenie od 
tego czy są pełnosprawni czy niepełnosprawni wychowując swoje 
pociechy stają przed tymi samymi problemami, na przykład czy 
będą potrafili przekazać dzieciom dobrze i trwale zasady postępo-
wania, nauczyć dziecko jak odróżnić dobro od zła oraz zapewnić 
im byt i wykształcenie. Należy pamiętać, że w wychowaniu dziec-
ka i przekazaniu mu odpowiednich wartości nie wystarczą wy-
łącznie zdrowe nogi czy ręce, ale cechy osobowości, które reprezen-
tuje dana jednostka. Dodatkowo niepełnosprawny mężczyzna mo-
że nauczyć swoje dzieci empatii czy tolerancji. To, że dana osoba 
jest niepełnosprawna fizycznie czy psychicznie nie oznacza, że jest 
niepełnosprawna wychowawczo czy emocjonalnie. 

 
Streszczenie  
Przedstawiony tekst jest prezentacją badań, których celem by-

ło poznanie postaw i opinii wobec ojcostwa mężczyzn z niepełno-
sprawnością jakie prezentują młode kobiety i młodzi mężczyźni. W 
części teoretycznej niniejszego rozdziału przybliżono charaktery-
stykę ról podejmowanych w rodzinie przez osoby z niepełno-
sprawnością. Szczególną uwagę zwrócono na pełnienie roli ojca 
przez mężczyzn z niepełnosprawnością. W badaniu wzięła udział 
grupa 124 osób wieku 18-34, kobiety stanowiły 63,7% (N=79), na-
tomiast mężczyźni 36,3% (N=45). W badaniach wykorzystano kwe-
stionariusz ankiety własnej konstrukcji. Otrzymane wyniki okazały 
się zadowalające, gdyż pozwalają na stwierdzenie, że zdecydowa-
na większość młodych mężczyzn i kobiet prezentuje postawę ak-
ceptacji wobec ojcostwa mężczyzn z niepełnosprawnością.  
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Słowa kluczowe: niepełnosprawność, mężczyzna z niepełno-
sprawnością, pełnienie roli ojca przez osoby niepełnosprawne, role 
rodzinne osób niepełnosprawnych 

 
Summary  
Disabled man in the role of the father in the opinion of young men 

and women 
The proposed text is a presentation of research aimed at un-

derstanding attitudes and opinions towards fatherhood of men 
with disabilities which represent non-disabled young women and 
young men. In the theoretical part of this chapter brought closer to 
the characteristics of family roles undertaken by persons with dis-
abilities. Particular attention was paid to their role as a father by 
men with disabilities. Participated in this study group of 124 people 
aged 18-34, women accounted for 63,7% (N =79), and men 36,3% (N 
=45). The research used a questionnaire own construction. The re-
sults have been satisfactory, as they allow to conclude that the vast 
majority of young men and women present attitude of acceptance 
of the paternity of men with disabilities.  

Keywords: disability, a man with a disability, perform the role 
of a father by persons with disabilities, family roles of people with 
disabilities  
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Mateusz Szast (KUL) 

 
Ojcostwo w dobie nasilonych ruchów migracyjnych 

 
Wstęp 
Podjęcie problematyki ojcostwa i rodziny z perspektywy mi-

gracyjnej nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem od badacza 
zjawisk społecznych znajomości literatury przedmiotu jak również 
posiadania rozbudowanej wiedzy socjologicznej, pedagogicznej 
oraz psychologicznej. Zamierzeniem tego artykuły nie jest wyczer-
pujące przedstawienie ojcostwa w kontekście nasilonych ruchów 
migracyjnych dokonujących się w przestrzeni społecznej lecz zasy-
gnalizowanie problematyki, która, w mojej ocenie powinna zostać 
szerzej poruszana w empirii. Nauki społeczne dostarczają w ostat-
nich latach licznych analiz dotyczących migracji, także jakości życia 
jednostek i grup społecznych, co wskazuje na bardziej podmiotowe 
ujmowanie funkcjonowania człowieka.  

Wykorzystując trywialne określenie można stwardzić, iż dla 
człowieka żyjącego w XXI wieku migracje są zjawiskiem normalnym i 
naturalnym, pozbawionym negatywnych konotacji, które niegdyś 
związane z utrudnieniami natury logistycznej oraz prawnej uniemoż-
liwiały wyjazdy i zmiany miejsca zamieszkania Polaków. Migracje 
stanowią konsekwencję głębokich procesów społecznych zachodzą-
cych wewnątrz struktury ekonomiczno-społecznej i stanowią cechę 
wiodącą rozwoju świata XX i XX wieku1. 

 
1. Migracje  
Natężenie ruchów migracyjnych, intensyfikację przemiesz-

czeń ludności na szeroką skalę na przełomie wieku XX i XXI po-
twierdzają dane liczbowe, gdyż szacuje się, iż w 2010 roku liczba 
migrantów świata oscylowała wokół 214 milionów osób z czego 
sama Europa to blisko 70 milionów. Jak Podaje Castels i Miller, 
liczby te zwiększyły się w stosunku do roku 1990 o około 40 proc. 

                                                 
1 K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej (studium histo-

ryczne), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974, s. 3. 



998 
 

Co skłania zatem ludzi do migracji? Powodów jest wiele, jak wiele 
jest teorii oraz definicji zjawiska migracji, wszystko zależy od przy-
jętego kierunku rozumowania oraz przyjętego stanowiska defini-
cyjnego. Istotnym elementem konceptualizacji zjawiska migracji 
jest przyjęcie podejścia naukowego co w niniejszym artykule ogni-
skować będzie wokół podejścia socjologicznego2. Inna autorka, Ewa 
Dubiel konstatuje, iż „procesy migracyjne nie są tworem współcze-
snych czasów. Śledząc rozwój ludzkości można zaryzykować tezę, 
że cechą człowieka jest ciągle poszukiwanie obszaru, który w spo-
sób optymalny warunkuje czy może daje nadzieję na zaspokojenie 
jego potrzeb”3. Podobne stanowisko utrzymuje Zofia Kawczynska-
Butrym, która migracje traktuje jako strategię w której ludzie od 
zawsze starali się rozwiązywać zagrożenia towarzyszące ich życiu. 
Pomimo, że ostatnie lata to „wartkie strumienie” migracji obywate-
li Polski za sprawą głównie wejścia naszego kraju do Unii Europej-
skiej 1 maja 2004 jak również po ratyfikowaniu Traktatu z Schen-
gen, który zakładał likwidację kontroli celnych, wizowych na gra-
nicach państw Europy ułatwiając możliwości przemieszczania się 
Polaków4, migracje będące przestrzennym przemieszczaniem się 
ludności w celu zmiany czasowej lub zmiany stałego miejsca poby-
tu wpisują się w ogólnoświatowe procesy wędrówek ludności5 
traktują nie tylko o mobilności międzynarodowej. Należy zwrócić 
uwagę, iż migracje to także ruchy wewnątrz określonego państwa, 
jednostki administracyjnej. Literatura naukowa wyróżnia kilka ty-
pów migracji oraz typów migrantów w zależności od przyjętej stra-
tegii migracyjnej, czasu spędzonego poza miejscem zamieszkania 

                                                 
2 Zob. S. Castels, M. Miller, The Age of Migration: International Population 

Movements in the Modern World, Basingstoke 2003: Palgrave-Macmillian; T. J. Hat-
ton, The Cliometrics of International Migration: A Survey, CEPR discussion paper, 
May 2010, cyt. za: P. Zientara, Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomic-
znym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Gdańsk 2012, s. 9.  

3 E. Dubiel, Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących, 
Opole 2014, s. 56. 

4 Z. Kawczyńska- Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin 2009, s. 9.  
5 E. J. Kryńska, Migracje jako zjawisko historyczne, [w:] J. Nikitorowicz, D. Mi-

siejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji mię-
dzykulturowej, Białystok 2009, s. 16.  
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oraz wieku i struktury migrantów. Na potrzeby tej pracy migrację 
rozumieć należy jako przemieszczanie się mas ludzkich nie tylko w 
obrębie międzynarodowej, ale także wewnątrz kraju (delegacje, 
migracje ze wsi do miast, wahadłowe ruchy do pracy itp.). Podej-
mowanie wysiłków w celu odnalezienia spójnego, interdyscypli-
narnego ujęcia kwestii migracyjnych jest przedsięwzięciem nada-
remnym ponieważ nie ma jednolitej, spójnej perspektywy analizy 
migracji, wyróżnia się cechy: 

1. Migracje stanowią istotny komponent zmian demograficznych 
zarówno w kategoriach ilościowych jak również strukturalnych; 

2. Migracje stanowią przejaw społeczno-ekonomicznej adapta-
cji jednostek oraz grup społecznych do zmieniających się warun-
ków egzystencji; 

3. Ruchy wędrówkowe stanowią zbiór zdarzeń składających 
się na przebieg życia, są konsekwencją codziennych doświadczeń 
ludzi przechodzących przez kolejne fazy życia; 

4. Migracje to racjonalne zachowania ludzi w celu maksymali-
zacji własnego bytu6. 

Granice fizyczne dla współczesnego człowieka nie stanowią 
już wyzwania. Jak podaje Wojciech Muszyński, media masowe do-
noszą o nowych odkryciach: najwyższych szczytów, najgłębszych 
jaskiń, biegunów, odludnych pustyń. Człowiek doświadcza za-
równo przez pryzmat jednostkowy jak również społeczny zaś 
przekraczanie granic czasowych ułatwiają na pewno układy mię-
dzypaństwowych sojuszy i unii polityczno-gospodarczych, Układ z 
Schengen znosi kontrolę graniczną między państwami-członkami 
Unii Europejskiej7. Mimo, iż nowoczesne technologie i środki 
transportu umożliwiają szybkie przemieszczanie się na skutek po-
wstania społeczeństwa sieciowego opartego na nowych powiąza-
niach i zależnościach, gdzie media tradycyjne ustępują Hiperme-
diom, zaś komunikację interpersonalną przejmuje Internet następu-

                                                 
6 D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kra-

ków 2010, s. 20. 
7 W. Muszyński, Wieloznaczność granic w doświadczeniu jednostkowym i społecznym 

w epoce globalizacji, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Pod wielkim dachem nieba. Gra-
nice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2009, s. 9.  
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je odmienne pojmowanie czasu jako „bezczasowego czasu − para-
dygmat informacyjny i sieciowe społeczeństwo wywołują syste-
mowe zakłócenia w sekwencji porządku zjawisk występujących w 
danym kontekście”8. 

Niezależnie od poruszanych klasyfikacji jak również charakte-
rystyk zjawiska migracji należy zwrócić uwagę na to, iż każdy kon-
tynent, każdy region i kraj posiada inne warunki osiedleniowe, 
społeczne, kulturowe, które w sposób istotny wpływają na styl ży-
cia oraz styl bycia jego mieszkańców. Podobnie, jak każde pokole-
nie zachowuje swoją ciągłość kulturową tworzy zarazem nowe 
wartości, które obejmują także migrantów, rzutując tym bardziej na 
wieloaspektowości zjawiska migracji9.  

 
2. Ojcostwo w dobie ruchów migracyjnych 
Biorąc pod uwagę tematykę ojcostwa należy postawić pytanie 

o wartości reprezentowane przez współczesnego człowieka, któ-
rymi kieruje się on w życiu. Danych dostarczają liczne badania na-
ukowe, wśród których zostały wykorzystane materiały zawarte w 
Diagnozie Społecznej z roku 2013, przedstawiając szereg cennych 
wskazówek ilustrujących kierunki przemian społeczeństwa pol-
skiego. Na przestrzeni kilku lat wraz ze wzrostem mobilności 
ludzkiej, relatywizacji oraz urozmaicenia życia współczesnego 
człowieka, zmieniły się nieco ludzkie wartości. Komponenty życia 
takie jak zdrowie, małżeństwo oraz dzieci od zawsze cieszyły się 
znacznym współczynnikiem poparcia wśród Polaków, jednakże na 
przestrzeni lat zaobserwowano destrukcyjny wpływ czynników 
zewnętrznych na jakość i stan życia obywateli Polski. Otóż, zdro-
wie jest wartością najbardziej cenioną zaś małżeństwo oraz rodzina 
traci na wartości w stosunku do lat ubiegłych (w 1992 roku 57 proc. 
poparcia zaś w roku 2013 to 50,4 proc.). Podobnie sytuacja wyglą-
da, jeśli dokonamy analizy wartości potomstwa dla Polaków. Otóż 
z poparcia na poziomie 52,3 proc. w 1992 roku potomstwo straciło 

                                                 
8 Tamże, s. 11.  
9 Zob. B. Kołodziej, Adaptacja polskich emigrantów do warunków miejsc osiedle-

nia, [w:] J. E. Zamojski (red.), Migracje. Kultura – Historia. Migracje i społeczeństwo 
7, Warszawa 2002, s. 195. 
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poparcie w 2013 do 46,1 proc.). Praca to wartość coraz bardziej ce-
niona (w 1992 roku – 26,6 proc, w 2013 – 32,1 proc.). Wartości auto-
teliczne jak również szacunek otoczenia oraz kontakty przyjaciel-
skie tracą na wartości na korzyść takich cech jak wykształcenie, sil-
ny charakter oraz ogólnie pojęta wolność. Szczegółowy wykaz pre-
zentuje zamieszony poniżej wykres.  

 
Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Przegląd 

wybranych zagadnie, www.diagnoza.com, (10.12.2014).  
 
Dokonując uogólnień światowych trendów w kwestii rodziny, 

rodzicielstwa i ojcostwa należy wskazać także na wyniki badań 
odnośnie rezerwy prokreacyjnej, która oznacza na poziomie indy-
widualnym rezygnację z pierwszego lub kolejnego dziecka, zaś na 
poziomie społecznym – zasób potencjalnych rodziców. Najpoważ-
niejszymi powodami rezygnacji z posiadania dzieci, głównie przez 
kobiety, są trudne warunki bytowe, zaś na drugiej pozycji plasuje 
się brak partnera, partnerki w celu posiadania dzieci. Niepłodność 
oraz niepewna przyszłość to kolejne warunki, które uniemożliwiają 
według Polaków posiadanie dzieci. Zwykło się mówić, iż Polacy 
odkładają decyzję o prokreacji realizując swoje aspiracje. Badania 
dowodzą, iż nie do końca jest to stwierdzenie zgodne z prawdą, 
jednakże należy zaznaczyć, iż trudności w godzeniu pracy z posia-
daniem dzieci, trudności w zdobyciu i utrzymaniu pracy przy jed-
noczesnym staraniu się o zaspokojenie podstawowych potrzeb by-
towych sprawiają, iż osoby młode „nie mają przysłowiowego cza-
su” na poszukiwanie partnera, zawieranie związków małżeńskich, 
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szczególnie w okresie wzmożonych ataków na rodzinę oraz wiele 
alternatywnych metod życia ludzkiego. Stres oraz pęd życia przy 
wzmożonej ruchliwości społecznej może generować ryzyko nie-
płodności co zamyka koło badawcze sugerując poważne zmiany w 
pojmowaniu przez Polaków tematyki rodzinnej. Rozkład odpo-
wiedzi dostarcza zamieszony poniżej wykres.  

 

 
Źródło: J. Czapiński, Rezerwa prokreacyjna, [w:] J. Czapiński, T. Panek, 

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia polaków, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa 2013, s. 155.  

 
Migracje, zarówno te międzynarodowe, długookresowe jak 

również wewnętrzne w celu podejmowania pracy, nauki, dojaz-
dów do miast, są procesami o niejednorodnym charakterze, nie-
mniej jednak człowiek uwikłany w trendy światowego procesu 
przemieszczania się odczuwa, szczególnie w początkowym okresie 
„poczucie wielkiego zamętu emocjonalnego i intelektualnego. Emi-
grant musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: kim je-
stem? Co ja tu robię? Czy to miejsce jest dla mnie odpowiednie? W 
kontekście tych pytań może się okazać, iż emigracja może być jedną 
z najlepszych decyzji, jaką podejmuje osoba opuszczająca swoją 
ojczyznę, może też być przekleństwem, a zatem może szansą i wy-
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zywaniem”10. Rynki pracy są otwarte przede wszystkim na osoby 
młode, w wieku produkcyjnym, jak podają statystyki w wieku 25-
29 lat. A więc osoby mające często małe dzieci lub decydujące się 
właśnie na ich posiadanie. Czynniki ekonomiczne to tylko jednej z 
przejawów migracji. Wyróżnia się także: potrzeby nowych do-
świadczeń, potrzeby bezpieczeństwa, poziom lęku, umiejętności i 
zdolności adaptacyjne, odwaga, hierarchia wartości (sukces mate-
rialny) lub przeciwnie − nastawienie na wartości rodzinne11. 

Przemiany dokonujące się w obrębie współczesnej rodziny by-
ły sygnalizowane przez socjologów dużo wcześniej. Rozwój indu-
strializacji oraz urbanizacji modyfikował nie tylko życie społeczne, 
ale nade wszystko życie rodzinne. Jak podaje Anna Kwak „rodzina 
okresu industrializacji stworzyła podwaliny rodziny współczesnej. 
Odpowiadając na wymogi ówczesnego rynku pracy, stawała się 
ruchliwa przestrzennie i społecznie. Stopniowe redukowanie liczby 
rodzin wielopokoleniowych, osiadłych, z własnym warsztatem 
pracy i pracą na rzecz wspólnego interesu łączyło się ze zwiększa-
niem liczby rodzin małych, mieszkających w miastach, z miejscem 
pracy oddalonym od rodziny, co wydłużało czas spędzany przez 
członków poza rodziną. Rozpad tych dużych struktur rodzinnych 
zmienia charakter więzi rodzinnych, odsuwa krewnych od wywie-
rania wpływu i sprawowania kontroli. Przyczynia się też do wzro-
stu niezależności osobistej i ekonomicznej członków rodziny i sa-
mej rodziny małej”12. O wzroście indywidualizmu i opóźniania w 
czasie decyzji o małżeństwie i posiadaniu dzieci dowodzą także 
wskaźniki dotyczące zawartych małżeństw na 1000 osób w Polsce. 
Ów wskaźnik spadał z 6,7 w 1990, do 5,5 w 2000 roku i nawet do 

                                                 
10 E. J. Kryńska, Migracje jako zjawisko historyczne, [w:] J. Nikitorowicz, D. Mi-

siejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji mię-
dzykulturowej, Białystok 2009, s. 15. 

11 E. Czykwin, Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozosta-
jących w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań, [w:] J. Nikitorowicz, D. Mi-
siejuk (red.), Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji mię-
dzykulturowej, Białystok 2009, s. 326.  

12 A. Kwak, Rzeczywistość życia rodzinnego w dobie globalizacji, [w:] B. Krauz-
Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego insty-
tucje w procesie uniformizacji, Kraków 2008, s. 411.  
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5,0 w 2004 roku. Wzrost wskaźnika podyktowany jest zawieraniem 
małżeństw przez osoby z roczników wyżowych końca lat 80. XX 
wieku. Drugim istotnym elementem diagnozy ojcostwa oraz ma-
cierzyństwa jest coraz bardziej krucha struktura małżeństw, pomi-
mo, iż Polska znajduje się w grupie państw charakteryzujących się 
niskim wskaźnikiem rozwodów to liczba małżeństw przerwanych 
wzrasta, ostatnio w lawinowym tempie (wskaźnik wzrósł z 1,2 w 
roku 2000 do 1,9 w roku 2006)13.  

Współczesny człowiek kieruje się nieograniczoną swobodą w 
wyborze partnera życiowego. Niezależności partnerów oraz trud-
ności w łączeniu ról partnera i rodziny generuje wzrost układów 
alternatywnych dla małżeństwa i macierzyństwa. Należy także 
wspomnieć o różnicach poziomu kulturowego, gdzie kobieta 
otrzymuje większa autonomię, człowiek posiada dostęp do dóbr 
kultury i informacji warunkującej funkcjonowanie we współcze-
snym świecie. Poza tym odmienna staje się kwestia traktowania 
wartości rodziny jako formy życia14 oraz odrzucenie norm religij-
nych i społecznych przy braku zastępstwa w postaci innych. Czyn-
niki te implikują skłonności do opóźniania wchodzenia w związki 
małżeństw oraz decyzję o posiadaniu dzieci dodatkowo poprzez 
wzrost ruchliwości oraz swoisty pęd życia15.  

Leon Dyczewski stawia interesujące pytania: dlaczego dzisiej-
sze państwa i rodziny są „nieżyczliwe” dla większej liczby dzieci w 
rodzinie i społeczeństwie? Dlaczego z takim wyrachowaniem 
ograniczając liczbę dzieci, posuwają się aż do ich niszczenia w łonie 
matki? Odpowiedź, według autora owych pytań jest wieloaspek-
towa. Według socjologa ostatnie dziesięciolecia to okres zmian w 
postrzeganiu dziecka jako wartości, niegdyś dziecko określano 
mianem wartości autotelicznej, wartości bezwzględnej co wiązało 
się z pragnieniem posiadania dziecka nie było obwarowane tak 
wieloma uwarunkowaniami jak dziś natomiast jego istnienie było 
nienaruszalne. Obecnie, dziecko traktowane jest jako wartość wy-
soko ceniona według badań, lecz względna co oznacza, iż dziecko 

                                                 
13 Tamże, s. 416.  
14 Tamże, s. 421.  
15 Tamże, s. 423.  
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można mieć, ale nie koniecznie w warunkach, w każdych warun-
kach. Można się go pozbyć, gdy rodzice z rozmaitych powodów 
nie będą chcieli, aby się urodziło16. 

Współcześnie człowiek, po raz pierwszy od tysięcy lat, ma 
„możliwość wyboru prokreacyjnego − posiadać czy nie posiadać 
dzieci; inaczej: dały nową ofertę życiową − wolności prokreacyjnej, 
wolności od dziecka. Nowoczesne techniki kontroli urodzeń sku-
tecznie pozwalają na unikanie prokreacji. Bezdzietność przestaje 
być tak silnie stygmatyzowana jak w przeszłości, a dzięki mass-
mediom, które przedstawiają wizerunki kobiet pięknych i kre-
atywnych, często z atrakcyjnym mężem/partnerem lecz bez dzieci, 
trwa społeczne oswajanie z nowym zjawiskiem. Radość z posiada-
nia potomstwa zastępowana jest radością samorealizacji i osiągnię-
cia sukcesu zawodowego. Prokreacja i rodzicielstwo staje się na 
dzisiaj bardziej konstruktem społecznym niż imperatywem biolo-
gicznym. Konstrukt ten znajduje się pod wpływem szerokiej gamy 
uwarunkowań i można go określić jako refleksyjny projekt”17 

Wraz z nastaniem zglobalizowanych systemów społecznych 
oraz nowoczesnych metod funkcjonowania współczesnego czło-
wieka otoczonego technologiami umożliwiającymi szybkie i 
sprawne przemieszczanie się na odległość jak również wymianę 
myśli i znaczeń zwracano uwagę w badaniach na perspektywę 
transnarodowości. Funkcjonowanie człowieka, szczególnie rodzin 
migracyjnych w warunkach wzmożonych przemieszczeń nie nale-
ży do zadań łatwych, jednak nie oznacza także zerwanie dotych-
czasowych więzi rodzinnych, gdyż jak zauważa Sylwia Urbańska, 
rola rodzica jest kontynuowana poprzez rozmaite sposoby komu-
nikowania przy wykorzystaniu alternatywnych możliwości kom-
pensowania braku obecności fizycznej rodzica przy dziecku lub 
małżonka przy małżonce i odwrotnie. Ojciec, który opuścił dom i 
dzieci z powodów ekonomicznych, pracując lub realizując zadania 
                                                 

16 L. Dyczewski, Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia, [w:] K. Slany, 
A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, 
Kraków 2003, s. 139.  

17 K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Bezdzietność – czy nowa wartość we współ-
czesnym świecie?, [w:] K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha (red.), Systemy 
wartości a procesy demograficzne, Kraków 2003, s. 159.  



1006 
 

wynikające z jego stosunku pracy nadal jest ojcem, struktura rodzi-
ny nie zostaje zachwiana, zmianie ulegają jednak komponenty eg-
zystencjalne, które są równie istotne w trakcie trwania związków 
rodzinnych. Macierzyństwo na odległość zarówno w przypadku 
ojca jak również matki jest zatem możliwe, jednak, jak podaje lite-
ratura przedmiotu, nie jest to rola spełniona w pełnym kształcie. 
Jednak może dokonać pewnej kompensacji czasu i przestrzeni po-
przez serwisy internetowe, wiadomości sms, skype, video rozmo-
wy jak również komunikatory dostępne niemalże w każdym tele-
fonie komórkowym18. 

Rodziny transnarodowe funkcjonują w sposób specyficzny, 
gdyż „pomimo rozłąki przestrzennej (geograficznej), utrzymują 
więzi emocjonalne poprzez zróżnicowane kontakty pośrednie i 
bezpośrednie. Siły, które utrzymują je jako całość, są mocniejsze niż 
siły prawne i fizyczne, które rozdzielają ich członków. W rodzinach 
transnarodowych rozproszeni członkowie połączeni są w jednej 
społecznej przestrzeni poprzez emocjonalną i finansową więź”19. 
Rodziny, jako podstawowa komórka społeczna, oparta na związ-
kach krwi małżeństwa bądź adopcji, połączona stosunkiem mał-
żeńskim i rodzinnym – dzieci uległa przekształceniu20. Układ ról 
małżeńskich i rodzicielskich jest często przenoszony, zacierają się 
granice i podział pracy wykonywanych przez matki i ojców, którzy 
najczęściej wspólnie pracują na utrzymanie domu, rozwój i wy-
chowanie dzieci. Zmianie ulega przede wszystkich rola ojca, który 
niegdyś odpowiedzialny był za zapewnienie bytu rodzinie, a nie 
więź emocjonalną21. 

                                                 
18 S. Urbańska, Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w wa-

runkach migracji, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, 
Kraków 2008, s. 79. 

19 W. Danilewicz, M. Dziekońska, Sieć współczesna i łańcuch migracyjny jako 
element przemieszczeń zagranicznych, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Pod wiel-
kim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, To-
ruń 2009, s. 103.  

20 M. Szast, Ojciec − pierwszym wychowawcą i nauczycielem, „Pedagogia Ojco-
stwa. Katolicki Przegląd Społeczno ‒Prawno ‒ Pedagogiczny, nr 5 (2/2012), s. 92.  

21 Zob. tamże, s. 59. 
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Nieobecność rodzica w rozwoju dziecka pozostawia nega-
tywne piętno o czym w tym miejscu pisać nie sposób ze względów 
objętościowych, jednakże w sposób skrótowy należy zaznaczyć, iż 
w konsekwencji brak rodzica u dziecka definiuje niejako jego sytu-
ację psychospołeczną co Beata Boćwińkska-Klik i Elżbieta Bielecka 
tłumaczą tym, iż „dochodzi do wyłonienia się grupy dzieci z syn-
dromem opuszczenia, dzieci które stają się symbolem społeczeń-
stwa konsumpcyjnego i realnym elementem wyposażenia ikono-
grafii nowej fali migracji zarobkowej”22. Czynników, które wpły-
wają na zachowania antyspołeczne dzieci wyróżnia się: brak stabil-
ności i chaos w obrębie wewnętrznej struktury rodziny, nieko-
rzystne postawy rodzicielskie, w tym brak dyscypliny, nadzoru, 
odrzucenie emocjonalne, alkoholizm i przemoc w rodzinie, złe wa-
runki materialne, niska samoocena, niepowodzenia szkolne, odrzu-
cenie przez kolegów czy wpływ dewiacyjnej grupy rówieśniczej, 
niska samoocena23. Należy zaznaczyć, iż w trakcie socjalizacji 
dziecka istotne znaczenie ma również grupa rówieśnicza, która, 
według socjologów w pewnym etapie życia młodego człowieka 
może nawet odgrywać większą rolę aniżeli rodzina w trakcie 
kształtowania i wzmacniania postaw i ról człowieka, jednakże brak 
„nadzoru rodziców nad dzieckiem czy negatywne postawy rodzi-
cielskie sprzyjają nawiązywaniu kontaktów dziecka z dewiacyjną 
grupą rówieśniczą w której zachodzi właściwy proces jego wykole-
jenia. Dlatego też dzieci migrantów mogą być częściej narażone na 
zachowania aspołeczne, wagary, używanie alkoholu i innych środ-
ków psychoaktywnych”24. 

Samotne rodzicielstwo to dylematy z rodzicielstwem i ojco-
stwem znane są od dawna. Na skutek rozmaitych czynników w 
Polsce mamy do czynienia z rodzinami stale niepełnymi z powodu 
śmierci rodzica, rozwodu lub separacji, biologicznej niepełności. 

                                                 
22 B. Boćwińska-Klik, E. Beielecka, Migracja a psychospołeczny rozwój dzieci, 

[w:] E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.), ,,Pedagogika społeczna. Migracje – Rodzi-
na - Dziecko” 2008, nr 3(29), Pedagogium, Warszawa 2008, s. 51. 

23 Tamże. 
24 Tamże, s. 52.  
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Znane są także rodziny niepełne czasowo na skutek długotrwałego 
pobytu rodzica poza miejscem zamieszkania rodziny25. 

Rodzina to instytucja spełnienia emocjonalnego „czas między-
ludzkiej komunikacji, interakcji, współprzeżywania, transmisji kul-
turowej w rodzinie. O niepodważalnym znaczeniu rodziny, jej roli 
w życiu jednostki i społeczeństwie świadczy m.in. fakt, iż wyuczo-
ne i przyswojone w dzieciństwie i okresie dorastania reguły i po-
stawy, zostają na cale życie. Dom rodzinny powinien być dla każ-
dego przystanią, miejscem do którego się wraca, w którym czekają 
osoby życzliwe, wspierające. Zgodna, szczęśliwa rodzina jest war-
tością cenioną bardzo wysoko”26.  

Rodzina ma wpływ na człowieka przez całe jego życie, zmia-
nie ulega jedynie siła i kierunek jej oddziaływania na poszczególne 
osoby. Według socjologicznej definicji, między innymi Tyszki, 
Adamskiego, rodzina będąca małżeńską więzią pokrewieństwa, 
powinowactwa lub adopcji spełnia szereg istotnych, zintegrowa-
nych funkcji wobec jednostek i społeczeństwa opierających się na 
regułach występujących w kulturze27.  

Ojcostwo realizowane w pełni może się dokonywać w uzna-
wanym potocznie modelu funkcjonowania człowieka, czyli w ro-
dzinie pełnej obejmująca ojca i matkę stanowiących małżeństwo 
oraz dzieci z tego małżeństwa, gdzie każdy pełni określona rolę28. 
Według Urszuli Sokal rodzic pełni znaczącą rolę w procesie wy-
chowywania dziecka, ponieważ to właśnie od rodzica dziecko bez-
pośrednio pochodzi. „Rola definiowana jest jako wzorce zachowań 
związane z pewnymi prawami, obowiązkami, powinnościami, któ-
rych oczekuje się od jednostki, jakich ona sie uczy”. Bycie ojcem lub 
matką to poważne zadanie, gdyż to właśnie od rodziców dzieci 
uczą się jak być ojcem lub matką poprzez obserwację zachowania 
rodziców kształtując swoje wizje rodziny w przyszłości29. Należy 

                                                 
25 W. Danielewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 

2006, s. 7.  
26 Tamże, s. 33. 
27 Tamże, s. 35. 
28 Tamże, s. 49. 
29 U. Sokal, Pełnienie roli rodzica we współczesnej rodzinie, [w:] M. Plopa (red.), Czło-

wiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 3, Elbląg 2009, s. 293.  
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zwrócić uwagę na fakt, iż dziecku od chwili poczęcia jest niezależ-
ną osobą i należy mu się szacunek i prawo do indywidualności. 
Pomimo, iż może być on niezdolne do samodzielnej egzystencji30. 
Najważniejsza rola rodzica oprócz zaspokajania potrzeb życiowych 
niezbędnych do funkcjonowania jest „towarzyszeniu dzieciom w 
ich wszechstronnym rozwoju. Nie jest bowiem sztuką zostać rodzi-
cem, ale sztuką jest nim być. Od początku rodzice powinni odpo-
wiednio stymulować rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny czy 
poznawczy dziecka”31. Tempo przemian świata współczesnego 
stawia dzisiejszych ojców i matki przed chaosem i zawirowaniem 
ról oraz zagubień wobec życia32. Współczesny ojciec postawiony 
naprzeciw ojcu z poprzednich pokoleń w których dominował pa-
ternalizm oraz autorytaryzm przechodzi do drugiej skrajności − 
ojca, który nie stawia żadnych wymagań, zapomina o swojej szcze-
gólnej odpowiedzialności za kształtowanie takiego charakteru 
dziecka, by mogło ono sprostać trudnym sytuacjom i wymogom 
obecnych czasów. Współcześni ojcowie niejednokrotnie na skutek 
zmian cywilizacyjnych z racji pracy zawodowej matki lub też dzie-
lenia obowiązków rodzicielskich nie tylko zapewnia byt materialny 
rodzinie, ale także przewija i karmi niemowlę, idzie z dzieckiem na 
spacer33.  

Ważnym elementem wychowawczym jest autorytet ojcowski, 
który także ulega erozji. Nieobecność fizyczna ojca wywołana pracą 
zawodową, duchowa nieobecność zapracowanego mężczyzny im-
plikuje zagubienie tożsamości dziecka, wzoru, który zostaje zastą-
piony poprzez grupę rówieśniczą lub używki34. Ojciec jest zatem 
niezbędny, gdyż „pomimo zmiany znaczenia ojca w rodzinie, po-
mimo lepiej lub gorzej pełnionej przez niego funkcji ojcowskiej, gdy 
jest on obecny w wychowaniu dzieci jest on rozpatrywany przez 
nie jako ojciec. Dziecko może nie akceptować jego zachowania, ale 
„ma ojca”, wie, kto nim jest, wie, jaki jest, wie, co chciałoby w nim 
                                                 

30 Tamże, s. 295.  
31 Tamże, s. 296. 
32 A. Więcławska, Problemy współczesnego ojcostwa, [w:] M. Plopa (red.), Czło-

wiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 3, Elbląg 2009, s. 301. 
33 Tamże, s. 303.  
34 Tamże, s. 305. 
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zmienić. Buduje sobie, przez potwierdzenie lub zaprzeczenie jego 
cech, ideał mężczyzny i ojca. Zarówno syn, jak i córka potrzebują 
tej ojca na co dzień, by mogli rozwijać swoją płciowość, przygoto-
wywać się do macierzyństwa i ojcostwa, wybrać małżonka i współ-
rodzica swoich dzieci35. 

Podejmując kwestie ojcostwa w kontekście migracji należy 
również wskazać na problematykę rodzinną, której ojcostwo jak 
również macierzyństwo dotyka bezpośrednio. Współczesny świat 
oferuje różne warianty, modele wychowywania dzieci, jednakże to 
właśnie rodzina jest podstawową i komplementarną instytucją wy-
chowawczą. Biorąc pod uwagę nasilone ruchy migracyjne i osa-
dzenie w owych ruchach problematyki rodziny należy przytoczyć, 
bardzo ogólnie, gdyż tematyką ta jest poruszana w innym moim 
tekście, kwestie rodzin światowych. Należy brać pod uwagę fakt, iż 
klasyczne ujęcie rodziny, myśląc socjologicznie na które składają 
się małżonkowie i dzieci, zamieszkujące pod jednym dachem, 
gdzie dominują bezpośrednie relacje face to face, mówiące w jed-
nym języku i legitymujące się jednym paszportem, to typ idealny 
rodziny. Otóż, jak podaje U. Beck, E. Beck-Gernsheim „układy ro-
dzinne, jakie spotykamy w rzeczywistości, są często niejedno-
znaczne i nie można ich raz na zawsze przyporządkować do jednej 
czy drugiej strony. Mają nieostre marginesy, tworzą strefy przej-
ściowe, ewoluują i stają się płynne, czasem należą bardziej do jed-
nej szuflady, czasem do innej, zależnie od życiowej historii, fazy 
biografii, przypadków zewnętrznych, a w niemałym stopniu rów-
nież od społecznego kontekstu: władzy, polityki, prawodawstwa, 
stereotypów na temat obcych itp. Logika takich układów rodzin-
nych to zatem nie albo-albo, tylko raczej mniej czy więcej: więcej 
rodziny jednonarodowej u jednych, więcej światowej u drugich. By 
posłużyć się analogią: nie można być „trochę” w ciąży. Ale być 
„trochę” rodziną światową - jak najbardziej można)”36. 

Interesujące pozostają kwestie ojcostwa i miłości w trakcie na-
silonych ruchów migracyjnych. Otóż, jak uważał niegdyś Erich 

                                                 
35 Tamże, s. 307. 
36 U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia w epoce global-

nej, przekł. M. Sutowski, Warszawa 2013, s. 33 
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Kastner „Miłość zdycha z przyczyn geograficznych”37. Ojcostwo 
bez miłości nie jest ojcostwem w pełni, zaś ojcostwo bez bliskości z 
rodziną (żoną i dziećmi) nie staje się przyjemnością wiodącą czło-
wieka na wyżyny radości i rozkoszy. Częste wyjazdy jak również 
przebywanie poza domem, traktowanie domu jak hotelu w którym 
człowiek spędza noc i dokonuje toalety, może stać niczym przy-
prawa w potrawie, której odrobina może smak i zapach potrawy 
uszlachetnić nadając jej wykwintności oraz dodatkowy walor sma-
kowy, zaś używanie nadmiernej ilości danej przyprawy może ze-
psuć wykwintne danie przykryte srebrną tacą. Metafora, może zbyt 
trywialnie opisuje problematykę ruchliwości społecznych w wyni-
ku których ojciec dojeżdżając do pracy lub wykonując swoje obo-
wiązki służbowe poza miejscem zamieszkania rodziny pozostawia 
je z dala od siebie. Krótkotrwałe rozstania cementują relacje, wzbu-
dzają tęsknotę i radość ze spotkania, uświadamiają uczucie łączące 
osoby i rodziny, zaś długotrwała bądź chroniczna rozłąka działa na 
więzi międzyludzkie destrukcyjnie.  

  
Zakończenie 
Jakie jest zatem ojcostwo w dobie nasilonych ruchów migracyj-

nych? Odpowiedź jest wieloaspektowa, ale można, w mojej ocenie, 
zawrzeć ją jednym słowem: trudne. Ojcostwo jest bardzo trudne i 
wymagające ogromnego poświęcenia połączonego z wytrwałością i 
dbałością o szczegóły związku, gdyż ojcostwo to także rodzicielstwo, 
ciepło, którego bez fizycznej bliskości może być za mało. Czasy w któ-
rych przyszło żyć współczesnemu ojcu nie należą do łatwych, ale po-
dobnie mawiali nasi przodkowie żyjąc w latach 70. i 80. XX wieku. 
Obecne czasy wymagają od człowieka dodatkowego wysiłku intelek-
tualno-mobilnego w celu zapewnienia odpowiednich warunków do 
rozwoju i pielęgnacji ojcostwa jak również rodzin.  

Postępująca indywidualizacja i atomizacja członków rodziny 
pod wpływem zmian społeczno‒ kulturowych38, podporządkowa-

                                                 
37 E. Kastner, Fabian, Historia pewnego moralisty, przekł. M. Wisłowska, War-

szawa 1961, s. 106, cyt. za: U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele 
życia w epoce globalnej, przekł. M. Sutowski, Warszawa 2013, s. 33 

38 S. Tusz, M. Kwiecień, Społeczne piętno eurosieroctwa, Warszawa 2012, s. 37. 
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nie rynkowi konsumpcyjnemu oraz pieniężnemu jest nie bez zna-
czenia dla funkcjonowania rodziny XXI wieku, bowiem przynosząc 
nowe wzorce życia czyni je jednocześnie zagmatwanym i trudnym. 
Według socjologów rodziny (Tomasz Szlendak) owa podstawowa 
komórka społeczna traktowana jest jako jedna z wielu opcji życio-
wych, nie zaś jako naturalne sfery życia człowieka. Poprzez rozwój 
pluralizmu, otwarcia na nowe kultury oraz sekularyzację życia, 
oderwanie od wartości transcedentalnych i autotelicznych uznaje 
się, iż rodzina stanowi niejako barierę w realizacji zamierzeń ży-
ciowych, których najważniejszym jest zaspokojenie indywidual-
nych potrzeb człowieka XXI wieku. Praca zawodowa kobiet i ich 
samorealizacji rzutuje na funkcjonowanie rodziny, toteż sytuację w 
której kobiety realizują się zawodowo socjologia traktuje jako nowy 
typ macierzyństwa i nowy typ ojcostwa39. 

 
Streszczenie 
Artykuł traktuje o ojcostwie w czasach wzmożonych prze-

mieszczeń ludzi wywołanych procesami społeczno-gospodarczymi 
XX i XXI wieku. Tematyka ojcostwa w kontekście migracji to pro-
blematyka niezwykle istotna, gdyż określa współczesne warunki 
oraz możliwości funkcjonowania rodzin w ponowoczesności. Mi-
gracje zachwiały klasycznym modelem rodziny w którym ojciec 
odpowiedzialny za los rodziny pracował, matka zaś opiekowała się 
domem i potomstwem. Obecnie role i układy rodzinne uległy 
przeobrażeniu implikując szereg trudności w funkcjonowaniu oj-
ców oraz dzieci. Postępująca globalizacja wymusza na człowieku 
dostosowanie się do świata co niewątpliwie ma niekorzystny 
wpływ na funkcjonowanie rodziców i relacje interpersonalne w 
rodzinach generując nowe typy i alternatywne modele współżycia 
ludzkiego uwzględniając przewartościowania człowieka XXI 
względem ludzi żyjących w latach 90. XX wieku.  

Słowa klucze: migracje, ojcostwo, rodzina migracyjna 
 
 

                                                 
39 M. Szast, Przemiany rodzin pod wpływem migracji, [w:] J. Zimny (red.), Rodzi-

na w oczach społeczeństwa, Stalowa Wola 2013, s. 295. 
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Summary 
The article discusses about fatherhood in times of increased 

movements of people caused by economic and social processes of 
the century. The themes of fatherhood in the context of migration is 
a very important issue, because it defines the modern conditions 
and possibilities of the functioning of families in work. Migration 
shook the classical model of a family in which the father responsi-
ble for the fate of the family worked, while his mother took care of 
the house and offspring. Now the roles and family systems have 
the midst of implying a number of difficulties in the functioning of 
fathers and children. Progressive globalization forces the man to 
adapt to the world of which undoubtedly has a negative impact on 
the functioning of the parents and interpersonal relationships in 
families by generating new types and alternative models of human 
intercourse having regard to reevaluate the 21 ST man to people 
living in the 1990s. Of the 20th century.  

Key words: migration, fatherhood, family migration 
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Wojciech Wodniak (KUL) 

 
Rola ojca oczami dziecka 

 
Wstęp 
Ojcostwo jest rozległą dziedziną, na którą można patrzeć z 

różnych punktów widzenia oraz omawiać pod kątem wielu aspek-
tów, takich jak na przykład pedagogiczny, humanistyczny, ducho-
wy, prawny. Myślę, że szczególnie wartym zainteresowania jest 
punkt widzenia dziecka w tej kwestii. Jest to o tyle ważne, iż może 
pomóc w dokładniejszym zrozumieniu potrzeb i wymagań dziecka 
względem ojca, co z pewnością sprawi, że ojcowie bądź przyszli 
potencjalni ojcowie staną się nie tylko bardziej świadomi swojego 
powołania, ale łatwiej będzie im sprostać temu wyzwaniu, możli-
wie jak najlepiej.  

 
1. Definicje ojca 
Od strony rozwoju psychicznego oraz fizycznego wszyscy 

kiedyś, przez pewien wyznaczony przez naturę okres, byliśmy 
dziećmi. Natomiast w stosunku do naszych rodziców jesteśmy i 
będziemy nimi zawsze. Na wstępie warto by było spróbować zde-
finiować, kim jest ojciec. Z punku czysto biologicznego ojciec jest 
mężczyzną, którego misją jest przedłużenie gatunku ludzkiego, 
poprzez spłodzenie potomstwa. Uzupełniając tą definicję o aspekt 
społeczno-pedagogiczny, ojcem nazywamy głowę rodziny czyli 
podstawowej komórki społecznej. Oprócz jej założenia, spłodzenia 
potomstwa, zobowiązany jest również do opieki nad nim, wycho-
wania, przygotowania do życia w społeczeństwie, przekazania od-
powiednich wartości oraz zapewnienia im bytu w sferze material-
nej. Z prawnego punktu widzenia, ojciec jest opiekunem prawnym, 
posiadającym władzę rodzicielską nad dzieckiem, do czasu osią-
gnięcia przez niego pełnoletniości. Jego obowiązki zostały usank-
cjonowane prawnie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Należą 
do nich: między innymi: obowiązek odpowiedzialnego planowania 
rodziny, ochrony potomstwa przed wszelkimi zagrożeniami, opie-
ki, dbanie o prawidłowy rozwój dziecka oraz o zapewnienie mu 
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dobrych warunków rozwoju. Natomiast w sensie duchowym po-
winien uczestniczyć w rozwoju duchowym dziecka, być dla niego 
oparciem, dawać przykład tego jak być dobrym człowiekiem, a sy-
nowi przekazać odpowiednie męskie wzorce. Należy jeszcze 
wspomnieć o ojcu z punktu widzenia religijnego, którego misją jest, 
poza wymienionymi wyżej zadaniami, dbanie o wychowanie 
dziecka w wierze.  

 
2. Okresy rozwojowe człowieka  
Wyróżniamy następujące etapy rozwojowe w życiu czło-

wieka: zarodkowy, płodowy, noworodkowy, niemowlęcy, po nie-
mowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, dojrzałości, wiek średni i okres 
starości. Okres zarodkowy trwa od poczęcia do dwunastego tygo-
dnia ciąży, kiedy to zarodek staje się płodem. Tuż po urodzeniu do 
ukończenia czwartego tygodnia życia dziecko zwane jest nowo-
rodkiem, a następnie niemowlęciem. W okresie między pierwszym, 
a trzecim rokiem życia człowiek wstępuje w okres poniemowlęcy, 
zwany też wczesnym dzieciństwem. Dzieciństwo natomiast uznaje 
się już od pierwszego roku życia do czternastego. Końcowa granica 
burzliwego okresu dojrzewania nie jest do końca precyzyjna, zale-
ży bowiem od indywidualnego przypadku, datuje się ją jednak ja-
ko dwudziesty piąty rok życia. Natomiast formalnie stajemy się 
dojrzali z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia. Ostatnie 
dwa etapy to wiek średni i okres starości, którego początek z punk-
tu widzenia medycznego określamy na sześćdziesiąty lub sześć-
dziesiąty piąty rok życia. Jak wspomniałem na wstępie, termin 
„dziecko” można rozumieć w dwojaki sposób. Z jednej strony jest 
to człowiek, którego wiek, w danym momencie, przypada na okres 
dzieciństwa. Z drugiej zaś, w stosunku do naszych rodziców, 
dziećmi będziemy zawsze. W rozwinięciu tematu pracy skupię się 
głównie na okresie dzieciństwa, gdyż to właśnie w tym czasie oj-
ciec ma do odegrania kluczową rolę. Wspomnę również jak się ona 
zmienia w pozostałych etapach życia.  

 
3. Próba definicji roli ojca w oczach dziecka 
Przed przystąpieniem do omawiania sedna tej pracy, zazna-

czyć należy, iż próba określenia roli ojca oczami dziecka jest su-
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biektywna, gdyż każda osoba może mieć nieco inne zdanie jak i 
odczucia na ten temat. Możemy jednak powołując się na własne 
doświadczenia i obserwacje, jak również widzę psychologiczną i 
pedagogiczną, czy też po prostu rozmowy na ten temat, znaleźć 
mniej lub bardziej ogólną wizję tego, jaki powinien być ojciec we-
dług dziecka. Próbując zbadać to zagadnienie, należy zważyć na 
fakt, iż jest ono osobą młodą, która żyje na świecie stosunkowo 
krótko. Kim w takim razie może być ojciec zdaniem dziecka? 
Dziecka, które nie zna żadnych fachowych pojęć, definicji, nie wie 
konkretnie w jaki sposób przyszło na ten świat, niezastanawiające 
się nad tym, że samo kiedyś najprawdopodobniej założy rodzinę, 
będzie potrafiło opisać swojego tatę w prostych słowach, ale co 
najważniejsze płynących z głębi serca. Skutkuje to tym, że naj-
prawdopodobniej samo, podczas ewentualnych przemyśleń, nie 
określa roli, jaką jego tata ma do spełnienia. Potrafi natomiast, bez 
wątpienia, wskazać potrzeby i wymagania jakie żywi wobec niego. 
Stąd też, dla ułatwienia dalszej rozprawy, przyjąć możemy, że rola 
ojca oczami dziecka to potrzeby i wymagania, które żywi wobec 
rodzica. 

 
4. Potrzeby człowieka 
Cechą charakterystyczną, dla każdego człowieka, jest od-

czuwanie pewnych potrzeb. Jedne z nich są niezbędne do życia, 
inne zaś mają na celu ulepszyć jakość naszego bytu. Do tych pierw-
szych zaliczamy wszelkiego rodzaju potrzeby fizjologiczne, dobrze 
nam znane, nie wymagające głębszej analizy. Dodam tylko, że jako 
jedyne ze wszystkich potrzeb są one odczuwane przez wszystkich 
w takim samym stopniu oraz w ten sam sposób. Spełnienie kolej-
nych potrzeb, które można określić jako „wyższe stopniem”, teore-
tycznie nie jest konieczne do podtrzymania życia na poziomie bio-
logicznym, lecz nie różnilibyśmy się w takim wypadku wiele od 
zwierząt. Aby móc funkcjonować tak jak tego chcemy, uczynić na-
sze życie możliwie najdoskonalszym, niezbędne jest spełnienie ko-
lejnych podstawowych warunków ku temu. Doskonały zobrazo-
waniem potrzeb człowieka jest teoria Abrahama Maslowa, która 
wyróżnia potrzeby niższego rzędu, wrodzone i obecne u każdego 
człowieka, czyli fizjologiczne i bezpieczeństwa oraz potrzeby wyż-
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szego rzędu takie jak: przynależności i afiliacji, uznania i samore-
alizacji. Poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne, jego brak 
prowadzi przede wszystkim do strachu i niepewności. Strach może 
występować pod różnymi postaciami oraz przed wieloma różnymi 
rzeczami. Możemy bać się o życie, zdrowie czy też mienie, jeśli nie 
mamy zagwarantowanego bezpieczeństwa fizycznego. W krajach o 
wyższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego gwarantem tego, przy-
najmniej od strony prawnej jest państwo. Strach może również wy-
stępować z najprzeróżniejszych powodów, z którymi musimy się 
często zmagać. Bezpieczeństwo daje nam nie tylko komfort psy-
chiczny, ale również niweluje niepożądany stres, który w tym 
przypadku działa destruktywnie na nasz organizm. Potrzeba przy-
należności wywodzi się stąd, iż człowiek został stworzony przez 
Boga do życia w społeczeństwie.  

Badania psychologiczne potwierdziły, że każdy człowiek 
odczuwa taką potrzebę. Najprostszym tego przykładem jest two-
rzenie przez ludzi związków, zakładanie rodzin. Potrzeba afiliacji 
(kontaktu) jest kolejną, jedną z najważniejszych potrzeb psycholo-
gicznych. Również wynika z faktu, iż człowiek jest istotą społeczną, 
odczuwa potrzebę nawiązywania relacji, szczególnie tych bliższych 
takich jak przyjaźń, miłość. Samotność jest stanem, który na dłuż-
szą metę czyni nasz nieszczęśliwymi, stąd ludzie, niestety nie zaw-
sze z pozytywnym skutkiem, próbują się przed nią bronić. Uznanie 
jest jedną z pierwszorzędnych rzeczy, do której dążymy. Każdy 
chce być lubianym, cenionym. Jeśli się dokładniej przyjrzymy, za-
uważymy, że uznanie ma duży wpływ, nie tylko na charakter, ale 
również na zachowanie się człowieka, a jego brak ma destruktyw-
ny wpływ na psychikę. Osoby takie stają się zamknięte w sobie, 
następuje obniżenie poczucia własnej wartości, wzrasta poczucie 
frustracji oraz inne negatywne skutki. Na szczytowym miejscu, w 
piramidzie potrzeb, Abraham Maslow umieścił potrzebę samore-
alizacji. Nie bez powodu, gdyż, będąc tego świadomym lub nie, 
dążymy do zaspokojenia tej potrzeby, w sposób szczególny, po-
nieważ kierujemy ku temu większość naszych działań. Głównym 
celem dążenia do samorealizacji jest osiągnięcie poczucia szczęścia.  

 



1021 
 

5. Szczególne potrzeby dziecka oraz rola ojca w ich za-
spokajaniu 

Wyszczególnione przeze mnie powyższe potrzeby, sklasyfi-
kowane przez Abrahama Maslowa, są oczywiście wspólne dla 
wszystkich niezależnie od wieku, jednakże będąc tak krótko na 
tym świecie, z oczywistych względów, nie jesteśmy w stanie za-
spokoić ich, bez czyjejś pomocy. Najbliższymi osobami, które po-
winny być tego gwarantem są rodzice, o ile jakiś nieszczęśliwy wy-
padek nie pozbawił dziecka możliwości wychowania w pełnej ro-
dzinie. Przykładem tego są potrzeby fizjologiczne. Na początku 
naszego rozwoju, aby je w pełni zaspokoić, zdani jesteśmy wspar-
cie rodziców. Poza wymienionymi powyżej potrzebami człowieka, 
które dotyczą wszystkich ludzi, bez wyjątku, trzeba zauważyć, że 
człowiek w okresie dziecięcym odczuwa również pewne potrzeby 
we wzmożonym stopniu, których zaspokojenie jest niezbędne dla 
jego prawidłowego rozwoju. Są one oczywiście zróżnicowane, po-
nieważ każdy odczuwa je na swój sposób oraz w różnym stopniu, 
zależnym od jego indywidualnych preferencji. Można jednak wy-
różnić kilka najważniejszych. Pierwsza z nich to potrzeba bezpie-
czeństwa. Z pewnością sami, z własnych doświadczeń, dobrze 
wiemy, jak poważne mogą być stany lękowe może oraz jak duży 
strach mogą powodować. Wiąże się to również z ujemnymi skut-
kami zdrowotnymi, szczególnie wrażliwym na działanie strachu 
jest układ nerwowy. Choć nie sposób ochronić dziecko przed 
wszystkimi zagrożeniami, co z drugiej strony nie jest takie złe, po-
nieważ musi również samemu powoli uczyć się radzić z proble-
mami, a całkowita izolacja przed zagrożeniami uczyniłaby z niego 
osobę nieprzygotowaną do życia, to niezwykle ważne jest poczucie 
bezpieczeństwa. A kto byłby bardziej odpowiednią osobą, stojącą 
na straży bezpieczeństwa rodziny, niż ojciec? W trudnych chwi-
lach, gdy następuje jakiś problem bądź zagrożenie, dziecko szuka 
oparcia u swojego taty, którego nie powinno w takich chwilach za-
braknąć. Idąc dalej w tym kierunku dochodzimy do potrzeby ak-
ceptacji. Jej niezaspokojenie, przez rodziców, może implikować 
trwałe skutki w psychice. Jest ona ściśle powiązana z kształtowa-
niem się poczucia własnej wartości, a jak dobrze wiemy poczucie to 
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wpływa, nie tylko na samopoczucie, ale również na kontakty z in-
nymi ludźmi, które mogą być z tego powodu utrudnione.  

Dziecko z natury oczekuje od rodziców ciepła i życzliwości, 
doskonale odczuwa nastroje, źle na nie działa atmosfera nerwów i 
złości. Nie oznacza to jednak, że w toku wychowawczym możemy 
mu na wszystko pozwalać, by go nie denerwować bądź nie streso-
wać. Takie przypadki się zdarzają i mają katastrofalne skutki w 
wychowaniu dziecka. Chodzi natomiast o to, że musi ono czuć, iż 
jest kochane, zajmuje szczególne miejsce w rodzinie. Pragnie by 
inni byli nim zainteresowani. Na marginesie mówiąc, powinno 
wiedzieć, że oprócz potrzeb, które są wobec niego zaspokajane, ma 
również obowiązki. Jak nie trudno zauważyć, jedną z potrzeb, któ-
re są szczególnie odczuwane w okresie dziecięcym jest ciekawość 
świata. Nie trudno się dziwić, zważając na fakt, że taka młoda oso-
ba żyje na świecie stosunkowo dość krótko, jest ciekawa rzeczywi-
stości, która ją otacza. Stąd też zarówno ojciec, jak i matka powinni 
jej to umożliwić oraz w tym pomagać. Przede wszystkim dużo 
rozmawiać, spacerować, zwiedzać, zapewniać kontakt z innymi 
ludźmi, szczególnie rówieśnikami. Jest to również dobry czas do 
tego, by poznać jakieś pasje i z czasem je rozwijać. Warto w tym 
momencie zastanowić się nad jedną ważną rzeczą. W dzisiejszych 
czasach, dla niektórych zbyt ważnym celem staje się pogoń za pie-
niądzem, a pracy poświęcają więcej czasu niż w rodzinie. To fakt, 
że utrzymanie się w pracy to nieraz nie lada wyzwanie. Wszystko 
drożeje, a żyć jakoś trzeba, jeść, opłacić mieszkanie, rachunki, po-
datki. Chcielibyśmy również żyć na nieco większym poziomie, móc 
pozwolić sobie na odrobinę luksusu, pojechać na wakacje, dać 
dziecku okazję do zwiedzenia świata.  

Pamiętajmy jednak, że dziecko w pierwszej kolejności ocze-
kuje od nas swojej obecności, którą zdecydowanie bardziej przed-
kłada nad zarobione pieniądze. Tęskni, gdy nas nie ma. Stąd też 
uwaga głównie skierowana do ojców, których często nie ma w 
ważnych momentach życia swojego syna bądź córki. Coraz częst-
sze, ostatnimi czasy, jest emigrowanie ojców w celach zarobko-
wych, do różnych krajów oferujących o wiele większe zarobki i ku-
szących lepszymi warunkami pracy. W wielu przypadków ojcowie 
wyjeżdżają by móc zapewnić byt rodzinie, chociaż na minimalnym 
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poziomie i choć zdają sobie sprawę jak bardzo bliscy za nim tęsk-
nią, nie ma chwilowo lepszego wyjścia z sytuacji. Kiepska sytuacja 
rynku pracy, jest jednym z największych problemów naszego kraju 
i powoduje, że coraz więcej młodych osób emigruje, w poszukiwa-
niu pracy. Niestety spotykamy się również z sytuacjami, w których 
rodzina nie cierpi wcale na brak pieniędzy, a mimo to praca staje 
się ważniejsza niż żona i potomstwo. Tym czasem samotne dziec-
ko, widząc przykładowo inne dzieci, radosne dzieci, cieszące się 
towarzystwem i zainteresowaniem ojców, ze smutkiem, a i czasem 
ze łzami w oczach, zastanawia się gdzie jest jego tata i dla czego tak 
rzadko z nim jest, albo w ogóle go nie ma.  

Kolejna potrzeba, co do której mam wrażenie, iż jest czasami 
zapominana, to aktywność. Jest to jedna z najważniejszych potrzeb 
w tym okresie rozwoju. Intensywność jej odczuwania jest różna i 
zależy od indywidualnych cech danej jednostki, jednak w mniej-
szym lub większym stopniu występuje u każdego. Chodzi tu za-
równo o aktywność fizyczną i umysłową. Główną jej formą jest za-
bawa, która uczy i rozwija, jej brak miałby bardzo negatywne skut-
ki dla dalszego rozwoju. Stąd też w przedszkolach oraz pierwszych 
latach szkoły podstawowej, czas spędzany w tych placówkach, po-
święcony jest w większej części zabawie. Przy okazji warto dodać, 
że zabawa jest również dobrym sposobem na przekazanie odrobiny 
nauki. Często niestety rodzice zapominają o czymś i myślą, że po-
słanie dziecka do przedszkola, szkoły albo wynajęcie opiekunki, 
zwalnia ich z obowiązku zaspokajania potrzeby aktywności dziec-
ka. Tyczy się to w szczególności ojców, o których już wcześniej 
wspomniałem, z różnych powodów, najczęściej finansowych, 
przykładają zbyt małą uwagę, a co najważniejsze zbyt mały wkład 
w rozwój swoich pociech.  

Z pewnością nikt w tym wieku, nie miałby ojcu za złe 
wspólnych zabaw, spacerów, czytania na dobranoc, wspólnego 
rozwijania pasji, uprawiania sportu i tym podobnych. Myślę nawet, 
że większość tego właśnie potrzebuje. Pragnąłbym pod koniec tego 
wątku zwrócić uwagę, jeszcze na jeden rodzaj, ważnej moim zda-
niem, dającej wiele radości oraz służącej zdrowiu, aktywności spor-
towej, której wartość, niestety w naszych czasach, ulega deprecjacji. 
Padają twierdzenia, iż to na skutek rozwoju technologicznego, 
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ostyga zapał do uprawiania sportu wśród młodych. Podczas gdy 
jeszcze do niedawno większość młodych ludzi spędzała czas wśród 
kolegów i przyjaciół rozmawiając, grając w gry sportowe, dzisiaj 
bardzo wielu spędza czas przed komputerem i dla niektórych jest 
to praktycznie jedyne zajęcie. Może się to brać stąd, że już od naj-
młodszych lat dziecko było posadzone przed komputerem bądź 
telewizorem, gdyż tak było rodzicom wygodniej, ponieważ byli na 
przykład zmęczeni po pracy i nie mieli siły ani czasu zajmować się 
dzieckiem. Jest to jednak obowiązkiem, o którym nie wolno zapo-
minać. Jeśli chodzi o sport, dobrze by było żeby ojciec zaintereso-
wał nim swoje dzieci, bardzo prawdopodobne, że im się spodoba i 
same wkrótce będą go uprawiać.  

 
6. Waga roli ojca w różnych okresach życia człowieka 
Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że rola ojca 

zaczyna się jeszcze przed poczęciem potomka. Powinien on bo-
wiem wykazać się mądrością oraz rozsądkiem i wspólnie z żoną 
podjąć się, tak zwanego, zaplanowania rodziny. Przez cały okres 
ciąży kobiety powinien służyć jej opieką i wsparciem. Naturalną 
koleją rzeczy jest to, że po zakończeniu okresu dzieciństwa, rola 
rodziców ulega zmniejszeniu w pewnych kategoriach. Faktem jest, 
że ojciec, obok matki, jest, a przynajmniej powinien być, kluczową 
postacią w życiu swoich pociech, już od początku narodzin. Mimo 
iż na początku rozwoju dziecka jego świadomość dopiero powoli 
zaczyna się kształtować, mimowolnie przejmuje wzorce zachowań, 
zwłaszcza, że jest to ich główne źródło, czego dobrym przykładem 
jest nauka mowy. Wczesne dzieciństwo ma pewien wpływ na póź-
niejszy charakter dziecka. Na tym etapie potrzebuje ono ciepła i 
miłości obojga rodziców oraz ich towarzystwa. Osamotnienie, brak 
zainteresowania wpływa bardzo negatywnie na jego rozwój. Z cza-
sem świadomość otaczającej go rzeczywistości staje się coraz więk-
sza, nabywa nowych umiejętności zarówno fizycznych jak i psy-
chicznych. Następuje również bardzo ważna rzecz, a mianowicie 
kształtowanie systemu wartości, opinii na różne tematy oraz szer-
szej zdolności do analizowania. Można to określić jednym słowem 
jako rozwój. A na rozwój ten, jego intensywność, to czy będzie po-
zytywny czy negatywny wpływ ma wiele czynników, a w szcze-
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gólności najbliższe mu osoby czyli rodzice. Z czasem dziecko po-
znaje coraz więcej ludzi, szczególnie w szkole. Wraz z wiekiem się 
usamodzielnia, nie potrzebuje już takiej opieki i zainteresowania 
jak wcześniej, samo potrafi zaspokoić większość potrzeb. Nie ozna-
cza to jednak, że jedynym zadaniem jakie pozostało ojcu, jest za-
pewnienie bytu materialnego. Powinien stać się swojego rodzaju 
przyjacielem. Możemy jednak zauważyć pewną ciekawą zależność.  

To kim ojciec będzie dla dziecka, to za kogo będzie go uwa-
żało oraz w jaki sposób będzie go traktowało zależy w dużej mierze 
od samego ojca. Jeśli tata w przeszłości nie wykazywał większego 
zainteresowania dzieckiem i nie brał czynnego udziału w jego wy-
chowaniu, może sprawić, że jego relacje z synem bądź córką nie 
będą mocno rozwinięte. Są też przypadki gdzie jeszcze przed osią-
gnięciem dorosłości dziecko sprowadza rolę ojca jedynie do kogoś 
kto ma zaspokoić jego potrzeby materialne. Nie bierze się to z ni-
czego. Przyczyną takiego obrotu sprawy może być właśnie podej-
ście ojca, który uważał, że dając pieniądze, wystarczająco wypełnia 
swoje obowiązki rodzicielskie. Także możemy wysnuć z tego wnio-
sek, że w czasem rola ojca w oczach dziecka zależy od samego ojca. 
Od tego jak on sam traktuje swoje powołanie i jak je realizuje.  

 
7. Szczególna rola ojca w wychowaniu syna 

Gdy poruszamy temat wychowywania dzieci, wiemy, że zarówno 
matka jak i ojciec powinni razem uczestniczyć w tym procesie. Nie 
można powiedzieć, że ktoś z nich jest ważniejszy, bo są potrzebni, 
na równi. Jednak można stwierdzić, że ojciec posiada szczególną 
rolę w wychowaniu syna, tak jak i matka w wychowaniu córki. 
Chodzi mianowicie o przekazanie tak zwanych męskich wzorców 
zachowań, a kto byłby bardziej odpowiedni do tego zadania, jeśli 
nie ojciec. Nie oznacza to, że bez jego udziału syn nie przejmie tych 
wzorców z innego źródła, nie zwalnia to jednak rodzica z dopeł-
nienia swojego obowiązku, który powinien być dla syna przykła-
dem tego jak i co to znaczy być mężczyzną. Dowiadując się tego z 
tak zwanego podwórka, od kolegów z Internetu czy innych źródeł, 
może sobie wyrobić skrzywiony obraz męstwa, oparty na przykład 
na sile, przemocy. Ważne więc by ojciec podszedł do swojej roli 
poważnie, z pełną odpowiedzialnością, aby jego potomek mógł 
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czerpać z niego przykład jak być mężczyzną, a w przyszłości do-
brym ojcem.  
 

8. Brak ojca w rodzinie 
W dobie rozwodów, bo tak można nazwać obecne czasy, 

kiedy to zjawisko stało się o wiele częstsze niż dawniej, małżonko-
wie często, nie zważając na dobro dziecka, podejmują decyzję o 
rozwiązaniu małżeństwa, zamiast próbować je naprawić. Zapomi-
nają, że rodzicielstwo jest powołaniem, do którego powinno się 
dołożyć wszelkich starań, aby wykonywać je jak najlepiej. Stając 
przed sądem, dziecko bardzo często staje się dla nich czymś, czym 
być nie powinno, a mianowicie przedmiotem sporu, walki, pod-
czas, gdy, z natury, powinni połączyć siły w celu wychowania go, 
stworzenia dobrych warunków rozwoju oraz pięknych chwil w 
dzieciństwie. Tym czasem stają oni na przeciwko siebie aby wal-
czyć o swoją pociechę, co skutkuje przeważnie ograniczeniem praw 
jednego z rodziców, najczęściej ojca. Automatycznie powoduje to 
ograniczenie jego wpływu na wychowanie dziecka, a przede 
wszystkim kontaktu z nim. Podobne w skutkach są sytuacje gdy 
mężczyzna sam odchodzi od żony, by na przykład związać się z 
inną kobietą i nie wykazuje zainteresowania potomstwem. Jaka 
więc może być rola ojca oczami dziecka, które tego ojca w praktyce 
nie ma? Na początku niewielka bądź żadna. Dopiero potem gdy 
nieco dorośnie, będzie całkiem świadome jego braku, może odczuć 
smutek lub żal, że zostało pozbawione możliwości wychowania w 
pełnej rodzinie, jak większość rówieśników.  

Dziecko jako osoba już myśląca, jest zdolna do wyrabiania 
własnych poglądów na pewne sprawy. Stąd też, jak już wcześniej 
wspomniałem, od samego ojca zależy, to w jakimś świetle będzie 
widziany przez swoją pociechę. Ideałem byłoby gdyby wszyscy 
mężczyźni podchodzili poważnie i z pełną odpowiedzialnością do 
swojego powołania jakim jest ojcostwo. Niestety znamy wiele 
przykładów, jeśli nie osobiście to ze słyszenia, gdzie mężczyźni z 
różnych to powodów- na przykład zbytniego skupienia na karierze 
zawodowej i pogoni za pieniądzem bądź też rozwodu zaniedbują 
obowiązki rodzicielskie. Przypadków patologicznych zachowań 
ojców takich jak nadmierne spożywanie alkoholu, stosowanie 
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przemocy w rodzinie, jest również niemało. Są też osoby, które 
zwyczajnie nie dojrzały do tej odpowiedzialnej roli. To tylko nie-
które z przykładów, w których tata zamiast być dla syna bądź córki 
autorytetem, wzorem do naśladowania, przyjacielem, wsparciem i 
zaufaniem, może stać się czymś odwrotnym. Nawiązując do tema-
tu mojej pracy, nie zmienia to faktu, że choć w powyższych przy-
kładach rola ojca nie zostaje spełniona, to zapewne dziecko po-
krzywdzone w ten sposób przez los chciałoby aby było inaczej.  

 
9. Wizja ojca 
Zdecydowałem sie krótko na koniec poruszyć ten aspekt 

ponieważ między rolą, a wizją występuje mała różnica. Może być 
tak, iż dziecko nie będzie rozróżniało tych dwóch kwestii ponieważ 
nie będzie się nad tym zastanawiało albo w jego indywidualnym 
przypadku obraz rodzica pokrywa się tym jaki powinien być jego 
zdaniem. Są również przypadki, w których zachowanie i postępo-
wanie ojca różni się od tego jakie być powinno. Dziecko może być 
tego świadome bądź nie. Mowa tu w większości o zachowaniach 
patologicznych bądź zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich. 
Niektóre dzieci mogą nie wiedzieć, że to co robi ich ojciec jest złe. 
Natomiast jeżeli syn bądź córka będą tego świadomi, nie powinni 
powielać złych zachowań oraz nie czerpać przykładu z takiego ro-
dzica, a ich podatność na złe wpływy będzie zdecydowanie mniej-
sza. Niestety zdarzają się osoby, na których taki zły przykład odci-
ska swoje piętno również późniejszym życiu. 

 
Podsumowanie 
Na ojcu spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ 

oprócz spłodzenia potomka, ma możliwość wychowania i przygo-
towania go do życia w społeczeństwie. Jest to jest jego obowiązek, 
ale powinien to traktować jako zaszczyt, iż może uczestniczyć dzie-
le Bożym. Tata jest przede wszystkim bliską osobą, wzbudza, a 
przynajmniej powinien wzbudzać poczucie bezpieczeństwa i za-
ufania oraz świadomość, że jest dziecku życzliwy i darzy go miło-
ścią. Jest również autorytetem i wzorem do naśladowania, co jak 
wspomniałem wcześniej, moim zdaniem zobowiązuje. Zobowiązu-
je do tego, aby nie zawieść osoby, która darzy go tak wielkim za-
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ufaniem. Ojciec powinien być duchowym wsparciem, osobą, której 
można się zwierzyć. Dziecko zapewne nie widzi tego w kategorii 
roli, której świadomość pojawia się nieco później, ale z pewnością 
ma taką potrzebę. Natomiast pełną świadomość powinni mieć oj-
cowie, aby mogli zrealizować swoje powołanie jak najlepiej.  

 
Streszczenie 
Rolę ojca oczami dziecka możemy zdefiniować jako potrze-

by i obowiązki jakie wobec niego żywi. Potrzeby te możemy roz-
różnić na podstawowe, które są wspólne dla wszystkich ludzi takie 
jak: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uzna-
nia oraz samorealizacji. Kolejną grupę stanowią potrzeby psycho-
logiczne, których zaspokojenie jest niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju dziecka w okresie dzieciństwa. Należą do nich między 
innymi: potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, kontaktu emocjonal-
nego, ciekawości świata oraz aktywności. Ojcostwo jest powoła-
niem, do którego każdy powinien podejść z pełną odpowiedzialno-
ścią i zaangażowaniem.  

 
Summary 
Role of the father of the child can be defined as the needs 

and obligations, which require from them. These needs can be dis-
tinguished on the basic principles which are common to all people, 
such as: physiological needs, safety, belonging, recognition, and 
self-fulfillment. Another group consists of psychological needs, 
which satisfying is essential for the proper development of children 
during childhood. These include, among others: the need for secu-
rity, acceptance, emotional contact, curiosity and activity. Father-
hood is a vocation, to which everyone should approach with full 
responsibility and commitment. 
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Anna Bernacka (UWM) 
 

Ojciec wobec niepełnosprawności dziecka 
 
Wstęp 
Ojciec – pojęcie oczywiste i uniwersalne, pozostające jednak 

nieuchwytne i zmienne. Istota ojcostwa nie dotyczy rodzajów ojco-
stwa, a różnych aspektów tychże rodzajów. O ojcu możemy mówić 
w różnych aspektach. Ojcostwo biologiczne, które określa kto jest 
biologicznym ojcem dziecka i stanowi zarazem podstawę pokre-
wieństwa. Ojcostwo psychiczne i duchowe występuje, gdy męż-
czyzna uczy się tej roli samodzielnie. Ojcostwo w aspekcie wycho-
wawczym polega na kształtowaniu się społecznych postaw dziec-
ka. Ojcostwo w aspekcie moralnym wyraża się w przekazywaniu 
dziecko hierarchii zasad i celów życiowych – ojciec staje się autory-
tetem1. 

We współczesnych czasach dochodzi do przewartościowania, 
dawnego, tradycyjnego modelu rodziny. W tradycyjnym modelu 
rodziny występuje ścisły podział obowiązków, przestrzegane są 
również normy rodzicielskie. W modelu tradycyjnym na matce 
spoczywa odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka, a 
rolą ojca było zabezpieczenie bytu rodziny. Ojciec tradycyjny to 
sędzia podejmujący decyzje, „głowa rodziny”. Współczesne rodzi-
ny to rodziny małe, dwupokoleniowe. Współczesna rodzina kon-
centruje się na rozwoju jej indywidualnych członków, przestaje 
nastawiać się na spełnianie określonych funkcji społecznych. W 
dzisiejszej rodzinie na plan pierwszy wysuwają się następujące ce-
chy ich członków: równość, indywidualizm, wolność2.  

K. Ćwirynkało zauważa, iż współcześni ojcowie zadają sobie 
sprawę, że ich rola nie ogranicza się tylko do zarabiania pieniędzy. 

                                                 
1 M. Bieńko, Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontakcie społecznym, 

[w:] Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, A. Kwak (red) 
Warszawa 2008, s. 67 

2 K. Ćwirynkało za: Tyszka 2002, Gebuś 2010 [w:] Ojciec w wychowaniu i reha-
bilitacji dziecka z niepełnosprawnością, [w:] Edukacja i socjalizacja w życiu osoby nie-
pełnosprawnej, A. Klinik, D. Prysak (red), Sosnowiec 2011, s.134 
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Zmieniają się społeczne oczekiwania wobec ojca. Współczesny oj-
ciec ma uczestniczyć w zajęciach przygotowujących kobietę do po-
rodu, uczestniczyć w porodzie, wykonywać czynności pielęgnacyj-
ne i opiekuńcze wobec dziecka, wspierać kobietę, okazywać miłość 
i wsparcie3. 

„Wstępne twierdzenie można zamknąć w zdaniu: Aby być 
dojrzałym ojcem, trzeba najpierw być dobrym mężem; aby być do-
brym mężem i ojcem, trzeba najpierw stać się mężczyzną w pełnym 
tego słowa znaczeniu: dojrzałym nie tylko fizycznie, ale przede 
wszystkim duchowo, w pełni odpowiedzialnym za swoje postę-
powanie i za los najbliższych osób – żony i dzieci. Psychologia 
zgodnie podkreśla, że instynkt ojcowski „rodzi się” znaczenie póź-
niej niż instynkt macierzyński. Jeśli dla większości małych dziew-
czynek ulubioną zabawę stanowi odgrywanie roli matki, to w dru-
giej grupie – wielu mężczyzn uświadamia sobie w pełni swoje ojco-
stwo dopiero wtedy, gdy po raz pierwszy biorą nowo narodzone 
dziecko na ręce. Trzeba więc pomóc mężczyźnie w procesie po-
wstawania i dojrzewania instynktu ojcowskiego, trzeba go wycho-
wać do podjęcia roli męża i ojca. Teresa Kukołowicz wyróżnia czte-
ry etapy w dojrzewaniu do ojcostwa:  

1. Okres wychowania chłopca i młodzieńca aż do chwili ślubu,  
2. Okres od ślubu do momentu, gdy małżonkowie uświada-

miają sobie, że poczęło się dziecko,  
3. Okres ciąży i urodzenia dziecka,  
4. Długi i trudny okres wychowania własnych dzieci”4. 
Aktywna postawa ojca powinna pojawić się jak najwcześniej. 

Zanim dziecko urodzi się już poznaje swojego ojca. Następuje to 
poprzez głos i dotyk, kiedy dziecko jest jeszcze w łonie matki. 
Dziecko przychodząc na świat może ujrzeć matkę, ale i ojca. No-
wonarodzone dziecko nabywa poczucia bezpieczeństwa także ze 
strony ojca, kiedy jest z nim w bezpośrednim kontakcie fizycznym. 

                                                 
3 K. Ćwirynkało, Ojciec w wychowaniu i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawno-

ścią, [w:] Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej, A. Klinik, D. Prysak 
(red), Sosnowiec 2011, s.134 

4 B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, [w:] Wychowanie do życia w rodzi-
nie, K. Ostrowska, M. Ryś(red), Warszawa 1999, s. 175 
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Ojciec stwarzając atmosferę bezpieczeństwa, wpływa na stan emo-
cjonalny matki dziecka, co odgrywa znaczną rolę w rozwoju emo-
cjonalnym dziecka5. 

 
1. Rodzina wobec niepełnosprawności dziecka 
Każdy rodzic wiąże wielkie nadzieje wiązane ze swoim dziec-

kiem, oczekuje dziecka zdrowego, u którego rozwój będzie prze-
biegał prawidłowo, które usamodzielni się w życiu, podejmie pra-
cę, założy rodzinę. Wszystkie nadzieje i oczekiwania burzą się, gdy 
na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne. Pojawiają się pyta-
nia: Dlaczego? Dlaczego nas to spotkało? na które nie ma odpowie-
dzi. Rodzice potrzebują czasu, by móc przystosować się i zaakcep-
tować nową sytuację.  

Twardowski obszernie opisuje przeżycia emocjonalne rodzi-
ców. Pierwszą fazą jest okres szoku, często nazywany okresem kry-
tycznym bądź wstrząsu emocjonalnego. Faza ta następuje kiedy 
rodzice dowiadują się o niepełnosprawności dziecka. „Wiadomość 
o niepełnosprawności dziecka jest dla rodziców ogromnym wstrzą-
sem psychicznym. Rodzice oczekują, że dziecko urodzi się zdrowe i 
że jego rozwój będzie przebiegał bez zakłóceń. Po odkryciu niepeł-
nosprawności dziecka większość rodziców załamuje się - ich rów-
nowaga psychiczna ulega dezorganizacji. W ich przeżyciach domi-
nują: rozpacz, żal, lęk, poczucie krzywdy, beznadziejności i bez-
radności. Rodzice wspominają ten okres jako pasmo bezgraniczne-
go bólu i cierpienia oraz poczucia, że „świat się zawalił”, a sytuacja, 
w jakiej się znaleźli, jest bez wyjścia. Częstymi objawami występu-
jącymi w tym okresie u rodziców są: obniżony nastrój, niekontro-
lowane reakcje emocjonalne (płacz, krzyk, agresja słowna) oraz re-
akcje i stany nerwicowe (zaburzenia snu, łaknienia, stany lękowe). 
Silne emocje przezywane przez rodziców zazwyczaj negatywnie 
wpływają na ich ustosunkowanie do siebie i dziecka. Pojawiają się 

                                                 
5 W. Kołodziej, Rola ojca w życiu rodziny i dziecka, [w:] Rodzice i dzieci w róż-

nych systemach rodzinnych, I. Janicka (red) , Kraków 2010, s. 40 
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nieporozumienia, kłótnie wzajemna wrogość i agresja. Rodzice 
mogą zamykać się w kręgu swych przeżyć i nie pomagać sobie”6. 

Po okresie szoku następuje okres kryzysu emocjonalnego 
określany również okresem rozpaczy lub depresji. W tej fazie ro-
dzice nie mogą pogodzić się z myślą, że ich dziecko jest niepełno-
sprawne. Rodzice nadal przeżywają negatywne emocje, spostrzega-
ją swoją sytuację jako beznadzieją, bez wyjścia, są zrezygnowani i 
przygnębieni. Rodzice przeżywają: poczucie osamotnienia, poczu-
cie klęski, skrzywdzenia przez los, bezradności, beznadziejności. 
Bardzo często rodzice obwiniają siebie nawzajem. Pojawiają się 
konflikty i kłótnie między rodzicami, które często doprowadzają do 
odsunięcia się ojca od dziecka i rodziny. Zjawisko odsuwania się 
ojca od rodziny przybiera różne formy, takie jak: niezajmowanie się 
sprawami dziecka i rodziny, ucieczka w nałogi, w pracę zawodo-
wą, aż do opuszczenia rodziny. „Przyczyny odchodzenia ojców od 
rodziny są mało poznane. Obiegowe poglądy na ten temat wskazu-
ją na egoizm ojców i chęć uniknięcia przez nich licznych obowiąz-
ków i wyrzeczeń związanych z wychowywaniem niepełnospraw-
nego dziecka. Dotychczasowe badania przeżyć emocjonalnych oj-
ców bazują na ich bezpośrednich deklaracjach werbalnych, w któ-
rych pozostają oni wierni obowiązującemu w naszej kulturze mo-
delowi „mocnego, niezłomnego mężczyzny”. W rzeczywistości 
jednak ojcowie mogą cierpieć z powodu niepełnosprawności 
dziecka równie silnie jak matki. Mogą oni znajdować się w złożonej 
sytuacji emocjonalnej, ponieważ trudniej odreagować im przeży-
wane napięcie”7. 

W okresie pozornego przystosowania się rodzice podejmują 
nieracjonalne próby przystosowania się do sytuacji, w której się 
znaleźli. Stosują mechanizmy obronne w postaci deformacji obrazu 
realnej rzeczywistości zgodnie ze swymi pragnieniami. Często nie 
uznają faktu niepełnosprawności dziecka, bagatelizują diagnozę 
lub jej zaprzeczają poszukując tym samym nową diagnozę. Wielu 
rodziców przyjmuje do wiadomości fakt, iż ich dziecko jest niepeł-

                                                 
6 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] Dziecko niepeł-

nosprawne w rodzinie, I. Obuchowska (red) Warszawa 1991, s. 21-22 
7 Tamże, s. 22-23 
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nosprawne. Rodzice wierzą w cudowne wyleczenie dziecka, udają 
się do znachorów, lekarzy, specjalistów, próbują różnych leków, 
specyfików. W tej fazie poszukują również winnych niepełno-
sprawności dziecka. Doszukują się błędów lekarskich bądź sobie 
lub partnerowi przypisują winę za niepełnosprawność dziecka. 
Okres pozornego przystosowania się mogą trwać bardzo długo. 
Gdy możliwości i metody wyczerpią się rodzice popadają w pesy-
mizm, który przejawia się w zaniechaniu prowadzenia rehabilitacji 
i rewalidacji8. 

W okresie konstruktywnego przystosowania się rodzice za-
stanawiają się na tym, jakie są realne przyczyny niepełnosprawno-
ści dziecka, jak przebiega rozwój psychiczny dziecka, jak powinni 
postępować wobec dziecka. W tym okresie mogą nadal przeżywać 
negatywne stany emocjonalne, jednak racjonalnie określają swoją 
sytuację. Pojawiają się pytania: Jak pomóc dziecku? Co zrobić? Jak 
zorganizować dalsze życie własne i rodzinne?. Zaczynają stosować 
odpowiednio dobrane do niepełnosprawności dziecka metody re-
habilitacyjne i rewalidacyjne. Zaczynają dominować uczucia pozy-
tywne. Kontakty z dzieckiem zaczynają przynosić satysfakcję9.  

Czynnikami warunkującymi przeżycia emocjonalne dziecka 
są: etap rozwoju dziecka, na którym pojawia się niepełnospraw-
ność, sposób w jaki rodzice dowiadują się o niepełnosprawności 
dziecka, rodzaj i stopień niepełnosprawności dziecka, błędy lekarza 
przy informowaniu rodziców o niepełnosprawności dziecka, za-
chowania dziecka, a także wartości i cele życiowe rodziców10. 

 
2. Ojciec w rehabilitacji dziecka 
P. Kaniok podkreśla, iż „Jednym z najbardziej rozpowszech-

nionych współcześnie poglądów natury pedagogicznej jest przeko-
nanie o konieczności uczestnictwa ojca w procesie opieki, wycho-
wania i rehabilitacji dziecka w rodzinie stanowiącej pierwszą, pod-
stawową, a zarazem najmniejszą komórkę każdego społeczeństwa. 
Jednocześnie badania nad rolą ojca w rodzinie w porównaniu z 

                                                 
8 Tamże, s. 24-25 
9 Tamże, s. 25-26 
10 Tamże, s. 27-31 
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badaniami nad rola matki stanowią ciągle jeszcze margines ogól-
niejszych badań nad rodziną”11. 

P. Kaniok zaznacza, iż ojciec staje się dla dziecka znaczący w 
momencie, gdy osiąga wiek przedszkolny. Wpływa ojca na dziecko 
dotyczy jedynie pewnych, wybranych sfer rozwoju dziecka, takich 
jak osiągnięcia dziecka, identyfikacja z płcią i rozwój moralny. Do 
lat 70 przedmiotem badań była rodzina i wychowanie dziecka, oj-
ciec zawsze był postacią drugoplanową12. 

Wyniki badań pokazują, iż niemowlęta mogą przejawiać reak-
cję przywiązania wobec osoby ojca (Brągiel 1999). Współczesne ba-
dania nad problematyką ojcostwa dotyczą najczęściej kontaktu 
psychicznego ojca z dzieckiem oraz na zachodzących w jego obrę-
bie mechanizmach psychicznych: naśladowania, identyfikacji i mo-
delowania. „W kontekście niepełnosprawności dziecka badacze 
analizują: stan emocjonalny ojców (Kornas- Biela 1988), ich udział 
w wychowaniu dzieci (Grodzka 1984, 1995), znoszenie przez nich 
stresu związanego z wychowaniem dziecka (Pisula 1993,1998), spo-
soby radzenia sobie z problemami wynikającymi z niepełnospraw-
ności dziecka (Tucholska 1999, Borecka- Biernat 2003), występujący 
u nich zespół wypalania się sił (Binięda 2000), postrzeganie przez 
nich swojej roli rodzica (Skórzyńska, Sadowska 2001), postawy ro-
dzicielskie w kontekście zachowania się i percepcji ich dzieci”13. 

Długość procesu przystosowania rodziców do roli matki, ojca 
zależy od wielu czynników, mi in. od psychiki rodziców, łączących 
ich relacji itp. Po uzyskaniu informacji, iż dziecko jest niepełno-
sprawne rodzice przeżywają szereg negatywnych emocji, czego 
skutkiem może być zakłócenie relacji między rodzicami, a także 
dalszą rodziną. Tuż po okresie szoku, podczas fazy kryzysu emo-
cjonalnego może dojść do odsuwania się ojca od rodziny, od dziec-
ka niepełnosprawnego, które może przejawiać się mi. In. ucieczką 

                                                 
11 P. Kaniok, Rola ojca w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, [w:] 

Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego, 
Cz. Kosakowski, A. Krause, A. Żyta (red), Olsztyn 2007, s. 153 

12 Tamże, s. 155 
13 Tamże,s.155 
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w prace zawodową, nadużywaniem alkoholu, niezajmowaniem się 
sprawami dziecka lub nawet opuszczeniem rodziny14. 

Osoba ojca staje się ważna w życiu dziecka, kiedy jest starsze, 
w miarę jak dorasta. Ojciec oddziałuje na dziecko dwiema drogami: 
drogą pośrednią i bezpośrednią. Pośrednio wpływa przez matkę. 
Gdy mąż spełnia potrzeby żony, a ich relacje są prawidłowe, 
wpływa to również na jakość kontaktów z dzieckiem. Bezpośred-
nio wpływa, gdy wypełnia codzienne zadania opiekuńcze i ma 
osobisty kontakt z dzieckiem. Kontakty z ojcem często są dla dziec-
ka atrakcyjniejsze, gdyż często towarzyszą im zabawa15. 

„Ojciec stymuluje dziecko do podjęcia aktywności, pomaga w 
rozwoju poznawczym i społecznym. Do roli ojca mężczyzna doj-
rzewa dużo dłużej niż kobieta do roli matki, dlatego nie wszyscy 
mężczyźni umieją być ojcami w pełni tego słowa znaczeniu. To doj-
rzewanie dotyczy przede wszystkim aspektu duchowego16”.  

Ojcostwo to przede wszystkim więź duchowa. Matka nie jest 
w stanie całkowicie zaspokoić potrzeb dziecka, nie jest w stanie 
dostarczyć dziecku bodźców i wzorów potrzebnych do pełnego 
rozwoju moralnego i społecznego17. 

 
3. Ojcostwo a niepełnosprawność 
W momencie przyjścia na świat dziecka z niepełnosprawno-

ścią istotną rolę odgrywa umiejętne wejście mężczyznę w rolę doj-
rzałego ojca. Pierwsze kontakty ojca z dzieckiem niepełnospraw-
nym dotyczą poznawania potrzeb. Poznawanie potrzeb dokonuje 
się poprzez codzienne czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze: prze-
bieranie, przytulanie, uśmiechanie. Proces wychowanie ulega 
przemianom, gdy dziecko dorasta. Rolą ojca jest pokazanie dziecku 
możliwości w ograniczonym dla niego świecie18. 

                                                 
14 A. Twardowski, Sytuacja rodzin .op. cit, s. 32 
15 H. Szczerbicz za Brągiel 1990, Odpowiedzialne ojcostwo – samotne wychowy-

wanie dziecka z niepełnosprawnością, [w:] Horyzonty pedagogiczne. Kierunki rozwoju 
pedagogiki specjalnej, K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski, A. Żywanowska (red), Kra-
ków 2013, s. 247 

16 Tamże, s. 247 
17 Tamże, s. 247 
18 Tamże, s. 248 
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R. Cebernik podkreśla, iż „ojciec ze zdrową tożsamością jest 
świadomy faktu, że uczestniczy w procesie opieki, rehabilitacji i 
wychowywania niepełnosprawnego dziecka już od chwili jego na-
rodzin. Wczesny kontakt ojca z niepełnosprawnym dzieckiem roz-
poczyna się od poznawania potrzeb i oczekiwań oraz uczenia się 
adekwatnego reagowania. Proces ten dokonuje się w codziennych 
czynnościach opiekuńczych takich jak np.: dotykanie, kołysanie, 
przytulanie, uśmiechanie się do dziecka ect. W przyjaznym klima-
cie dziecko doświadczając bliskości ojca, zaspokaja potrzebę kon-
taktu emocjonalnego, ma poczucie bezpieczeństwa i ufności wobec 
najbliższego otoczenia”19. 

Twardowski podkreśla, iż dawanie rad i wskazówek ojcu 
można doprowadzić do wzrostu udziału ojca w wychowywaniu 
niepełnosprawnego dziecka. Ojców w takim wypadku należy in-
struować, co mają robić. Powoduje to wzrost zainteresowania ojca 
oraz przewartościowanie oczekiwań wobec potomka. Wzrasta 
również więź między dzieckiem a ojcem20. 

Ojcowie poszukują również nowych wiadomości dotyczących 
istoty niepełnosprawności własnego dziecka oraz możliwości tera-
pii poprzez Internet, książki, czasopisma. Ojcowie uczestniczą 
również w konferencjach naukowych, tworzą strony internetowe 
dotyczące niepełnosprawności, powołują ale także zapisują się do 
stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych, a nawet studiują 
pedagogikę specjalną21. 

Ojcostwo w kontekście niepełnosprawności dziecka często ma 
charakter ukryty. To przeważnie matka całkowicie angażuje się w 
opiekę nad dzieckiem. Bardzo często rola ojca ogranicza się do za-
bawy i zarabiania pieniędzy. Ojcowie często są pomijani w plano-
waniu procesu rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Jedną z 
przyczyn dystansowania się ojca od dziecka jest subiektywne po-
czucie winy u kobiet za stan dziecka, które powoduje, że matki 
                                                 

19 R. Cebernik, Oblicza ojców niepełnosprawnych dzieci [w:] Człowiek niepełno-
sprawny w różnych fazach życia, J. Bąbka (red)Warszawa 2004, s.56 

20 A. Twardowski, Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami, 
Szkoła Specjalna 1, 2009, s.4-17 

21 R. Stefańska – Klar, Psychologiczne aspekty ojcostwa w rodzinie dotkniętej nie-
pełnosprawnością dziecka, Światło i cienie 1, 1999, s. 8-11 
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opiekowanie się dzieckiem traktują jako formę kary i obowiązek 
skompensowania niekorzystnej dla dziecka sytuacji życiowej spo-
wodowanej jego niepełnosprawnością. Swoją role postrzegają jak 
misję, gdzie dla ojca nie ma miejsca. Kolejnym powodem może być 
przekonanie, że mężczyźni nie poradzą sobie z wychowaniem 
dziecka, w szczególności z czynnościami opiekuńczymi i rehabili-
tacyjnymi. Takie postępowanie matek powoduje, że ojcowie nie 
spełniają się w roli ojca, nie mają możliwości się spełniać, co może 
być również przyczyną rozluźnienia więzi emocjonalnych, spo-
wolnienia procesu akceptacji, a nawet odrzucenia22. 

 
4. Ojciec dziecka z zaburzeniami w rozwoju – wyniki badań 

własnych 
Metodą zastosowaną w badaniach była metoda indywidual-

nych przypadków. Prowadziłam wywiad z ojcem, który ma dziec-
ko z zaburzeniami w rozwoju (dysleksja, astygmatyzm, iloraz inte-
ligencji niższy niż przeciętny). Problem badawczy główny jest na-
stępujący: Jakie emocje przeżywa ojciec dziecka z zaburzeniami w 
rozwoju? 

Pan Edward ma 52 lata, trójkę dzieci, w tym syna z zaburze-
niami w rozwoju (dysleksja, astygmatyzm, iloraz inteligencji niższy 
niż przeciętny). Pracuje jako elektryk w prywatnym zakładzie rol-
nym. Żona jest na rencie, dwie córki i syn są już dorośli. Sytuacja 
materialna rodziny jest dobra. 

Wyniki badań przedstawię w formie rozmowy. 
Kiedy na świat przyszedł Pański syn i w jakich okoliczno-

ściach?  
Syn badanego urodził się, gdy Pan Edward miał 31 lat. Przyj-

ście na świat syna było marzeniem badanego, które się spełniło. 
Pan Edward miał już dwie córki. Badany był świadom, że dziecko 
było wcześniakiem, mimo tego nie zauważył żadnych nieprawi-
dłowości w jego rozwoju. Syn przyszedł na świat w czasie żałoby 
po stracie osoby bliskiej badanego – teściowej. Obrazuje to cytat: 

                                                 
22 M. Karwacka, Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowujących dziecko niepeł-

nosprawne, [w:] Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – wspólne misja. Pamięci 
prof. J. Pańczyka, Warszawa 2009, s. 364 
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„Syn urodził się w 1992, miałem wtedy 31 lat. Miałem już dwie córki, a 
syn był moim marzeniem. Zawsze pragnąłem mieć synka, małego mnie 
(śmiech). Chyba każdy ojciec marzy o synku pierworodnym. Syn był 
wcześniakiem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że coś jest nie tak. Przeżywa-
liśmy w tym okresie żałobę po śmierci żony matki, może dlatego nie za-
uważyliśmy, że coś było nie tak”.  

Jak Pan zareagował na wiadomość o zaburzeniach w rozwoju 
dziecka? 

Ojciec wraz z rozwojem dziecka dowiadywał się o proble-
mach w rozwoju syna. Nie było więc dla niego szokiem, że syn ma 
problemy zdrowotne. „Ja wiedziałem, że syn urodzi się szybciej. Żona 
była chora i trzeba było ratować dziecko. Miałem już dwie córki i pragną-
łem synka. Gdy syn się urodził z czasem wychodziło, że z synem jest coś 
nie tak. Ale musze powiedzieć, że urodził się zdrowy i miał wszystkie 
punkty w tej skali (cisza) nie wiem jak ona się nazywa. Dopiero z czasem 
wychodziło, że coś jest z nim nie tak. Jak poszedł do szkoły to najpierw 
pojawił się słaby wzrok, potem jak chodził do szkoły to miał trudności w 
czytaniu i pisaniu i słabo się uczył, wolniej myślał i coś było nie tak”. 

Jakie emocje Pan odczuwał w trakcie odkrywania nieprawi-
dłowości w rozwoju dziecka? 

Badany był w szoku, gdy okazało się, iż syn ma bardzo słaby 
wzrok. Zauważał wcześniej symptomy. Wiedział również o pro-
blemach syna w szkole. Obrazuje to wypowiedź: „Byłem trochę w 
szoku jak żona przyjechała od lekarza i powiedziała, że syn prawie wcale 
nie widzi. Czasami zauważałem, że dziwnie patrzy się na telewizor, prze-
krzywia głowę i mruży oczy. Ona pierwsza zauważyła objawy i pojechała 
do lekarza. Później pamiętam jak po szkole przychodził i jak odrabiał lekcja 
ciężko mu szło. Żona mu pomagała mu w lekcjach ale i tak za wiele nie 
wiedział. Tabliczkę mnożenia uczył się chyba z rok. Pamiętam jak przy-
chodziłem z pracy i siedział z żoną odrabiał lekcje i oczywiście płakał, bo 
nie chciał się uczyć. Myślałem, że jest po prostu leniwy. Słabo czytał i 
pisał”. 

Jak wyglądała opieka nad dzieckiem?  
Badany w miarę możliwości pomaga w wychowywaniu dzie-

ci. „Normalnie. Syn rozwijał się w miarę prawidłowo. No mówię w miarę 
jak dorastał wychodziło na jaw, że coś jest nie tak. Opiekowałem się nim 
jak resztą maluchów. Żona głównie zajmowała się domem i dziećmi, ale 
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jak miałem czas też jej pomagałem. Zresztą ja pracowałem, musiałem za-
robić na jedzenie i żeby dzieci ubrać. Role były podzielone ja pracuje, żona 
zajmuje się domem i dziećmi”. 

Jakie obecnie ma Pan relacje z synem? 
Pan J. określa relacje z synem jako dobre. Czasami są kłótnie 

pomiędzy nimi, ale szybko dochodzą do kompromisu i zgody. Ob-
razuje to wypowiedź: „Bardzo dobre mam relacje z synem. On jest już 
dorosły ma 23 lata, znalazł pracę dobrze płatnę. No skończył szkołę zawo-
dową ledwo, ale w zawodzie nie pracuje. Zaczął dbać o siebie, trenuje pod-
noszenie ciężarów, jest na diecie. Ja pracuję razem z synem w zakładzie, 
tyle, że w innych budynkach i każdy z nas czym innym się zajmuje. W 
pracy różnie bywa, czasami i się pokłócimy, ale w domu jest ok. Jak się 
pokłócimy to zaraz jest zgoda. A to paliwo chcę żeby mu w mieście kupić, a 
to jaką część kupić. Nie ma co narzekać, mam synka wyczekiwanego, pier-
worodnego (śmiech)”. 

Jakim jest Pan ojcem Pana zdaniem? 
Pan J. uważa, iż jest dobrym ojcem. Stwierdza, iż jak każdy 

nieświadomie popełnia błędy wychowawcze. Obrazuje to wypo-
wiedź: „Normalnym. Dobrym. Nie twierdzę, że jestem ideałem, ale stara-
łem się wychować dzieci i syna na ludzi dobrych i uczciwych. Pewnie po-
pełniłem i nadal popełniam wiele błędów wychowawczych, ale nikt chyba 
nie jest idealny”. 

Jakie relacje ma Pan z pozostałą dwójką córek? 
Pan Edward ma dobre relacje z córkami, zaznacza, iż są to in-

ne relacje niż z synem. Prezentuje to cytat: „Bardzo dobre. Dogaduję 
się z córami. Wiadomo jest to inna relacja niż ojciec z synem, ale jest rów-
nież pozytywna. Z córkami nie mogą pogadać o samochodach i ciągnikach 
czy rybach (uśmiech)”. 

 
Podsumowanie 
Ojcowie podobnie jak matki przeżywają okresy przystosowa-

nia się do roli ojca. Zależne jest to od okresu w którym wystąpi 
niepełnosprawność, dziecka, widoczności wad dziecka, psychiki 
rodziców, wsparcia psychologicznego i pedagogicznego i wielu 
innych czynników. Badany przeze mnie ojciec w pełni zaakcepto-
wał syna, od samego początku. Syn był jego marzeniem, pokochał 
dziecko i otoczył opieką. Wady rozwojowe dziecka pojawiały się 
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wraz z wiekiem, ojciec więc przeżył szok, jednak nie tak silny. 
Ważne jest również, iż konstruktywnie przystosował się. Wycho-
wał i nadal wychowuje dziecko jak najlepiej, twierdzi również, że 
jest dobrym ojcem. Relacje z dziećmi posiada pozytywne. 

 
Streszczenie 
Ojciec odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, również dziecka 

z niepełnosprawnością. Świadome przyjęcie roli ojca, bycia ojcem, 
wychowywania dziecka jest trudnym zadaniem dla każdego męż-
czyzny. Jeszcze trudniejsze dla mężczyzny wychowującego dziecko 
z niepełnosprawnością. 

Artykuł porusza problematykę ojcostwa dziecka z niepełno-
sprawnością. Przedstawia także wyniki badań empirycznych doty-
czących stanu emocjonalnego i wychowania przez ojca dziecka z 
zaburzeniami w rozwoju. Badany ojciec konstruktywnie przysto-
sował się rodzicielstwa. Przeszedł fazę szoku, gdy dowiedział się o 
zaburzeniach w rozwoju dziecka. 

 
Summary 
Father plays an important role in a child's life , the child with a 

disability. Conscious assume the role of a father, being a father , 
raising a child is a difficult task for any man. Even more difficult 
for a man raising a child with a disability. 

The article focuses on the issue of paternity of a child with a 
disability. It also presents the empirical findings on the emotional 
state of the child's father, and education in the development of the 
disorder. Tested father constructively adapted parenting. Phase 
passed shocked when he learned of disorders in children's devel-
opment. 
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Katarzyna Biel-Ziółek (AI) 
 

Gdzie są ojcowie dzieci niepełnosprawnych? 
 

„Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym 
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” 

Jan Paweł II1 
Wprowadzenie 
Rodzina jest zdaniem socjologów najważniejszą, podstawową 

grupą społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo2. Rodzinę 
stanowi para małżeńska i dzieci. Definiuje się ją jako małą grupę 
społeczną połączoną więzami krwi, jak również więzami małżeń-
skimi, rodzicielskimi oraz braterskimi. 

Do podstawowych funkcji rodziny zalicza się funkcję: pro-
kreacyjną, produkcyjną, usługowo–opiekuńczą oraz socjalizującą i 
psychologiczną3. Relacje w prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
zawsze powinny opierać się na wzajemnej miłości, wierności, od-
powiedzialności i szacunku. Zadaniem obydwojga rodziców jest 
opieka i wychowanie dzieci oraz stworzenie im poczucia bezpie-
czeństwa. 

Zarówno matka, ja i ojciec powinni umiejętnie dzielić się 
obowiązkami rodzicielskimi, tak by harmonijnie uzupełniali siebie 
na wzajem. Winni oni stanowić dla swoich dzieci wzorce osobowe 
godne naśladowania, jak również zapewniać im należytą opiekę, 
pomoc i wsparcie. 

Obydwoje rodzice są w takim samym stopniu zobowiązani 
do właściwego pełnienia swoich ról oraz sumiennego wypełniania 
swoich obowiązków. „Odpowiedzialne macierzyństwo i odpowie-

                                                 
1 Jan Paweł II, Księga Złotych Myśli, „Troska o dziecko (...) jest pierwszym i 

podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”, 
2 Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i 

społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, wyd. 
Żak, Warszawa 1995, s. 137. 

3 M. Ziemska, Rodzina i osobowość, Warszawa 1975 
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dzialne ojcostwo tworzą razem odpowiedzialne rodzicielstwo i 
świadczą o godności oraz dojrzałości małżonków”4. 

 
1. Dziecko niepełnosprawne 
Szczególnego rodzaju doświadczeniem życiowym dla młode-

go małżeństwa są narodziny dziecka u którego zostaje zdiagnozo-
wana poważna choroba, której konsekwencją jest trwała niepełno-
prawność. Diagnoza taka jest zawsze dla rodziców ogromnym szo-
kiem. Na taką wiadomość nikt nie jest wcześniej przygotowany. 
Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego stawia przed 
jego rodzicami szczególne zadania i wyzwania. Zazwyczaj wyma-
ga ono szczególnej opieki, troski, leczenia oraz wieloprofilowej re-
habilitacji, trwającej przez wiele lat. Bardzo często zdarza się, iż 
ojcowie dzieci niepełnoprawnych opuszczają rodzinę, gdy tylko 
dowiedzą się o występowaniu niepełnosprawności u ich dziecka. 
Odchodząc od rodziny pozostawiają matki, z wieloma trudnymi 
problemami i wyzwaniami. Według statystyk, aż 8 na 10 ojców 
opuszcza rodzinę, w momencie zdiagnozowania u jego dziecka 
niepełnoprawności5. Fakt ten jawi się bowiem naturalną chęcią 
ucieczki ojców przed problemami. Zjawisko to zmusza do refleksji 
oraz zastanowienia nad tym, dlaczego tak się dzieje i jak można 
przeciwdziałać takim sytuacjom.Powszechnie uważa się, że miarą 
dojrzałości każdego mężczyzny, jest wymiar jego ojcostwa. Dlatego 
też, każdego dobrego ojca winna cechować miłość i odpowiedzial-
ność za żonę i dzieci oraz właściwa postawa moralna. Powinien on 
być opiekuńczy i cierpliwy oraz troszczyć się o dobro rodziny bez 
względu na okoliczności. 

 
2. Wzorzec ojca 
Dobry ojciec zawsze powinien być wzorcem i nauczycielem 

dla dzieci oraz osobą, na której pomoc rodzina zawsze może liczyć. 
Do ojca należy obowiązek utrzymania i ochrony rodziny, zagwa-

                                                 
4 B. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa, s.10., 

http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/mierzwinski1.pdf 
5 http://www.szkolaojcostwa.pl/artykuly/byc-ojcem-niepelnosprawnego-

dziecka  
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rantowanie jej poczucia bezpieczeństwa oraz wychowywanie dzie-
ci. Ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabili-
zacji wewnętrznej. Dobre ojcostwo ochrania rodzinę, ratuje, odbu-
dowuje, wspomaga i daje poczucie wartości. Ojciec powinien za-
pewnić warunki rozwoju rodziny i czuwać nad wszechstronnym 
rozwojem wszystkich jej członków. Nauczyć dzieci szacunku do 
ludzi i do ich pracy.  

Zdaniem Jacka Pulikowskiego proces bycia ojcem, jak i ojco-
stwo realizuje się w czasie. Autor podaje, iż do poważnie potrak-
towanego, odpowiedzialnego ojcostwa należą: 

• samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca, 
• wybór żony – matki dla swych dzieci i troska o stały jej rozwój, 
• stworzenie warunków do przyjęcia dziecka (założenie 

rodziny), 
• zaplanowanie poczęcia, 
• towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, 
• udział w porodzie, 
• udział w wychowaniu dzieci, 
• uczenie dzieci rozumienia świata, 
• wprowadzenie dzieci w świat dorosłych, 
• wprowadzanie w domu zasad dających poczucie 

bezpieczeństwa i stabilności, 
• przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka domu”6. 

Ojciec, który troszczy się o dziecko jest emocjonalnie z nim 
związany i podobnie jak matka, zapewnia mu warunki do prawidło-
wego rozwoju. Powinien On czuć się odpowiedzialny za pomyślne 
ukierunkowanie życia i postępowania swojego dziecka. „Ojcostwo 
jest przede wszystkim funkcją, która dla swego rozwoju wymaga sze-
rokiego przygotowania psychicznego”, dlatego też trzeba zwrócić 
uwagę na problem dojrzewania do ojcostwa. Dojrzałość do roli ojca 
uwarunkowana jest osiąganiem pewnych sprawności pozwalających 
na możliwie zadowalające, może nawet doskonałe spełnianie zadań 
ojca. Jedną z nich jest zdobycie umiejętności współdziałania i współ-
pracy w realizacji tego, co dobre dla innych, co w języku psychologii 

                                                 
6 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznań 2002. 
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określa się jako dojrzałość emocjonalno- seksualną. Jej cechami cha-
rakterystycznymi jest umiejętność kierowania zaspokajaniem potrzeb 
seksualnych, liczenie się z potrzebami partnera, nastawienie na jego 
dobro w tym względzie, stała gotowość na przyjęcie dziecka. Naby-
wanie wyżej wymienionych sprawności składa się na to, co nazywa-
my odpowiedzialnością7. 

Jak twierdzi Mary Pytches, „ojciec otwiera dziecku drzwi 
świata, który jest na zewnątrz domu. We właściwym czasie powi-
nien przeprowadzić dziecko przez te drzwi, aby wskazać mu od-
powiedni kierunek i pozostać w zasięgu ręki, gdy będzie potrze-
bowało jego pomocy”. Rozsądny ojciec powinien uczyć swoje dzie-
ci prawości i pracowitości. Ojciec powinien być inteligentny i tro-
skliwy, opiekuńczy oraz wymagający. Winien uczyć dzieci odpo-
wiedzialności oraz wyrozumiałości. Ojciec ma za zadanie stworzyć 
rodzinie poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemnego szacunku. Za-
równo ochrona, jak i wspieranie rozwoju dzieci należy do jego 
obowiązków. Zadaniem ojca jest również nauczenie swoich dzieci 
wiary w Boga, szacunku do ludzi oraz kultury osobistej. Ojciec 
powinien towarzyszyć dzieciom w przygotowaniu do przyszłych 
ról rodzicielskich. 

Według Mary Pytches'a, rodzice są przykładem dla swych 
dzieci. „Ojciec jest dla syna wzorem męskości, ojcostwa i tego, jak 
być mężem. Dla swej córki matka stanowi wzór kobiecości, macie-
rzyństwa i tego, jak być żoną”. Dobry ojciec walczy z egoizmem i 
przedkłada nad „dobro własne” dobro dzieci i żony. Dba o rozwój 
osobisty w sferze moralnej, intelektualnej, duchowej i fizycznej, ale 
pamięta, że jego rozwój i sukces życiowy, czyni go jeszcze bardziej 
ojcem”8. 

Ojcowie dzieci niepełnoprawnych opuszczający rodzinę robią 
dużą krzywdę zarówno ich matkom, jak również samym dzieciom. 
Opieka, leczenie i rehabilitacja chorych dzieci wymaga bowiem 
wiele czasu, ogromnego wysiłku i samozaparcia oraz znacznych 
nakładów finansowych. Samotnej matce jest niezwykle trudno po-
radzić sobie z zaspokojeniem wszystkich potrzeb dziecka niepełno-

                                                 
7 T. Kukołowicz., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 91  
8 J. Śledzianowski., Ach! Ten tata..., Kielce 2000, s.47-48. 
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sprawnego. Dziecko takie zazwyczaj przez wiele lat wymaga opie-
ki całodobowej, co wręcz uniemożliwia matce podjęcie pracy za-
robkowej. Odejście męża, jest dla matki chorego dziecka dodatko-
wym ciosem, który potęguje w niej żal, niepewność jutra, bezsil-
ność i bezradność. Trudno w takiej chwili wierzyć, że wszystko 
dobrze się ułoży i że będzie Ona w stanie poradzić sobie ze 
wszystkimi wyzwaniami jakie przyniesie nieznana przyszłość. 
Zjawisko porzucania rodzin przez ojców dzieci niepełnoprawnych 
można wręcz uznać za masowe i niestety nic nie wskazuje na to, 
aby ta sytuacja miała się radykalnie zmienić. 

Ojciec dziecka niepełnoprawnego powinien w sposób szcze-
gólny czuć się odpowiedzialny za jego los oraz czuć się zobowią-
zany do pomocy jego matce, w każdej sytuacji. Winien on nie tylko 
zapewnić rodzinie oparcie finansowe i poczucie bezpieczeństwa, 
ale również wspierać swoją żonę i pomagać jej w opiece nad nie-
pełnoprawnym dzieckiem. Ojciec powinien uczestniczyć w proce-
sie rozwoju, leczenia oraz rehabilitacji dziecka. Winien być dla 
dziecka wzorcem, wychowawcą i przyjacielem. Zdarza się jednak, 
iż ojcowie dzieci niepełnoprawnych zamykają się w świecie wła-
snych spraw. Izolują się od spraw dziecka i rodziny, nie interesują 
się i nie kontaktują się z dzieckiem, ani jego matką. Udają, że pro-
blem choroby dziecka ich nie dotyczy. 

Rodzice dorastającej młodzieży powinni starać się przygoto-
wać młodych do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich w spo-
sób dojrzały i odpowiedzialny, troskliwy oraz pełen poświęcenia. 
Według Wandy Półtawskiej, rola ojca w rodzinie polega na utrzy-
maniu autorytetu rodzicielskiego. Autorytet ojca zależy od jego 
postawy i zaangażowania w rolę wychowawczą9. 

Należy zaznaczyć, iż właściwe postawy rodzicielskie wobec 
dzieci niepełnoprawnych opierają się zazwyczaj na bezwarunkowej 
akceptacji. Jest ona jest celem, do którego dążyć powinny wszelkie 
rodzicielskie starania oraz walką o akceptację w trudniej sytuacji. 
Staje się to szczególnie ważne, kiedy obraz dziecka nie tylko odbie-
ga od oczekiwań, ale również jest sprzeczny ze społecznymi ide-

                                                 
9 W. Półtawska, Wychowanie mężczyzn do życia w rodzinie, [w] Kornas-

Biela D.,(red.) Oblicza ojcostwa, TN KUL, Lublin 2001., s. 235. 
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ałami. Z drugiej strony prawidłowe postawy rodzicielskie ojców są 
nie do przecenienia w procesie rehabilitacji oraz w dążeniu do 
prawidłowego rozwoju dziecka. 

Zdaniem J. Augustyna SJ - „Mężczyzna, jeżeli ma być dobrym 
ojcem, musi wykazać się z jednej strony wewnętrzną wytrwałością 
i samodzielnością, z drugiej zaś umiejętnością budowania więzi z 
kobietą i dziećmi oraz ofiarnością i troską. Jego zdaniem, ojciec sta-
je się autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem. Pod-
jęcie roli ojca polega na oddaniu swego życia dla dobra rodziny10.  

Aby ojciec miał dobry wpływ na dzieci, muszą one widzieć, 
że jest nimi rzeczywiście zainteresowany, kocha je i zasadniczo ak-
ceptuje, niezależnie od tego, jak często musi korygować ich zacho-
wanie. Dzieci tak bardzo potrzebują wyobrażenia ojca, że kiedy On 
znika z ich życia, same kreują Jego obraz i przechowują w pamięci. 
Postać ojca niemal zawsze kojarzy się dziecku z jakąś formą radości 
w postaci wesołej, wspólnej zabawy we wczesnym dzieciństwie lub 
z gratyfikacjami, jakimi ojciec może obdarzać swoje dzieci w okre-
sie ich dorastania. Satysfakcjonujące kontakty z ojcem sprzyjają 
ogólnemu rozwojowi dziecka, służą kształtowaniu otwartej posta-
wy wobec ludzi, wyzwalają w dziecku aktywność i radość życia.  

Psychologowie twierdzą, że aby być dobrym ojcem trzeba inte-
resować się dzieckiem, uczestniczyć w zabawie, wspólnie pracować i 
jak najczęściej rozmawiać. Należy zdobywać swoim postępowaniem 
zaufanie i szacunek dzieci. Dobry ojciec słucha dzieci "sercem" i często 
powtarza magiczne zdanie "jestem z Ciebie dumny". 

Warto dodać, iż według E. Fromma ojciec, dlatego kocha 
dziecko, ponieważ spełnia jego oczekiwania, czyli wypełnia wy-
magania i jest mu posłusznym. Ojciec jako wzór miłości wymagają-
cej, na którą trzeba sobie zasłużyć, uczy dziecko odpowiedzialno-
ści, troski o drugiego człowieka, postawy wyzbywania się egoizmu 
oraz przekazuje zasady funkcjonowania społecznego i określony 
system wartości11. 

                                                 
10 J. Augustyn, Wychowanie do ojcostwa, [w] Kornas-Biela D.,(red.) Oblicza 

ojcostwa, TN KUL , Lublin 2001, s.243. 
11 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Za-

wodowych, Warszawa 1987, s.32.  
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Z pewnością trzeba czynić starania o to, aby rozbitych rodzin by-
ło coraz mniej. By tak się stało, należy wpajać młodemu pokoleniu ko-
nieczność kierowania swoim życiem według odpowiedniej skali war-
tości oraz uświadamiać im ważność poczucia odpowiedzialności za 
rodzinę i jej los. Inicjatywą, która ma szansę skutecznie wspierać ojców 
dzieci niepełnoprawnych jest założona w Warszawie grupa wsparcia o 
nazwie „Ojce-Ojcom”. Zasadniczym jej celem jest samopomoc psycho-
logiczna. Pomoc ta polega na rozmowach ojców oraz udzielaniu rad 
sobie wzajemnych porad, w jaki sposób najlepiej radzić sobie z niepeł-
noprawnością dziecka. Grupa ta założona została przez pana Marka 
Wysockiego, ojca niepełnoprawnej dziewczynki. Jak twierdzi pan Ma-
rek: ”uciekając ojcowie tracą coś wyjątkowego”, natomiast utworzona 
grupa „przemienia u swoich członków poczucie beznadziei w wyjąt-
kowość”12. 

Ojcowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważną rolę 
mają do odegrania w wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. 
Podobnie jak matka, powinni kształtować jego osobowość i poczu-
cie własnej wartości. Winni oni również uczyć swoje dzieci prze-
zwyciężania siebie oraz wiary w sens codziennej walki z przeciw-
nościami losu. Nie ulega wątpliwości, iż ojcostwo podobnie jak ma-
cierzyństwo, w przypadku rodziców dzieci niepełnoprawnych sta-
nowi bardzo trudne i wymagające zadanie. Jednakże, głównie od 
dojrzałości i dobrej woli rodzica zależy, czy podejmie ten trud w 
sposób odpowiedzialny, czy też nie. Z pewnością, opieka, troska, 
leczenie i wychowanie dziecka niepełnoprawnego wymaga od 
każdego z rodziców wiele miłości, poświęcenia i samozaparcia, 
jednak dostarcza ona również wielu wzruszeń, radości i satysfakcji 
z osiąganych sukcesów. 

Należy starać się stwarzać wiele okazji do tego, aby wytwa-
rzały się pomiędzy dziećmi a ich ojcami rzeczywiste więzi, wynika-
jące z podejmowania szeregu wspólnych działań i wyzwań. Do-
brym sposobem na to jest wspólne rozwijanie podobnych zaintere-
sowań, czy też branie udziału w tych samych wydarzeniach bądź 
imprezach rozrywkowych. 

                                                 
12 http://www.szkolaojcostwa.pl/artykuly/byc-ojcem-niepelnosprawnego-

dziecka/ 
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Pomimo tego, iż u dzieci niepełnosprawnych możliwości ru-
chowe są znacznie ograniczone, zawsze można znaleźć zajęcie lub 
zabawę, która zjednoczy i pochłonie całą rodzinę. Wspólnie spę-
dzany czas wolny, zazwyczaj bardzo szybko integruje rodzinę. 
Niewątpliwie przed rodzicami z dzieckiem niepełnosprawnym stoi 
wiele trudnych wyzwań. Należą do nich między innymi problemy 
dotyczące tego: 

� Jak poradzić sobie z dyskryminacją chorego dziecka przez 
społeczeństwo? 

� Jak radzić sobie z codziennością, kiedy wokół trudności i 
bariery, chociażby te komunikacyjne czy architektoniczne, jak 
brak podjazdów dla wózków inwalidzkich? 

� Jak uniknąć nadmiernego ochraniania i wyręczania dziecka 
niepełnosprawnego? 

� Gdzie szukać szkoły dla dziecka z niepełnosprawnością? 
� Jak leczyć i rehabilitować chore dziecko? 
� Jak radzić sobie z obniżeniem warunków ekonomicznych 

rodziny, bo przecież chore dziecko oznacza wydatki na 
leczenie, terapię, sprzęt rehabilitacyjny, konieczność 
rezygnacji z pracy przez matkę, która najczęściej zajmuje się 
opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem? 

� Jak dbać o wzajemne relacje w rodzinie, jak rozmawiać z 
dziećmi, z mężem, z żoną, jak znaleźć czas na relaks i pasje, 
kiedy wyjść na spotkanie ze znajomymi, skoro tyle 
obowiązków przysparza chore dziecko? 
Oprócz zapewnienia właściwego leczenia i rehabilitacji dziecku, 

jego rodzice stają przed szeregiem różnego typu problemami którym 
muszą stawić czoła. Rodzice powinni między innymi: 

� przygotować swoje dzieci na umiejętne reagowanie na 
przejawy dyskryminacji społecznej, na którą będą one 
narażone przebywając wśród zdrowych rówieśników, 

� znajdować metody pokonywania barier komunikacyjnych i 
architektonicznych; 

� rodzice dzieci niepełnoprawnych winni starać się unikać 
nadmiernego chronienia oraz wyręczania dziecka z 
samodzielnego wykonywania codziennych czynności, tak by 
miały one szansę na osiągnięcie maksymalnej sprawności i 
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samodzielności; 
� powinni oni dążyć do tego, aby dziecko uczęszczało do 

szkoły masowej, która stwarza mu szansę normalnego 
rozwoju intelektualnego; 

� poszukiwać najskuteczniejszych metod leczenia i 
wieloprofilowej rehabilitacji dziecka; 

� zapewnić środki finansowe; 
� dbać o wzajemne relacje w rodzinie, znaleźć czas na relaks i 

odpoczynek oraz na budowanie więzi rodzinnych, 
małżeńskich i przyjacielskich przeciwdziałających poczuciu 
izolacji i osamotnienia. 
 
Podsumowanie 
Reasumując, zarówno matki, jak i ojcowie mają obowiązek 

stworzenia dobrej, kochającej oraz wspierającej się rodziny, nieza-
leżnie od sytuacji w której się znajdują. Przede wszystkim ojcowie 
powinni starać się sprostać wymaganiom jakie niesie życie i zda-
wać sobie sprawy z wagi konsekwencji wynikających z założenia 
rodziny. Absolutnie każde dziecko, zarówno zdrowe, jak i niepeł-
noprawne powinno mieć szanse wychowywać się w kochającej i 
wspierającej się rodzinie, opierającej się na miłości, życzliwości, 
trosce oraz wzajemnym zaufaniu. 

Zadaniem wszystkich rodziców jest niewątpliwie przygoto-
wanie swoich dorastających dzieci do konieczności odpowiedzial-
ności za los ich przyszłych rodzin. Jednym z zasadniczych zadań 
stojących przed zarówno rodzicami, jaki wychowawcami dorasta-
jącej młodzieży jest wyczulanie młodzieży na konieczność poważ-
nego traktowania swoich zobowiązań oraz planów dotyczących 
zakładania rodziny. Powinnością rodziców młodych ludzi winno 
być przygotowywanie ich do przyjmowania odpowiedzialnych 
postaw małżeńskich i rodzicielskich. 

Należy wskazywać młodym drogę do podejmowania słusz-
nych decyzji w każdej sytuacji życiowej, a przede wszystkim w sy-
tuacji kryzysowej. Niewątpliwie, należy zmierzać również do tego, 
by wychowanie w szczególności chłopców, było przepełnione na-
uką odpowiedzialności oraz wymaganiem od nich ponoszenia 
konsekwencji za swoje czyny. 
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W życiu człowieka wiele rzeczy dzieje się w sposób niepla-
nowany i nieprzewidywalny. Dlatego też, umiejętność przystoso-
wania się do każdej sytuacji, podejmowanie trudnych wyzwań oraz 
umiejętność godzenia się z losem, jest niezmiernie istotną, ważną i 
przydatną cechą. Warto umieć sobie poradzić w trudnych i nie-
oczekiwanych sytuacjach życiowych, pomimo iż niekiedy wymaga 
to wyrzeczeń oraz wewnętrznej samodyscypliny. 

Należy również zmierzać do tego, by powstawało jak najwię-
cej organizacji służących pomocą i radą rodzicom nowo narodzo-
nych dzieci niepełnoprawnych. W miejscach takich psycholodzy, 
rehabilitanci i terapeuci powinni uczyć młodych rodziców, jak po-
stępować z chorym dzieckiem. Tego typu porady mogłyby ułatwić 
im opiekę oraz zmniejszyć w nich poczucie bezradności i osamot-
nienia. Ośrodki takie stwarzałyby również możliwość kontaktu z 
innymi rodzicami dzieci niepełnoprawnych, którzy mają już za so-
bą lata doświadczeń. Wiedzą gdzie szukać pomocy i jak na co 
dzień radzić sobie z niepełnosprawnym dzieckiem. 

Zawsze i za wszelką cenę należy zmierzać do tego, aby 
wszystkie dzieci, zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne miały 
pełne, trwałe i kochające je rodziny. Niezastąpiona w przypadku 
rodzin dzieci niepełnosprawnych wydaje się umiejętność pozy-
tywnego myślenia oraz wiara w magiczną moc wiary, nadziei, mi-
łości oraz wieloprofilowej rehabilitacji, która czasami może spowo-
dować u dziecka bardzo duże postępy. Niezwykle ważna jest także 
umiejętność pozytywnego myślenia i witania każdego nowego 
dnia, z nadzieją i optymizmem. Z pewnością walka o życie i zdro-
wie dziecka nie jest łatwa, jednak z biegiem lat daje ona wiele po-
wodów do radości i satysfakcji. Każda wspólnie pokonana prze-
szkoda z reguły wzmacnia wiarę rodziców w sens podjętej walki o 
zdrowie oraz sprawność dziecka oraz mobilizuje rodziców do po-
dejmowania kolejnych czynności, mających szansę poprawić jego 
sprawność. Im więcej barier uda się pokonać, tym bardziej rośnie w 
rodzicach nadzieja na lepszą przyszłość. 
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Jak twierdzi Irena Obuchowska, „Posiadanie mądrego ojca 
jest dla każdego dziecka bezcennym kapitałem na całe życie”13. 
Stwierdzenie to jest niezwykle ważne i ponadczasowe. Dlatego też, 
zawsze należy zmierzać do trwałości rodziny i zabiegać o jej ciągłe 
scalanie, z pokolenia na pokolenie. 

Współczesny autorytet ojcowski powinien współbrzmieć w 
partnerskim dialogu z autorytetem matczynym. Kobiety powinny 
starać się pomóc swoim mężczyznom w uformowaniu ich ojcow-
skich postaw oraz nowych funkcji w rodzinach. Macierzyństwo 
powinno wpierać, a tym samym dowartościowywać ojcostwo w 
jego nowoczesnym kształcie. Podobnie jak nieludzkim jest zosta-
wianie żony samej z dzieckiem niepełnosprawnym, tak niemoral-
nym jest odmówienie pomocy i oparcia własnemu dziecku, czy 
komukolwiek innemu, kto sam jest kompletnie bezradny i bez-
bronny.  

Wciąż pogłębiający się kryzys rodziny, przyczynia się do co-
raz większego społecznego przyzwolenia na rosnącą liczbę rozwo-
dów, a co za tym idzie, wciąż pogłębiającą się kruchość polskiej 
rodziny. Dlatego też każde działanie, zmierzające do zmiany tej 
sytuacji oraz dające szansę tworzenia rzeczywistych więzi rodzin-
nych wydaje się w obecnych czasach po prostu bezcenne. 

Podobnie jak Aleksander Hulek, polski prekursor integracji 
osób niepełnosprawnych głosił, iż “miarą kultury społeczeństwa 
jest jego stosunek do osób niepełnosprawnych”, tak miarą dojrzało-
ści rodzicielskiej jest obdarzenie miłością, troską oraz wsparciem 
dzieci niepełnosprawnych przez obydwoje rodziców. 

Wydaje się, iż miarą dojrzałości ojca dziecka niepełnopraw-
nego powinna być postawa pełna miłości, odpowiedzialności, 
opiekuńczości i wsparcia. Ojciec winien być dla niego wychowaw-
cą oraz przewodnikiem, nauczycielem i przyjacielem. Osobą, na 
której pomoc może ono zawsze liczyć. 

Warto dodać, iż ojcostwo jest wyzwaniem, które pomaga 
mężczyźnie rozwijać się, wzrastać i pokonywać własne słabości. 
Rodzicielstwo, winno wyrabiać w ojcu poczucie godności, prawość 

                                                 
13 I. Obuchowska, Kochać i rozumieć ciąg dalszy, Poznań 1996, Media Ro-

dzina, s.56. 
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oraz świadomość bycia niezastąpionym filarem rodziny, bez które-
go nie jest ona w stanie funkcjonować prawidłowo. Prawdziwy 
ojciec kocha i żyje dla dobra dzieci, którym ma obowiązek zapew-
nić opiekę, wsparcie oraz bezpieczną i stabilną przyszłość. 

 
Streszczenie 
Narodziny chorego dziecka niejednokrotnie wywołują w oj-

cach lęk, złość, bezradność i wstyd. Częściej wolą oni opuścić ro-
dzinę, niż służyć jej opieką i wsparciem. Odejście od rodziny mo-
tywują oni chęcią uniknięcia odpowiedzialności za jej dalsze losy. 
Według statystyk 8 na 10 ojców opuszcza rodzinę w momencie 
zdiagnozowania u jego dziecka niepełnoprawności. Fakt ten jawi 
się bowiem u ojców naturalną chęcią ucieczki przed problemami. 
Każdego dobrego ojca winna cechować miłość i odpowiedzialność 
za żonę oraz dzieci, jak również właściwa postawa moralna. Powi-
nien on być opiekuńczy, cierpliwy oraz troszczyć się o dobro dzie-
ci. Ojciec winien być wzorcem i nauczycielem dla dzieci oraz osobą 
na której pomoc żona zawsze może liczyć. 

Do ojca powinien należy również obowiązek utrzymania i 
ochrony rodziny, zagwarantowanie jej poczucia bezpieczeństwa 
oraz wychowywania dzieci. Należy czynić starania aby ta sytuacja 
uległa zmianie, wpajając młodemu pokoleniu poczucie wartości 
oraz odpowiedzialności za rodzinę w każdej sytuacji, jakiej do-
świadczy jej los. Ojcowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak 
ważną rolę mają do odegrania w wychowaniu niepełnosprawnego 
dziecka. Podobnie jak matka kształtują jego osobowość, a tym sa-
mym przyszłe życie. 

 
Summary 
Where are the fathers of children with disabilities? 
The birth of a sick child in the fathers often cause anxiety, an-

ger, helplessness and shame. They prefer to leave the family, than 
to serve her care and support. Moving away from the family, they 
motivate the desire to avoid responsibility for their fate. According 
to statistics, 8 out of 10 fathers left the family when their child is 
diagnosed with disability. This fact seems to be because of the 
natural fathers desire to escape from problems. 
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Every good father should be characterized by love and re-
sponsibility for his wife and children, and proper moral attitude. 
He should be caring, patient and family well-being care. The father 
should be a model and teacher for the children and the person to 
which the aid wife always can count. For father should also be re-
quired to maintain and protect the family, ensuring that it is the 
sense of security and raising children. 

Effort must be made to make this situation has changed, in-
stilling a sense of the younger generation and the responsibility of 
the family in any situation, they will experience their fate. Fathers 
often do not realize how important role to play in raising a disabled 
child. Like mother shaped his personality, so and future life. 
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Dominik Charchut (URz) 

 
Ojcostwo a identyfikacja z subkulturami agresywnymi 
 
Wstęp 
Według Henryka Machela uczestnictwo w subkulturach 

przypada na wiek od 13/14 do 19/20 lat. Badacz uzasadnił to tym, 
że jednostka „coraz bardziej uniezależnia się od domu rodzinnego, 
wychodząc tym samym spod jego wpływów wychowawczych (…) 
rodzina powoli traci wpływ na zachowanie młodego człowieka na 
korzyść grupy rówieśniczej”1. Co jednak dzieje się w przypadku, 
kiedy młody człowiek zaangażowany w działalność subkulturową 
dorasta i gdy zostaje ojcem? Czy fakt posiadania potomstwa zmie-
nia priorytety członka subkultury agresywnej?  

Głównym celem pracy była próba określenia roli ojcostwa w 
korelacji z przynależnością do subkultur agresywnych. Pierwsza 
część zawiera prezentację przeglądu literatury z zakresu definio-
wania i określania cech charakterystycznych dla subkultur agre-
sywnych – punk i skin. W drugiej części zostały przedstawione 
wyniki badań własnych, przeprowadzonych na grupie responden-
tów, identyfikujących się z subkulturami określanymi jako subkul-
tury agresywne (punk i skin).  

Respondenci to osoby identyfikujące się z subkulturami punk 
i skin – mężczyźni w wieku od 21 do 40 lat, którzy odpowiadali 
m.in. na pytania z zakresu postrzegania roli ojca oraz wartości 
wpajanych dziecku.  

 
1.  Pojęcie subkultury 
Zdefiniowaniem terminu „subkultura” zajmowali się liczni 

przedstawiciele m.in. socjologii dewiacji i przestępczości, psycho-
logii, etnologii, czy filozofii kultury. W „Słowniku etnologicznym” 
pojęcie subkultury oznacza: „względnie autonomiczny segment w 

                                                 
1 H. Machel, Niektóre właściwości podkultur młodzieżowych [w:] Podkultury mło-

dzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, red. S. Kawula, H. Machel, Wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 1999, s. 13. 
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ramach głównego, samodzielnego i jednolitego systemu kulturo-
wego, mający cechy funkcjonalne zintegrowanego podsystemu, 
który dzieląc z nadrzędną jednostką wspólne, podstawowe warto-
ści i normy, manifestuje swą odrębność przez własne specyficzne 
treści, obejmujące jednak tylko pewne sfery życia społecznego”2. 

Oznacza to, że osoby czynnie angażujące się w działalność 
subkultur z biegiem czasu szukają autorytetów poza rodzinnym, 
szkolnym, czy parafialnym środowiskiem. To sprawia, że większą 
wagę przywiązują do tego, jak są postrzegane w grupie. Przenika-
nie się wartości i postaw może powodować, zgodnie ze stwierdze-
niem Ryszarda Dyoniziaka, że „gdy wiele jednostek ma podobne 
problemy i gdy na gruncie wspólnych zainteresowań i dążeń po-
wstają dość trwałe więzi między rówieśnikami, którzy tworzą im 
tylko odpowiadające i ich tylko obowiązujące normy, wartości i 
wzory, to pewna całość tych norm, wartości i wzorów stanowi 
podkulturę określonej zbiorowości”3. 

Warto podkreślić, że subkultura funkcjonuje w opozycji do 
większej od siebie całości i charakteryzuje się swoistą spójnością, 
nierzadko niezrozumiałą dla osób spoza podkultury. Jak zauważył 
Mirosław Pęczak – „subkultura to względnie spójna grupa spo-
łeczna pozostająca na marginesie dominujących w danym systemie 
tendencji życia społecznego, wyrażająca swoją odrębność poprzez 
zanegowanie lub podważanie powszechnie akceptowanych wzo-
rów kultury”4.  

Analizując znaczenie pojęcia subkultury, można więc wyłu-
skać względnie stałe jej elementy w postaci: wytworzenia więzi w 
grupie osób o podobnych zainteresowaniach i poglądach, negację 
elementów (lub całości) systemu kulturowego, a także pozostawa-
nie na społecznym uboczu5. Równocześnie wartym podkreślenia 

                                                 
2 A. Posern-Zieliński, Subkultura [w:] Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, 

Wyd. PWN, Poznań 1987, s. 334. 
3 R. Dyoniziak, Młodzieżowa podkultura, Warszawa 1965, Wyd. WP. s. 11. 
4 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wyd. Semper, Warszawa 

1992, s. 4. 
5 Por. M. Filipiak, Podstawowe pojęcia [w:] Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś, 

red. M. Filipiak, Wyd. WSSG w Tyczynie, Tyczyn 2001, s. 22. 
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jest to, że członkowie subkultur, również agresywnych, stają się 
swoistymi negatywnymi autorytetami dla innych młodych osób6. 

W zależności od danej subkultury, można mówić o rozma-
itych wartościach ideologicznych podkultur. W zależności od ro-
dzaju subkultury, wymienia się poszczególne założenia i elementy 
ideologiczne. Jednak zwykle opierają się one na głównej zasadzie, 
którą jest sprzeciw wobec zastanym normom i obyczajom. Takie 
zachowanie zyskuje nie tylko aprobatę rówieśników będących 
członkami danej grupy, ale również stawia jednostkę za wzór po-
stępowania. Jak zauważył M. Filipiak – „ideologia subkultur jest 
radykalną i uproszczoną wersją liberalizmu, w którym całą mocą 
podkreśla się znaczenie wolności jednostki i swobody wyboru wła-
snego stylu życia, sposobu myślenia, doświadczania świata. Sprze-
ciwia się przymusowi norm społecznych i naciskowi autorytetów, 
nie ceni tradycji, przeciwstawia im wspólnotę wolnych i poszuku-
jących jednostek”7. 

Z terminem subkultury (także w znaczeniu ideologicznym), 
wiąże się pojęcie kontestacji, czyli protestu, zaprzeczenia, kwestio-
nowania, którą Tadeusz Paleczny zdefiniował jako „istnienie okre-
ślonej subkultury oraz więzi społecznej typu przeważnie wspólno-
towego. Podstawą istnienia takiej grupy jest wspólnota stylu życia, 
postaw, ideologii, jedność symboli i ideologii”8.  

Często w takich sytuacjach można mówić o reinterpretacji 
elementów kultury, prawa, zasad itd. Młodzi ludzie zastanym ele-
mentom rzeczywistości nadają nowe, akceptowane przez nich zna-
czenia. Dzieje się tak dlatego, że – jak zauważył T. Paleczny: „kon-
testacja jest zjawiskiem uniwersalnym, skierowanym na zmianę 
kultury oraz wyrażającym protest przeciw zastanym normom i 

                                                 
6 D. Charchut, Autorytety współczesnej młodzieży – na przykładzie wybranych 

subkultur, [w:] Autorytet wczoraj – dziś – jutro, red. J. Zimny, Wyd. KUL, Stalowa 
Wola 2014, s. 188. 

7 M. Filipiak, Ogólna charakterystyka subkultur [w:] Subkultury młodzieżowe…, 
dz. cyt.., s. 124. 

8 T. Paleczny, Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Wyd. 
NOMOS, Kraków 1997, s. 35. 
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wartościom. Kontestacja lokowana bywa w tym samym obszarze 
znaczeniowym co patologia, anomia czy nieprzystosowanie”9. 

To oznacza, że subkultury nierzadko są postrzegane przez 
otoczenie czy jednostki, które się z nimi nie identyfikują, jako zja-
wiska nie tylko o charakterze odchylenia od normy, ale także jako 
negatywne wytwory kontestatorów powszechnej kultury. T. Pa-
leczny podzielił zjawisko kontestacji na: 

- bierną (charakteryzującą się negowaniem norm i wartości 
kulturowych poprzez brak uczestnictwa w ich wytworach) oraz 
czynną (wyróżniającą się aktywnym niszczeniu elementów kultu-
ry, instytucji, negację mediów masowych itd.), 

- indywidualną i grupową, 
- innowacyjną (mającą swe przejawy w negowaniu określonej 

kultury, co nie oznacza negatywnego postrzegania kultury w ogó-
le) i konserwatywną (nacechowaną chęcią zatrzymania zmian tra-
dycyjnej kultury), 

- spontaniczną (której przejawem jest np. zażywanie narkoty-
ków, czy słuchanie danego gatunku muzyki) oraz celową (charak-
teryzującą się określonym stopniem zorganizowania, mającą okre-
ślony program), 

- radykalną i umiarkowaną (nastawioną na użycie ściśle określo-
nych i zintensyfikowanych środków do osiągnięcia pożądanego celu), 

- częściową (charakteryzującą się negacją wybranych składni-
ków kultury), totalną (opierającą się na przeciwstawianiu się całej 
zastanej kulturze), 

- psychologiczną (związaną ze świadomością siebie, jednostko-
wych potrzeb, nonkonformizmem) oraz społeczną (nastawioną na re-
definicję systemu wartości i ról jednostek, które w nim uczestniczą)10. 

 
2. Charakterystyka subkultury punk 
Nurt punk pojawił się w naszym kraju pod koniec lat 70. 

ubiegłego wieku. Polska odmiana wspomnianej subkultury nie by-
ła wiernym odwzorowaniem zachodnich odłamów. Przyczyną tego 

                                                 
9 T. Paleczny, Grupy subkultury młodzieżowej. Próba analizy- propozycje, teore-

tyczne, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, 1993, nr 3, s. 179-190. 
10 Por. Tamże, s. 183-185. 
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była inna sytuacja polityczno-społeczno-gospodarcza. Równocze-
śnie warto zaznaczyć, że postrzeganie wspomnianej subkultury np. 
z lat 80. XX w. różni się od współczesnego wydania11.  

Z subkulturą punk potocznie kojarzone są również: walka z 
systemem, negacja kultury, nadużywanie alkoholu, eksperymen-
towanie ze środkami odurzającymi, nihilistyczne postrzeganie rze-
czywistości, brak aprobaty większości społeczeństwa, niskie kom-
petencje językowe, głośna muzyka, nierzadki brak umiejętności 
wokalnych, czy muzycznych członków zespołów grających punk 
rocka, ostre teksty, bezkompromisowość, wspólnotowość czy 
ostentacyjna obojętność wobec otoczenia, hasło „no future”12.  

 
3. Charakterystyka subkultury skin 
Skinheadzi po raz pierwszy pojawili się w Anglii w latach 60. 

XX w. Jak zauważył M. Filipiak, termin skinhead był „pierwotnie 
sloganowym określeniem łysego, wykrzykiwanym w formie epite-
tu pod adresem przechodniów przez członków młodzieżowych 
gangów. W roku 1968 nazwa ‘skinhead” (skóro głowy, ostrzyżony) 
została użyta w brytyjskiej prasie dla odróżnienia nowej subkultu-
ry od modnych wówczas w Anglii hipisów”13. Skinów postrzegano 
jako chuliganów, osoby z marginesu społecznego, wyrzutków spo-
łecznych, wywodzących się z rodzin robotniczych. 

Niemal od początku charakteryzowała ich ksenofobia. Swoją 
niechęć wobec „obcych” manifestowali przede wszystkim przy uży-
ciu siły. Choć na początku swojego istnienia pasjonowali się kulturą 
czarnoskórych imigrantów z Wysp Kanaryjskich, z czasem zaczęli 
wykazywać zainteresowanie nacjonalizmem i faszyzmem. Obiektem 
ich ataków byli głównie: Afroamerykanie, Żydzi, Arabowie. Jednak 
jak zaznaczył M. Pęczak – „trudno powiedzieć, by skinheadzi (za-
równo w Polsce, jak i gdzie indziej) dysponowali w pełni spójną ide-
ologią. Są to raczej oderwane slogany, w których przejawia się posta-

                                                 
11 Por. T. Paleczny, Młodzieżowe subkultury ludyczne: kontestacja poprzez zabawę 

czy zabawa w kontestację, [w:] „Zabawy i zabawki”, 1999, nr 1-4, s. 94. 
12 Por. T. Paleczny, Młodzieżowe…, dz. cyt., s. 94. 
13 M. Filipiak, Od subkultury do kultury alternatywnej, UMCS, Lublin 1999, s. 59. 
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wa rasistowska, szowinistyczna oraz stale obecny kult siły fizycznej, 
przemocy i swoiście pojmowanego porządku”14. 

Swój groźny wygląd, zdyscyplinowanie, zainteresowanie 
walką, przedstawiciele subkultury manifestowali m.in. za pomocą: 
starannie ogolonej głowy, kurtki flyers, butów Martensów, białych 
sznurówek, szelek, podwiniętych spodni, łańcuchów itd.  

Dla skinów duże znaczenie ma muzyka i teksty piosenek, bę-
dących manifestacją poglądów, zawierających kumulację różno-
rodnych emocji. Przykładem tego jest piosenka jednego z najbar-
dziej znanych zespołów, wykonujących muzykę określaną jako 
„muzykę nienawiści”, jest narodowosocjalistyczna formacja Kon-
kwista 88. W 1999 roku prywatna osoba złożyła doniesienie do 
prokuratury za propagowanie przez zespół pozytywnej opinii o 
obozach koncentracyjnych i zagładzie Żydów i przedstawicieli 
mniejszości narodowych, jednak śledztwo zostało umorzone15. 

 
4. Ojcostwo według punków i skinheadów 
Na początku bieżącego roku (styczeń i luty), prowadziłem ba-

dania dotyczące postrzegania roli ojca przez osoby identyfikujące 
się z subkulturami agresywnymi – punk i skin. W badaniu (wy-
wiad pogłębiony), wzięło udział 10 osób w wieku od 22 do 40 lat, 
mieszkańcy powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego 
(województwo Podkarpackie). Wszyscy badani mieli co najmniej 
jedno dziecko w wieku od pół roku do kilkunastu lat.  

Jedno z pytań, które zostało zadane badanym, brzmiało 
„Czym jest dla ciebie ojcostwo?” 30-letni Bartłomiej odpowiedział: 
„Bycie ojcem to najlepsza rzecz, która mi się przytrafiła w życiu. 
Mam dwójkę dzieciaków – bliźniaki. Miałem 22 lata kiedy zostałem 
ojcem. Czekałem na narodziny, byłem przy porodzie. Kosmos!”16. 
25-letni Wojtek określił ojcostwo jako: „Wiesz, właściwie to fajna 
sprawa. Gdzieś tam w świecie żyje twoje dziecko, jest podobne do 
ciebie. Moja córka nie mieszka ze mną, jesteśmy w separacji. Oli ma 

                                                 
14 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, dz. cyt., s. 91. 
15 K. Gebert, Midrasz: pismo żydowskie, Ronald S. Lauder Foundation 2001, s. 21. 
16 Bartłomiej, lat 30, wywiad z dnia 29.11.2014 r. 
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6 lat. Widuję ją kilka razy w roku – jedynie wtedy, kiedy przyjeż-
dża do Polski, ale gdybym mógł – oddałbym jej wszystko”17. 

Na to pytanie respondenci w większości odpowiadali, że zo-
stanie ojcem to bardzo ważne wydarzenie w ich życiu, moment, w 
którym wiele się zmieniło, że był to czas, wzmożonej odpowie-
dzialności nie tylko za siebie czy żonę/partnerkę, ale również za 
dziecko. W jednym przypadku dziecko było wychowywane przez 
partnerkę respondenta. W pozostałych przypadkach respondenci 
na co dzień mieszkali ze swoim dzieckiem/dziećmi. 

„Czy identyfikacja z subkulturą punk lub skin ma wpływ na 
to, jakim jesteś ojcem?” – 21-letni Arek odpowiedział: „Choć mam 
córkę, nie wyobrażam sobie, że będę jej kupował różowe sukie-
neczki – to takie tandetne. Myślę, że kiedy troszkę podrośnie, za-
biorę ją ze sobą na mecz – może nie do młyna, ale po prostu na try-
bunę. Chcę żeby wyrosła na twardą dziewczynę, a nie na damę. To, 
że jestem skinem hartuje mojego ducha, moja dziewczyna też myśli 
tak jak ja. Fajnie byłoby, gdyby moje dzieci (drugie jest w drodze), 
również tak myślały”18. Na wspomniane pytanie 40-letni Jarek od-
powiedział „Widzisz, to, że myślenie punkowe jest mi bliskie, nie 
oznacza, że identyfikuję się ze wszystkimi atrybutami. Lubię tę 
muzykę, ideowe nastawienie do życia, ale przecież jeść coś trzeba, 
gdzieś mieszkać. Kiedy człowiek dorasta i zaczyna żyć na własny 
rachunek, ma wybór – albo wyląduje na squacie, albo będzie „żył 
jak człowiek”. A kiedy do tego dochodzą jeszcze dzieci, to wiele w 
życiu się zmienia, zmieniają się priorytety”19. 

Zauważyłem, że starsi respondenci choć uważają, że część 
elementów subkultury punk lub skin są im bliskie, to jednak w 
chwili założenia rodziny/zostania ojcami, redefiniują oni swoje 
podejście do życia i otoczenia. Młodsi ojcowie w większości starają 
się pogodzić rolę ojca z uczestnictwem w życiu subkultury – spo-
tkaniami ze znajomymi, kilkudniowe, wyjazdy na festiwale, wy-
jazdy na mecze piłkarskie itd. Być może wynika to z wieku respon-
dentów lub relatywnie nowej roli, w której się znaleźli. 

                                                 
17 Wojciech, lat 25, wywiad z dnia 20.11.2014 r. 
18 Arek, lat 21, wywiad z dnia 29.11.2014 r. 
19 Jarek, lat 40, wywiad z dnia 27.11.2014 r. 
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Na pytanie „Co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy zostałeś 
ojcem?”, wszyscy badani dostrzegli zmiany, które się z tym wiąza-
ły. Wśród najczęstszych wymieniali przede wszystkim: życie nie 
tylko dla siebie, ale też dla dziecka, większą odpowiedzialność, ra-
dość, strach czy będzie się dobrym tatą, dumę z narodzin potomka, 
chęć stworzenia rodziny, której się nie miało, dążenie do zaspoko-
jenia potrzeb dziecka.  

Inne pytanie zadane respondentom brzmiało: „Czy chciałbyś 
aby twoje dziecko/dzieci były członkami subkultury punk lub 
skin?” Zdania były podzielone. Starsi częściej odpowiadali, że 
chętnie wybraliby się z rodziną na koncert, ale nie chcieliby, aby ich 
dzieci np. eksperymentowały z alkoholem lub narkotykami. Zda-
rzył się też głos respondenta, który nie chciałby, aby jego dziecko 
identyfikowało się z subkulturami agresywnymi. Młodszym re-
spondentom częściej imponowało to, że w dziecku będą mogli wi-
dzieć młodszego kumpla czy kompana do wspólnych wyjazdów na 
mecze lub festiwale. 

„Czy zastanawiałeś się nad przyszłością swojego dziecka?” 
było kolejnym zagadnieniem poruszonym z respondentami. Bar-
tłomiej, lat 30, odpowiedział – „moje dzieciaki mają już 8 lat. Pew-
nie, że zastanawiałem się nad ich przyszłością. Nie chciałbym żeby 
pracowały za grosze w Polsce, chciałbym żeby nie musiały martwić 
się o przyszłość. Tego chyba najbardziej się boję. A kim będą? Nie 
chcę ich zmuszać do niczego, wpajam im, że jeśli same nie będą 
kowalami swojego losu, to nikt im w życiu nie pomoże”20. Maciek, 
lat 23 oznajmił: „Chciałbym żeby mój syn użył życia, chyba rozu-
miesz co mam na myśli – ciekawe wyjazdy, dużo radości. Wszyst-
ko zanim będzie musiał zająć się dorosłym życiem – pracą, rodziną, 
nowymi obowiązkami”21. 

Respondenci odpowiadający na to pytanie najczęściej podkreśla-
li, że chcieliby, aby ich dzieci były szczęśliwe. Większość z nich zasta-
nawiała się nad przyszłością swoich pociech, choć nie szczęście poj-
mowali na swój sposób. Dla jednych była to np. spokojna przyszłość, 
dobra praca, rodzina, dla części – czerpanie satysfakcji m.in. z podró-

                                                 
20 Bartłomiej, lat 30, wywiad z dnia 29.11.2014 r. 
21 Maciek, lat 23, wywiad z dnia 23.11.2014 r. 



1065 
 

żowania, nawiązywania relacji międzyludzkich itd. Wartości związa-
ne z osiąganiem szczęścia poprzez np. z wyprawy czy zawieranie 
przyjaźniami, częściej wskazywali najmłodsi badani. 

Kolejnym pytaniem, które zostało zadane respondentom, 
brzmiało: „Czy ojcostwo ma negatywne strony? Jeśli tak, to jakie?”, 
respondenci w większości odpowiadali negatywnie, choć dodawa-
li, że zdarzają się trudne momenty, jednak nie przesłaniają one 
uroków bycia tatą. Dwóch badanych wymieniło kilka negatywnych 
aspektów w postaci: większego ograniczenia związanego z uczęsz-
czaniem na mecze, festiwale i spotkania z kolegami, strach o zdro-
wie i życie dziecka. Nie było jednak żadnego głosu w zupełności 
negującego ojcostwo oraz posiadanie potomstwa. 

„Czy w związku z faktem zostania ojcem, otoczenie miało 
wobec ciebie jakieś oczekiwania?” Kamil, lat 29 odpowiedział: 
„Oczywiście, że miało, miałem wtedy 18 lat, dopiero uczyłem się 
życia. Z Basią poznaliśmy się na jednej z imprez, mieliśmy wtedy 
po 16 lat. Wszyscy próbowali nas rozdzielić, ale my się nie daliśmy. 
Niespełna miesiąc po moich 18 urodzinach przyszła na świat nasza 
córka. Wszystko potoczyło się bardzo szybko – nie mogliśmy liczyć 
na pomoc rodziców. Na początku było ciężko, ale udało się – prze-
trwaliśmy burze, nie rozstaliśmy się. Z czasem wyjechaliśmy do 
Norwegii, gdzie wiedzie nam się nienajgorzej. Kiedy Basia była w 
ciąży, wszyscy mówili nam, że sobie nie poradzimy, że jesteśmy za 
młodzi. A jednak nam się udało”22.  

Marcin, lat 39 czas przed narodzinami i wkrótce po przyjściu 
na świat dziecka, wspomniał jako: „okres bardzo radosny. Ożeni-
łem się 2 lata temu. Wcześniej dużo się bawiłem, jednak doszedłem 
do takiego punktu w życiu, że koledzy albo pozakładali własne 
rodziny, albo na tyle przestali być dla mnie ważni, że dostrzegłem, 
że samotność jest jedną z najgorszych towarzyszek życia. Miałem 
szczęście – poznałem wspaniałą kobietę. Kiedy najbliżsi dowiedzie-
li się o ślubie, oczekiwaniu na dziecko, mocno nam kibicowali, choć 
w żartach ostrzegali Anię, że lubię dobrą zabawę”23. 

                                                 
22 Kamil, lat 29, wywiad z dnia 19.11.2014 r. 
23 Marcin, lat 39, wywiad z dnia 23.11.2014 r. 
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Z wypowiedzi respondentów wynika, że otoczenie miało wo-
bec nich różnorodne oczekiwania. W części przypadków pojawiała 
się obawa przed brakiem należytej odpowiedzialności czy zajmo-
waniu przez dziecko i żonę/partnerkę dalszej pozycji w hierarchii 
osób ważnych. Być może wynikało to z lęku przed dotychczaso-
wym trybem życia i postępowania badanych. 

„Jakie wartości chciałbyś wpoić swojemu dziecku?” to kolejne 
pytanie zadane badanym. Mariusz, lat 22 odpowiedział: „Chciał-
bym żeby mój syn był tak silny, jak ja oraz aby potrafił sobie pora-
dzić w życiu. Niech wie, że w życiu nie można dać sobie wejść na 
głowę. Poza tym chciałbym żeby wiedział czym jest szczęście, ale 
takie szczęście, które sam odnajdzie”24. Andrzej, lat 38 oznajmił, że 
najważniejszymi wartościami, które chciałby wpoić to: „być do-
brym człowiekiem, nie wyrządzać nikomu krzywdy, ale też nie 
pozwolić na to, aby ona została wyrządzona. Poza tym chyba zasa-
da złotego środka”25. Respondenci w większości wymieniali warto-
ści takie jak: bycie dobrym, silnym, szczęśliwym człowiekiem. Są to 
wartości akceptowalne w społeczeństwie, jednak ich definicja nie 
jest jednoznaczna i może być rozumiana indywidualnie. 

 
Podsumowanie 
Uczestnictwo w subkulturze agresywnej choć nie pozostaje 

zupełnie obojętne dla systemu wartości badanych, to jednak mo-
ment narodzin dziecka jest dla nich jednym z najważniejszych 
momentów w życiu. Być może brak ortodoksyjnego nastawienia 
respondentów wynika ze zmian w samych subkulturach punk i 
skin, które od czasu swego początku ewoluowały i dopasowywały 
się do nowych, zmiennych realiów społecznych. Współcześni 
przedstawiciele podkultur punk i skin nie negują w drastyczny 
sposób dorobku XXI-wiecznego konsumpcjonizmu – mają telefony, 
samochody, itd. 

Ponadto szczególnie starsi respondenci oraz ci, którzy mają 
kilkuletnie dzieci, są gotowi do bardziej długotrwałych poświęceń 
na rzecz dobra dziecka. Oni również bardziej troszczą się o przy-

                                                 
24 Mariusz, lat 22, wywiad z dnia 25.11.2014 r. 
25 Andrzej, lat 38, wywiad z dnia 26.11.2014 r. 



1067 
 

szłość potomstwa oraz o to, aby potrafiło ono żyć w społeczeń-
stwie, co może być niespójne ze specyfiką subkultury punk i skin. 
Być może takie zachowanie wynika z uświadomienia sobie wagi 
roli ojcostwa, zmiany stylu życia i zachowania lub jednak relatyw-
nie małego zaangażowania w subkulturę agresywną.  

 
Streszczenie 
Subkultury agresywne punk i skin posiadają specyficzne ce-

chy charakterystyczne – zarówno w kontekście wyglądu członków 
oraz sposobu myślenia i postępowania. Artykuł stanowi próbę 
ukazania roli ojca wśród członków subkultur agresywnych. Wszy-
scy respondenci biorący udział w badaniu mieli co najmniej jedno 
dziecko. Pierwsza część artykułu została oparta na dostępnej litera-
turze i jest definicją pojęcia subkultur i jej atrybutów. W drugiej 
części zostały przedstawione wyniki badań własnych, przeprowa-
dzonych na grupie respondentów, identyfikujących się z subkultu-
rami zaliczanymi do subkultur punk i skin. 

 
Summary 
Aggressive subcultures (punk and skin) have specific 

characteristics – both in terms of the appearance of the members 
and the way of thinking and acting. The article is an attempt to 
show the role of the father of the members of subcultures 
aggressive. All respondents participating in the interview had at 
least one child. The first part of the article was based on the 
available literature and is the definition of subcultures and its 
attributes. In the second part are presented results of the study 
conducted on a group of respondents who identify themselves with 
subcultures rated in the punk subculture and skin. 
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Justyna Cherchowska (UWM) 
 

Kontakty rodzinne bezdomnych mężczyzn z ich rodzinami  
i dziećmi 

 
Wprowadzenie 
Bezdomność jest jednym z najbardziej dotkliwych skutków 

wykluczenia społecznego. Człowiek stający w jej obliczu zaczyna 
napotykać na swojej drodze takie przeszkody jak: niemożności po-
siadania życia na poziomie, zapewnienia sobie i swojej rodzinie 
realizacji podstawowych potrzeb, zostaje odizolowany od wspólno-
ty społecznej, przestaje uczestniczyć w kulturze i w końcu zostaje 
pozbawiony możliwości korzystania z zabezpieczeń społecznych1. 

Badacze bardzo różnie określają zjawisko bezdomności. Istnie-
je bardzo dużo różnych definicji tego zjawiska. Wielorakość ta 
spowodowana jest wieloaspektowością zjawiska, a jej podstawą i 
uwarunkowaniami nie są tylko elementy społeczne2. Powoduje to, 
iż wystarczy opisać czym jest bezdomność na gruncie jednej nauki, 
ponieważ wtedy definicja będzie obciążona wąskim i jednostron-
nym oglądem z perspektyw danej nauki. Należy więc odwołać się 
do nauk szczegółowych. Taki punkt widzenia na zjawisko impliku-
je pogrupowanie określeń bezdomności na: 

• definicje bezdomności wynikające ze źródłosłowia 
(etymologia), 

• definicje bezdomności o podłożu altruistycznym , 
• definicje bezdomności wiążące je z główną przyczyną, 
• definicje bezdomności wiążące ją z kumulacją przyczyn, 
• definicje bezdomności jako złożonego zjawiska społecznego 

i kulturowo – osobowościowego stanu, 

                                                 
1 I. Pospiszył, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s.294 
2 J. Mazur, Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki 

kościoła, Lublin 2006, s. 11 
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• inne np. budowane na gruncie zjawisk, które obejmuje dana 
dyscyplina naukowa lub wynikające z praktycznych doświadczeń 
(np. lokalnych)3. 

Określeniem bezdomności, które najbardziej oddaje potoczne 
myślenie jest definicja „bezdomny to człowiek nie mający mieszka-
nia; a także człowiek który opuścił własne mieszkanie, wygna-
niec”4. Należy również wspomnieć o definicji urzędowej, która jest 
zawarta w „Ustawie o pomocy społecznej”. Mówi ona, iż bezdom-
ny to „osoba nie zamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumie-
niu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka-
niowych i nigdzie nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”5. 

Zjawisko bezdomności ma swoje rodzaje, które uzależnione są 
od różnych kategorii np. od kryterium czasu bycia osobą bezdom-
ną, kryterium korzystania z pomocy społecznej, przebywania w 
schronisku dla bezdomnych lub nie. Jeden z jej podziałów zawarty 
jest w książce pt. „Elementarne pojęcia pedagogiki pracy socjalnej”. 
Dzieli on zjawisko bezdomności na: 

1.  „bezdomność z wyboru - jest następstwem indywidualnych 
preferencji co do stylu życia oraz świadomych decyzji, których 
ubocznym, lecz przewidywalnym skutkiem jest tułactwo. 

2.  bezdomność z przymusu - dotyka człowieka wbrew jego 
woli, potrzebom i aspiracjom, która jest odczuwana jako stan 
frustrującej deprywacji i traktowana jako wyraz upośledzenia 
społecznego czy dysfunkcji. 

3.  bezdomność jawna – (nazywana też rzeczywistą) czyli 
brak własnego mieszkania i jednocześnie jakiegokolwiek innego, 
możliwie stałego, choćby zastępczo traktowanego schronienia 
przeznaczonego i jakoś przystosowanego do zamieszkania, 

4.  bezdomność utajona – (nazywana też społeczną) jej 
podstawą jest ocena posiadanego lokum jako nie spełniającego 
kryteriów mieszkania ze względu na jaskrawe odstępstwo od 

                                                 
3 W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, 

Warszawa 2003, s. 20 
4 Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, s. 143 
5 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
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minimalnych standardów mieszkaniowych albo kulturowo 
usprawiedliwione aspiracje”6. 

Bezdomność z wyboru czy konieczność? Pytanie to ukierun-
kowuje myślenie badaczy nad problemem bezdomności. Wskazuje 
ono również formy działalności oraz opieki nad osobami potrzebu-
jącymi pomocy7. Gdy mówimy o bezdomności z wyboru osoba 
bezdomna podkreśla swój status i nie chce zmienić swojego poło-
żenia społecznego, a jeżeli mamy na myśli bezdomność z koniecz-
ności osoba nie zgadza się ze swoim statusem oraz wyraża niechęć 
do trwania w bezdomności8.  

W literaturze wielu autorów prezentuje różne podejścia do 
przyczynowości zjawiska bezdomności. Pokazuje to wielostron-
ność i złożoność tego zjawiska, jak i pozwala je w pełni zrozumieć. 
Poznanie przyczyn zjawiska pomaga profesjonalistom i zwykłym 
ludziom na zapobieganie bezdomności. Należy również pamiętać, 
że bezdomność nie dotknęła jednostki tylko z jednej przyczyny lub 
dwóch, lecz było ich więcej. 

Pierwszym podziałem przyczyn jaki przedstawię pochodzi z 
artykułu A. Frąckiewicz – Wronki. Autorka pisze, że po analizie 
powstawania bezdomności we Wspólnocie Europejskiej w okresie 
od 1991 – 1992, pokazała cztery główne powody: 

• „czynniki materialne, jak utrata mieszkania czy niedostatek 
finansowy, 

• czynniki rodzinne, obejmujące problemy małżeńskie, gwałty 
i samotność, 

• czynniki osobiste, np. zdrowie fizyczne i umysłowe, 
• czynniki instytucjonalne, czyli pobyt w więzieniu, 

uchodźctwo itp”9. 

                                                 
6 Red. D. Lalak, T. Pilch, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjal-

nej, Warszawa 1999, s. 30 
7 J. Nowak, Bezdomność – konieczność czy wybór? – komunikat z badań, „Praca 

socjalna” 2006, nr 
8 A. Nowak, Bezdomność jako problem społeczny w dobie niepokojącej współczesno-

ści (Realia instytucjonalne a możliwość niesienia pomocy), Wkładka informacyjna, s 3 
[w:] „Auxilium socjale. Wsparcie społeczne” 2005, nr 2  

9 A. Frąckiewicz – Wronka, M. Zrałek, Bezdomność jako problem społeczny [w:] 
Ubodzy i bezdomni, red. P. Dobrowolski, I. Mądry , Katowice 1998 
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B. Bartosz i E. Błażej proponują inna klasyfikację przyczyn 
zjawiska bezdomności. Autorki wskazują, iż bezdomność „powo-
dowana jest następującymi czynnikami: 

 
1.  Przyczynami społecznymi: 
• sytuacją społeczno – ekonomiczną, której efektem jest wzrastające 

bezrobocie i postępująca likwidacja hoteli robotniczych, 
• brakiem miejsc dla rencistów, emerytów i starców w domach 

opieki społecznej, 
• brakiem opieki nad wychowankami domów dziecka po 

ukończeniu 18-go roku życia i niezapewnienie im mieszkania, 
• brak ośrodków dla osób zarażonych wirusem HIV. 
• brakiem miejsc w szpitalach lub zakładach opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi lub osób upośledzonych, które nie 
wymagają ciągłej hospitalizacji, 

 
2.  Przyczynami związanymi z patologiami i chorobami: 
• alkoholizm, 
• rozwody albo trwały rozpad innych więzi formalnych albo 

nieformalnych (najczęściej z powodu alkoholizmu lub 
przestępczości), 

• odrzucenie i brak opieki ze stron najbliższych, 
• przestępczość (często bezdomnymi stają się byli 

więźniowie). 
W przypadku kobiet i kobiet z dziećmi są to ponadto: 
• alkoholizm i psychopatia męża, 
• Prostytucja. 

 
3.  Prawnymi przyczynami bezdomności 
Od 01.04. 1995r. obowiązuje ustawa dająca możliwość 

eksmitowania lokatora za długi i zaległości w opłatach czynszu”10. 
Bezdomność istniała w Polsce od dawna tak samo jak inne negatywne 
zjawiska społeczne, których przykładem jest narkomania i 
przestępczość. Od niedawna rozpoczęto prowadzić nad nią badania. 
Różne źródła podają, że liczba bezdomnych w kraju mieści się w 
                                                 

10 B. Bartosz, E. Błażej, O doświadczaniu bezdomności, Warszawa 1995, s. 11,12 
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przedziale od 30 do 300 tysięcy11. Trudność w ustaleniu rzeczywistej 
liczby trwających w bezdomności są determinowane ciągłym 
zmianom ich miejsca pobytu. Sprawozdania przesyłane przez 
organizacje pozarządowe do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
wskazują, że pomagają około. 80 – 130 tysięcy osobom. Dom 
Odzyskanych dla Życia Monar podaje szacunkową liczbę osób 
bezdomnych wynoszącą 300 tysięcy. Brak jednolitych wyników 
dotyczących liczby osób bezdomnych wynika również z czerpania 
przez nie pomocy z różnych instytucji12. W nocy z 15 na 16 grudnia 
2009 roku i z 26 na 27 stycznia 2010 dokonano spisu bezdomnych. 
Jego inicjatorem było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które 
zwróciło się do Wojewodów w tej sprawie. Spis ten miał na celu 
określenie liczby udzielonych noclegów dla bezdomnych w 
poszczególnych województwach13. Podczas pierwszego spisu z 2009 
roku ustalono, że liczba osób bezdomnych to 18 227, a nocą z 26 na 27 
stycznia 2010 roku wskazano 20 960 osób, które skorzystały z 
noclegów w całej Polsce14. 

 
4. Wyniki badań własnych 
Wyniki badań, które przytoczę są fragmentem badań jako-

ściowych których celem było poznanie różnorodnych przyczyn i 
uwarunkowań przejścia w stan bezdomności mieszkańców nocle-
gowni w Ostródzie. Badania prowadzono w 2013 roku. W artykule 
skupię się jednak, tylko na czynnikach rodzinnych – ich wpływie 
wejście w stan bezdomności oraz pomocy rodziny podczas trwania 
w tymże stanie. Metodą jaką się wówczas posłużyło było studium 
przypadku. Techniką wywiad narracyjny. Grupę badawczą stano-
wiło sześciu mężczyzn. Znajdują się w przedziale wiekowym od 35 
do 66 roku życia. Zamieszkują Schronisko dla bezdomnych w 
Ostródzie. Przebywają w nim od 3 do10 lat. Znaleźli się w nim z 
różnych przyczyn. Zaliczają się do nich nadużywanie alkoholu, 

                                                 
11 Red. J. Mazur, Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej 

nauki społecznej, Lublin 2006, s. 22 
12 Tamże, s.22 
13 http://www.mpips.gov.pl  
14 Tamże. 
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przemoc i kryzys w rodzinie, utrata źródła utrzymania i pogłębia-
jące się problemy finansowe. Wszystkie te czynniki sprawiły, że 
znaleźli się bez dachu nad głową i musieli zgłosić się do schroniska 
w celu uzyskania schronienia. Ich położenie życiowe może wyda-
wać się trudne do poprawienia, ale starają się walczyć o siebie. 

Przypadek 1  
Metryczka: 
Imię: Józef 
Wiek: 60 lat 
Wykształcenie: wyższe 
Stan cywilny: samotny. 
 
• Badany o problemach i przyczynach, które spowodowały 

bezdomność. 
Józef nie jest typowym przypadkiem osoby bezdomnej. Jest to 

człowiek wykształcony. Posiadał dobrą pracę. „…Prowadziłem firmę 
projektów w Wielkiej Brytanii 30 lat…”, „…pracowałem w telewizji i w filmie. 
Dopiero później byłem projektantem wnętrz. W BBC pracowałem też w 
Szkocji, ale odszedłem na rzecz pracy w biurze projektów przy firmie kolegi, 
gdzie się wyszkoliłem i założyłem własną firmę, ale z zawodu jestem 
realizatorem filmów. Pracowałem w telewizji w dziale teatru telewizji…” 
Realizował znane sztuki. „…To był „Faust”, „Romeo i Julia…” 
Mężczyzna cieszył się uznaniem społecznym i posiadał szerokie 
kontakty. „…Pracowałem z Małgosią Potocką, Małgosią Braunek, 
Fronczewskim, Komorowską…”. Jest obywatelem Europy. Mieszkał w 
wielu miejscach. Wskazał „…Mieszkałem w Paryżu, mieszkałem w 
Madrycie i innej części Hiszpanii, potem mieszkałem w Polsce, gdzie świetnie 
się bawiłem przez ileś czasu w Warszawie, potem mieszkałem w Olsztynie…” 
Badany nie miał problemów finansowych i materialnych. Wskazał „… 
Byłem dobrze usytuowany finansowo, ale w momencie gdy przyszło 
bankructwo to wszystko uciekło i zostało mi zabrane…”  

W przypadku pana Józefa przyczyny przejścia w bezdomność 
są zewnętrzne i niezależne od niego. Józef wspomina  

 
„…Wyglądało bardzo dobrze. Było bardzo bogato. Miałem duże fundusze 

inwestycyjne, które płaciły za moje wyjazdy po Europie. W momencie kiedy 
zbankrutował Leyman Brothers, to jest taki duży amerykański bank, cztery lata 
temu. Poszło za tym szereg osób, które miały pieniądze. Oczywiście stracili je. Z 
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dnia na dzień stałem się człowiekiem bez pieniędzy, bo to był mój fundusz z 
którego czerpałem je…” Do przyczyn można zaliczyć również 
konsumpcyjne podejście do życia. Powiedział „…mieszkałem w Polsce, 
gdzie się świetnie bawiłem przez ileś tam czasu w Warszawie…”.  

 
Wynika z tego, że badany nie prowadził statecznego i 

spokojnego życia. Badany doświadczył spirali upadku. Najpierw 
utracił oszczędności, mieszkanie i w rezultacie doświadczył 
ekskluzji społecznej w postaci przejścia w bezdomność. 
Opowiedział  

 
„… Z dnia na dzień stałem się człowiekiem bez pieniędzy, bo to był mój 

fundusz taki z którego czerpałem je. No i znalazłem się w sytuacji w której 
musiałem szukać mieszkania. Nie miałem pieniędzy na to, żeby płacić za 
mieszkanie. Skierowano mnie do MOPSu, a ten z kolei przekazał mnie na 
schronisko dla bezdomnych. Zostałem wyrzucony z własnego mieszkania i 
następny krok to był niestety tutaj…”. 

 
• Badany o swoich relacjach ze środowiskiem rodzinnym i 

społecznym 
Józef pochodzi z tzw. „dobrej rodziny”. Rodzice badanego 

byli osobami wykształconymi i posiadającymi dobrze płatną pracę.  
 
„...Ojciec skończył KUL. Był ekonomistą, dyrektorem w WARSIE. Miał 

mnóstwo ludzi pod sobą. Mama była główną księgową, a potem dyrektorem 
finansowym…” Rodzina stanowiła dobre środowisko wychowawcze, nie 
nadużywano alkoholu. „…Ojciec miał zawsze bar wykwintnych alkoholi. 
Czasem się piło przy jakieś okazji np. po lampce wina czy kieliszek koniaku…” 

 
Pan Józef obecnie jest osobą samotną, ale w swoim życiu był w 

dwóch stałych związkach z których posiada dzieci. „…Moja była 
żona mieszka w Londynie cały czas, bo jest Brytyjką. Mieszka w Londynie 
z dwojgiem dzieci. Mam jeszcze taką panią z którą się później związałem. 
Miałem z nią syna. Mam też córki. Jedna ma 23, a druga 26 lat. Syn ma 
16 lat…” W rodzinie prokreacji badanego dużą wagę przywiązuje 
się do edukacji dzieci i dobrego ich przygotowania do życia pod 
tym kątem. Pan Józef powiedział  
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„…Moja starsza córka skończyła psychologię z kryminologią, a teraz robi 
szkołę podyplomową prawniczą. Młodsza jest w Konserwatorium Tańca 
Współczesnego.  

Syn studiuje w prywatnej szkole. To akurat zasługa mojej partnerki, bo 
ona jest taką osobą wykształconą. Ona sama ma dwa doktoraty…” Żona 
badanego „…Pcha tego syna, żeby dostał się do dobrej szkoły. Chce żeby poszedł 
na Oxford. Edukacyjnie chce go dobrze przygotować do życia…” 

 
Badany swoje relacje z córkami i małżonką określa jako dobre. 

Z wywiadu wynika jednak, że są zaburzone. Wskaźnikiem tego jest 
fakt, że nie wiedzą o jego sytuacji. Wstydzi się do niej przyznać i 
nie chce obarczać rodziny swoimi problemami.  

 
„…Bo to jest poniżające. Moja bezradność obciążyłaby ich. One studiują i 

muszą się skupić na tym. Jakbym powiedział, to by tylko myślały jak mi 
pomóc…”  

 
Badany utrzymuje kontakty ze znajomymi mieszkającymi w 

różnych krajach Europy. Relacje te oparte są na konfabulacjach 
Józefa, który zataja informacje o obecnej swojej sytuacji, q przez to 
unika kontaktów ze znajomymi. Zarówno rodzina, jak i znajomi nie 
wiedzą o bezdomności badanego, co uniemożliwia skorzystanie z 
ich pomocy i wsparcia. Nie pomyślał o poproszenie o pomoc  

 
„…nawet przez sekundę. Taka możliwość nie istnieje. To jest po prostu 

kompromitujące. Jakby dowiedzieli się ludzie których znam to…ehh …Myślą, że 
zgubiłem się z kochanką...”  

 
Badany paradoksalnie nie chce skorzystać z różnych form 

pomocy, choć wśród jego wartości jest chęć niesienia pomocy in-
nym. Przyjmuje ona wiele form wsparcia, tj. wsparcie ekonomiczne 
i psychiczne. Jeżeli chodzi o wsparcie ekonomiczne to Józef prze-
kazał pieniądze na cele charytatywne. Wskazał „…W Polsce w ciągu 
kilku pierwszych lat wydałem 30 000 zł na cele charytatywne…” Przeka-
zał te pieniądze  

 
„…na bezdomnych, na różne organizacje dla dzieci i dorosłych znajdują-

cych się w sytuacji kryzysowej…” Formą wsparcia psychicznego jest opieka 
nad współmieszkańcami. Pan Józef powiedział „…[szef schroniska] Powie-
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rzył mi opiekowanie się współmieszkańcami, ponieważ skończyłem 2 lata psycho-
logii w Londynie. Prowadziłem też kurs pomocy dla osób które znalazły się w 
takiej sytuacji jak ja w tej chwili. Innym powodem powierzenia mi tych zadań 
była moja elokwencja, bo umiem przekonywać ludzi o pewnych racjach...”  

 
Z analitycznego punktu widzenia zaskakującym może być 

fakt, że badany skończył dwa lata psychologii, obecnie udziela 
wsparcia innym, a jednocześnie jest bezdomny. 

 
Przypadek 2  
Metryczka: 
Imię: Marek 
Wiek: 38 lat 
Wykształcenie: zawodowe 
Stan cywilny: rozwiedziony 
• Badany o problemach i przyczynach, które spowodowały 

bezdomność 
Marek jest typowym przypadkiem osoby bezdomnej. Jest 

osobą o wykształceniu zawodowym. Jego praca nie była najlepsza. 
Pracował fizycznie. „…Pracowałem w Lidzbarku Welskim, bo ja nie 
jestem stąd. Pracowałem w takiej firmie ze śmietanami…” 

Jest kilka przyczyn, które spowodowały bezdomność u pana 
Marka. Pierwsza z nich to przyczyna zewnętrzna, polegająca na 
utracie mieszkania. Badany wspomina  

 
„…Rodzina miała to mieszkanie, potem przepisali na brata i siostrę. A ja 

ze swoją żoną mieszkaliśmy na pokoju. A był tam szwagier który się we wszystko 
wtrącał . Takie były później kłopoty, że kazał się przeprowadzić. Żonie kazał 
szukać jakiejś stancji…”  

 
Badany utracił mieszkanie również z powodu utrzymywania 

nieprawidłowych relacji z rodziną, w której były ciągłe awantury i 
występowała przemoc. Pan Marek powiedział „…Utraciłem je z 
powodu takiego, że pokłóciłem się ze swoją żoną…” Badany bił żonę i 
szwagra. 

Innym rodzajem przyczyn bezdomności były przyczyny 
wewnętrzne. Pan Marek zalicza do tego rodzaju powodów chorobę 
alkoholową.  
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„…ale powód jedyny był alkohol…”. Badany przed przejściem w 

bezdomność był leczony, do czego zmusiła go jego żona. Bezdomny 
wskazał „…Moja pierwsza żona próbowała mnie na siłę odzwyczaić i 
odzwyczaiła. Pierwszy raz miałem wszywkę to nie piłem 9 miesięcy. Potem 
zacząłem pić znowu bo wiedziałem, że ta wszywka działa do roku. Potem brałem 
Anticol to od tego, że mój brat robił opryski… od jednego preparatu… serce 
przestawało mi bić i duszno mi się robiło. Pogotowie jak przyjechało to 3 takie 
duże strzykawki dożylnie mi wstrzykiwali by ożywić serce. Jeszcze jakiś czas 
psychotropy brałem…” 

 
Badany wdał się również w konflikt z prawem. Ma na swoim 

koncie dwa wyroki sądu. Wyroki były za złamanie postanowień 
związanych z założoną Niebieską Kartą - przemoc w rodzinie, za 
kradzież telefonu oraz niepłacenie alimentów. Mężczyzna powie-
dział „…Jak już ją miałem [Niebieską Kartę], to żona dostała. Dostałem 
wyrok w zawieszeniu. Później ukradłem w Ostródzie komórkę i ten wyrok 
odwiesili. Doszedł też kolejny wyrok za niepłacenie alimentów. Tan za 
alimenty mam 10 miesięcy zawieszony na 4 lata do 2014…” Wynika z 
tego, że mężczyzna jest osobą zdemoralizowaną, która wymaga i 
wymagała nadzoru. Jego postępowaniu przygląda się kurator są-
dowy. Nadzoruje on płacenie przez pana Marka alimentów „…Co 
miesiąc musze kwitki brać, że płacę na alimenty, Po100 zł płacę .Zanoszę 
do kuratorki jednej…” 

Z podanych wyżej przyczyn i problemów badanego można 
wywnioskować, że nie zdawał sobie sprawy, że to właśnie alkohol 
powodujący agresję go gubi. Nadużywanie go spowodowało stop-
niowe pogarszanie się relacji rodzinnych, a w końcu to ostatecznie 
wpłynęło na stanie się osoba bezdomną. Nie zdawał sobie on rów-
nież sprawy z tego, że jego nieodpowiednie zachowanie będzie 
niosło za sobą przykre konsekwencje. 

 
• Badany o swoich relacjach ze środowiskiem rodzinnym i 

społecznym 
Rodzice badanego byli osobami słabo wykształconymi. 

„…Pracowali w tartaku…”. Po przeprowadzce ze wsi do miasta 
„…Ojciec dostał pracę w PG`erze....” Matka badanego również w tym 
okresie zmieniła pracę. „…Kiedyś pracowała w wiejskim domu kultu-
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ry…” . Badany pochodzi z rodziny wielodzietnej. „…Miałem czworo 
rodzeństwa tylko jedno nie żyje…” Rodzina pana Marka nie stanowiła 
dobrego środowiska wychowawczego. Powodem tego było nad-
używanie alkoholu przez ojca i matkę badanego oraz przemoc w 
rodzinie.  

 
„…Rodzice też nadużywali i nadużywają alkoholu. Wcześniej matka nie 

piła, ale tak się załamała przez ojca. Bo ojciec ją bił, wiadomo jak w peerowskich 
rodzinach…”  

 
W rodzinie pana Marka występowały również kłótnie, co było 

kolejnym czynnikiem źle wpływającym na stosunki w rodzinie  
 
„…Nie, jedynie tam takie kłótnie, sprzeczki jakieś tam… Wiadomo, że w 

każdej rodzinie jakieś kłótnie są. Zawsze wszystko się nie dopasuje. Ta osoba chce 
tak, a ta tak...” 

 
W rodzinie badanego, jak już wspomniałam, nadużywano al-

koholu. Jak wskazał badany, członkowie jego najbliższej rodziny 
nie chorowali. Wskazał, że jako dziecko miał problemy zdrowotne. 
„…Od dzieciństwa do szesnastego roku życia chorowałem na padaczkę, 
krzywicę kręgosłupa miałem. Od drugiego miesiąca życia chorowałem. 
Dawali mi w ogóle 2 tygodnie życia tylko...”. Schorzeniem, jakie posia-
dał w okresie dzieciństwa był również krwiak mózgu. „…Miałem 
krwiaka na mózgu, na prawej półkuli mózgu. Leczyłem się w Warszawie, 
a z początku w Działdowie. A w Warszawie w Poliklinice na Marszałkow-
skiej…” 

Pan Marek był w małżeństwie z którego posiada córkę, która 
ma siedem lat. Nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem. Wspomniał  

 
„…Kiedyś przyszło mi wezwanie na Policję że mam się zgłosić do Nowego 

Miasta Lubawskiego. To akurat była z córką u logopedy i spotkałem ją z córką na 
przystanku po 4 latach córkę...”. Po ustaniu małżeństwa mężczyzna anga-
żował się w opiekę nad dzieckiem „…Jak malutka była to przyjeżdżała na 
stancję. Żona zostawiała małą, żebym ją przypilnował i ten…”  

 
Obecnie jest w nieuregulowanym prawnie związku z którego 

posiada córkę. Dziecko jest w rodzinie zastępczej. „…Mam jeszcze 
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jedną córkę z tą narzeczoną co teraz jestem ,z Moniką. To roczek skończyła 
w marcu, ale jest w rodzinie zastępczej…”. Pan Marek wskazał, że ko-
bieta pochodzi z rodziny patologicznej, w której występowała 
przemoc. „…ma trójkę z innym. Też zostały jej odebrane bo była przemoc 
w domu u niej. Jej rodzina jest w ogóle patologiczna. Jej matka ucieka jak 
mnie widzi. Jej matka wyganiała ją z domu na wieczór, żeby szła i się 
sprzedawała za pieniążki….”  

Pan Marek nie korzysta z noclegu oferowanego przez nocle-
gownię, śpi z narzeczoną w altance na działce. „…Śpimy tam w al-
tance. Nie śpię tu, w schronisku, bo ona sama by nie spała…”. Badany 
jest związany z osobą, która sama potrzebuje pomocy. Można 
stwierdzić, że stanowią dla siebie wzajemną podporę w trudnej, 
problemowej sytuacji.  

Pan Marek nie opowiedział o swoich relacjach ze znajomymi. 
Badany nie jest zdecydowany na skorzystanie z pomocy, która po-
prawi jest stan zdrowia i sytuację bytową, jednak opiekuje się 
współmieszkańcami. „…Szef schroniska zlecił mi, żebym pomagał jak 
ktoś nie może się podnieść, opatruję kolegów jak trzeba i takie o. Jak policja 
przywozi czy straż miejska to trzeba wszystkich przyjmować. Na materace 
pijaków kładę…” 

Analiza doprowadziła do wniosku, że badany pomaga innym, 
ale nie jest pewien czy chce skorzystać z różnych możliwości po-
mocy – raz mówi, że chce wyjść na prostą, za chwile że sam nie 
wie.  

Przypadek 3 
Metryczka: 
Imię: Jerzy 
Wiek: 54 lata 
Wykształcenie: zawodowe 
Stan cywilny: samotny 
• Badany o problemach i przyczynach, które spowodowały 

bezdomność 
Jerzy tak samo jak Marek jest typowym bezdomnym. Nie miał 

dobrej pracy. Pracował tylko jako młody chłopak. „… Jak miałem 16 
lat to pracowałem na kolei….” 

Jest kilka przyczyn, które spowodował bezdomność u pana 
Jerzego. Pierwszą z nich, zależną od badanego była utrata 
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mieszkania. Było to spowodowane tym, że mężczyzna obracał się 
w negatywnym kręgu towarzyskim i pił alkohol, co wpłynęło na 
zmianę postrzegania przez niego swoich problemów i sprowadziło 
go na złą drogę postępowania.  

Kolejną zależną od badanego przyczyną, jest słabość 
charakteru i podatność na negatywny wpływ innych ludzi. Pan 
Jerzy wspomina „…w takim towarzystwie się obracałem… 
alkoholowym… I to mnie zgubiło…”. Wpadł w złe towarzystwo po 
śmierci rodziców i pozostaniu samym w mieszkaniu rodzinnym. 
„…Siostra wyprowadziła się z domu. Mama zmarła, ojciec zmarł. 
Zostałem sam na mieszkaniu…” Po wyprowadzce siostry i śmierci 
rodziców został rok w mieszkaniu. W sytuacji, gdy stale spożywał 
alkohol i nie płacił czynszu dostał eksmisję. „…Na tamtym 
mieszkaniu zostałem jeszcze rok czasu. Dostałem eksmisję przez picie, 
przez alkohol wie pani…”Kiedy utracił mieszkanie nie miał 
schronienia, wiec musiał jakoś przetrwać. Rozpoczął tułaczkę po 
mieście. „…Straciłem mieszkanie. Kilkanaście lat się błąkałem Zimno… 
mrozy takie… po klatkach schodowych… działkach…” 

Inną przyczyną związaną ze słabością charakteru jest 
alkoholizm mężczyzny.  

 
„…Wszystko od picia… Ja pół życia piłem pani…”. Picie alkoholu przez 

badanego spowodowało chorobę, która również wpływa na trwanie jego 
w bezdomności. „To jest taka choroba co się nazywa polineuropatia. Zanik 
mięśni, nogi mi sztywnieją, trzęsą się…” 

 
Pan Jerzy złamał prawo dwa razy. Ma na swoim koncie dwa 

wyroki sądu.  
Pierwszy za złamanie postanowień związanych z Niebieską 

Kartą, która została założona po kolejnym pobiciu przez niego 
siostry oraz za kradzież telefonu komórkowego ze sklepu. 
„…Dostałem wyrok w zawieszeniu za pobicie siostry, kiedy jeszcze ze 
mną mieszkała po śmierci rodziców. To było jak już Niebieską Kartę 
miałem. Potem ukradłem telefon komórkowy ze sklepu to wyrok odwiesili, 
a ja trafiłem do więzienia na 10 miesięcy…” Wypowiedzi badanego 
wskazują na pewien poziom jego demoralizacji, dotyczącą 
przejawiania agresji wobec siostry i złamania przepisów prawa. 
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Wskazują również na to, że potrzebował on nadzoru. „….Potem 
przychodziła do nas kuratorka i patrzyła jak wygląda sytuacja, ale siostra 
wyniosła się w końcu…” 

Podane wyżej przyczyny i problemy wskazują, że trans pijacki 
w jakim się znalazł mocno go zgubił. Spowodowało to pogorszenie 
się relacji z siostrą, która jest jedyną osobą do której mógłby się 
zwrócić o pomoc. Innymi sferami, które uległy załamaniu jest stan 
zdrowia i utrata mieszkania. Wszystko to świadczy o tym, że 
znalazł się w nieodwracalnej spirali upadku. Przez pijaństwo 
przestał myśleć perspektywicznie, a to sprawiło, że pojawiły się 
jego przykre konsekwencje.  

 
• Badany o swoich relacjach ze środowiskiem rodzinnym i 

społecznym.  
Pan Jerzy wychowywał się w rodzinie zastępczej. Jego 

biologiczna matka zmarła. Powiedział „… Matkę miałem przybraną. 
Mama pierwsza zmarła. Druga mama chowała mnie od pierwszego roku 
życia. Pierwszej mamy nie znam w ogóle…”  

Rodzice badanego nie posiadali tzw. „dobrej” pracy. 
Pracowali fizycznie, aż do momentu przejścia na świadczenie 
emerytalne. „…Matka i ojciec pracowali, aż do samej emerytury. Mama 
trzydzieści lat pracowała w młynie, a ojciec pracował w centrali kolejowej 
w Ostródzie. Potem poszedł na rentę…”.  

Rodzina nie stanowiła odpowiedniego środowiska 
wychowawczego dla dwójki dzieci – pana Jerzego oraz jego siostry. 
Ojciec był alkoholikiem i wszczynał awantury pod jego wpływem. 
„…Mój ojciec też był alkoholikiem. ..Ojciec kiedy wypił stawał się 
agresywny. Bił matkę i wyzywał…” Mężczyzna wspomina, że jego 
ojciec kochał jego matkę. „…Był pijakiem, alkoholikiem, ale matkę 
bardzo kochał…” Ojciec badanego powiesił się w domu na klamce 
podczas obecności swoich dzieci w domu, co było dla nich 
traumatycznym przeżyciem „…[ojciec] powiesił się w domu na klamce, 
kiedy ja  i siostra byliśmy w nim…” 

Pan Jerzy jest osobą samotną od zawsze. „…Nie, byłem sam z 
rodzicami…”. Jednak chciałby się z kimś związać. Było by to 
lekarstwem na codzienne problemy. Druga bliska osoba 
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stanowiłaby dla badanego wsparcie duchowe. Pan Jerzy 
powiedział  

 
„….Kobietę bym sobie znalazł… obiad by ugotowała… we dwójkę zawsze 

jest łatwiej. Włosy siwe to nie oznacza, że człowiek stary, a ja nie jestem taki 
stary...”  

 
Pan Jerzy nie opowiedział o relacjach aktualnie panującym 

między nim, a jego siostrą. Może to świadczyć o tym, że wstydzi 
się swoich wcześniejszych zachowań w stosunku do niej po śmierci 
rodziców. Być może boi się też przyznać, że upadł i poprosić ją o 
pomoc.  

W chwili obecnej bezdomny utrzymuje pozytywne relacje ze 
środowiskiem społecznym. Dzieje się tak od momentu kiedy 
przestał nadużywać alkoholu i przeszedł leczenie odwykowe. „… 
[czuje się lepiej]A tak to byłem napity, śmierdzący…A ludzie uciekają od 
takich…”. Wskazał również „…Odkąd nie piję to ludzie są dla mnie 
lepsi. Jestem trzeźwy, czysty… To dla nich plus i dla mnie plus. Każdy 
teraz pomoże mi załatwić to, co potrzebuję…”  

Mężczyzna ze względu na zły stan swojego zdrowia i słabe 
wykształcenie nie jest w stanie poprawić swojej sytuacji 
materialnej. „…Do pracy to nie bardzo bo jestem schorowany. Wódka 
mnie zniszczyła…”. Poszukuje on jednak substytutów na 
niemożność osobistej poprawy sytuacji bytowej i materialnej. Są 
nimi dbanie o czystość w ośrodku oraz pomoc współmieszkańcom. 
Powiedział „…Palę w kotłowni. Całą zimę ogrzewam budynek . 
Sprzątam, wykonuję pracę porządkowe, zamiatam. Szukam zajęcia ciągle 
żeby głupoty do głowy nie przychodziły. Pomagam kolegom ze schroniska 
kiedy przywozi ich policja lub straż miejska…” 

Z analizy można wyciągnąć wniosek, że pan Jerzy pomaga 
innym, ale sam nie korzysta w chwili obecnej z różnego rodzaju 
pomocy psychologicznej. Pogodził się już ze swoimi problemami i 
twierdzi, ze ich nie ma. Wskazał „…Teraz powiem pani, że z tymi 
problemami teraz to ja już ich nie mam. Na razie jest tak jak jest. 
Pogodziłem się już z niektórymi, ponieważ staram się o nich zapomnieć. 
Staram się żyć na nowo. Odkąd nie piję ludzie są dla mnie lepsi…” 
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Przypadek 4 
Metryczka:  
Imię: Mirosław 
Wiek: 35 lat 
Wykształcenie: zawodowe 
Stan cywilny: rozwiedziony 
• Badany o problemach i przyczynach, które spowodowały 

bezdomność 
Pana Mirka nie można uznać za typową osobę bezdomną. Jest 

to człowiek o wykształceniu zawodowym. Praca jaką wykonywał 
była ciężka, ponieważ pracował fizycznie. „…ja pracowałem na bu-
dowie…Nie przelewało się, ale na skromne życie nam starczało…”. Bar-
dzo chciał poprawić swoja sytuację finansową poprzez znalezienie 
lepiej płatnej pracy. Wspomina „..Szukałem lepiej płatnego zajęcia…” 

Bezdomność pana Mirosława spowodowało kilka czynników. 
Należą do nich czynniki zewnętrzne, niezależne od badanego oraz 
wewnętrzne. Pierwszym z czynników niezależnych od badanego 
było ulegnięcie wypadkowi na budowie. „…Pewnego wiosennego 
dnia na budowie spadłem z rusztowania i coś uszkodziłem sobie w kręgo-
słupie, i mam niedowład jednej nogi…” Po wypadku szef i jego współ-
pracownicy uznali pan Mirosława za zbędnego w środowisku pra-
cy. Kierownik zwolnił go z pracy. Wspomina „…Po wypadku na bu-
dowie przestałem być potrzebny  i wywalili mnie…”. Przyczyną ze-
wnętrzną związaną z utratą pracy jest niemożność opłacania czyn-
szu za mieszkanie i utrata go. „…Nie mieliśmy pieniędzy aby opłacać 
czynsz i rachunki, bo skromne pieniądze z MOPSu szły na [chorego] sy-
na. Sytuacja pogarszała się coraz bardziej i wyrzucili nas z mieszkania…” 
Brak miejsca zamieszkania oraz odpowiedniej ilości środków fi-
nansowych spowodowała odebranie syna chorego na zespół Dow-
na panu Mirosławowi oraz jego małżonce. „…zabrali nam syna do 
domu dziecka…” 

Do czynników wewnętrznych psychicznych zaliczyć trzeba 
słabość psychiki pana Mirosława, ponieważ bardzo załamał się 
kiedy sytuacja finansowa spowodowała umieszczenie jego syna w 
domu dziecka. „…Gdy straciliśmy syna strasznie się załamałem, bo nie 
mogłem zapewnić mu bytu…”  
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W związku z zaistniałą sytuacją badany, aby uśmierzyć ból 
psychiczny zaczął nadużywać alkoholu. Pan Mirosław powiedział 
„…Tam to się zaczęło dziać [w samotniakach], byłem samotny, chory więc 
pijaństwu nie było końca, zawsze znalazł się jakiś kolega do czegoś moc-
niejszego…” 

Kiedy sytuacja bytowa zaczęła gwałtownie się psuć mężczy-
zna upijał się. Spowodowało to popsucie się relacji między nim a 
jego żoną. Badany stawał się agresywny po wypiciu alkoholu i 
używał wobec żony wulgarnych słów. W efekcie jego żona wystą-
piła o rozwód. Pan Mirosław wspomina „…Gdy sytuacja w naszej 
rodzinie zaczęła się gwałtownie pogarszać, strasznie kłóciliśmy się z żoną. 
Już wtedy zdarzało mi się więcej wypić. Przez alkohol wyzywałem żonę, aż 
w końcu wystąpiła o rozwód…”  

Po ustaniu małżeństwa żona badanego wyprowadziła się do 
swojej rodziny i nie chciała utrzymywać z nim żadnych kontaktów. 
„…Żona poszła mieszkać do swojej rodziny, przez to wszystko znienawi-
dziła mnie i nie chciała ze mną być…” 

Z przedstawionych przyczyn i problemów badanego wpływa-
jących na znalezienie się w obliczu bezdomności można wywnio-
skować, że w największym stopniu są to choroba, utracenie źródła 
dochodu oraz umieszczenie syna mężczyzny w domu dziecka. To 
wszystko sprawiło, że mężczyzna wpadł w alkoholizm i dalej nie-
świadomie osiadał w trudnej, problemowej sytuacji. Mężczyzna 
trwający w alkoholizmie nie zdawał sobie sprawy, że właśnie to 
przyniesie przykre dla niego konsekwencje i oddali możliwość 
powrotu syna do środowiska rodzinnego.  

 
• Badany o swoich relacjach ze środowiskiem rodzinnym i 

społecznym 
Pan Mirosław pochodzi z rodziny patologicznej. Powiedział „… 

Moi rodzice byli alkoholikami…” W rodzinie nie występowały 
pozytywne relacje. „..Ojciec bił mamę…”. Alkoholizm i przemoc w 
środowisku rodzinnym pana Mirosława spowodowały, że jego 
rodzicom zostały odebrane prawa rodzicielskie i został umieszczony 
w domu dziecka. „…Rodziców pamiętam jak przez mgłę… jako kilkulatek 
zostałem im odebrany i trafiłem do domu dziecka gdzie siedziałem do 
pełnoletniości…” Jako nastolatek nie próbował odnaleźć rodziców i 
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utrzymywać z nimi kontakt. „…Nie, skoro mnie stracili z własnej głupoty 
to niech mnie nie oglądają…” Pan Mirosława do dnia dzisiejszego ma 
ogromny żal do rodziców za to, że ich alkoholizm sprawił 
umieszczenie go jako małego chłopca w domu dziecka. Mężczyzna 
powiedział „…Mam do nich ogromny żal za to…” 

Pan Mirosław był w małżeństwie z którego posiada syna. 
Dziecko cierpi na chorobę genetyczną. „…syn jest chory, ma zespół 
Downa…” Ze względu na chorobę dziecko badanego wymagało 
stałej opieki, czym zajmowała się jego żona.  

„...ktoś musiał się nim opiekować dwadzieścia cztery godziny na 
dobę i robiła to żona, natomiast ja pracowałem na budowie…” Jak już 
wspomniałam wcześniej, syn badanego trafił do domu dziecka w 
momencie gdy nie było możliwości zapewnienia mu godnych 
warunków bytowych. Mężczyzna utrzymuje kontakt z synem. 
Wskazał „…Tak. Oczywiście. Odwiedzam go w domu dziecka…”. 
Między mężczyzną a dzieckiem występują pozytywne relacje. 
Pomimo tego, że odebrano go mu stara się choć w małym zakresie 
sprawować nad nim opiekę. „…Bawię się z nim i chodzę na 
spacery…” 

Mężczyzna opowiedział również o swojej żonie. Zanim 
pojawiło się dziecko żona miała tzw. dobrą pracę. „….Żona kiedyś 
była wychowawca w internacie, ale kiedy pojawił się syn i choroba 
przestała pracować na rzecz opieki nad nim…”. Mężczyzna nie 
utrzymuje relacji z byłą żoną, ale kiedyś podjął próbę kontaktu. 
Wspomina „…Nie. Kiedyś próbowałem, ale nie wyszło to najlepiej…” 
Obecnie kobieta nie może znaleźć pracy. „…Słyszałem tylko, że nie 
może znaleźć pracy…” 

Badany pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi znajomymi, którzy 
mu pomagają. „…Obecnie poszukuję pracy w czym pomagają mi znajomi…”. 
Udzielają również mężczyźnie wsparcia psychicznego i materialnego. 
„…Wspierają mnie psychicznie i materialnie, czasami ktoś przywiezie papierosy 
albo coś do ubrania. Ostatnio także sfinansowali tygodniowy pobyt mojego syna w 
specjalnym ośrodku. Wyjazd ten bardzo pomógł…” Pomoc świadczona przez 
znajomych badanego jest regularna. Badany wskazał „…tak raz w miesiącu 
jakaś mała paczka jest…”. 

Badany pomaga współmieszkańcom oraz zajmuje się 
drobnymi naprawami budowlanymi na terenie ośrodka. 
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„…wcześniej byłem budowlańcem, wiec w ośrodku zajmuję się małymi 
remontami, typu zaszpachlowanie dziury czy położenie gdzieś kilku 
płytek. Pomagam kolegom stąd gdy są pijani…” 

Analiza nasunęła wniosek, że badany chce zmienić swoją 
sytuację życiową. Wskazuje na to fakt, że angażuje się w prace 
remontowe, pomaga innym oraz wyraża  

Z pewnością bardzo przyczyniła się do tego pomoc 
psychiczna jego znajomych. 

 
Przypadek 5 
Metryczka: 
Imię: Andrzej 
Wiek: 35 lat 
Wykształcenie: policealne 
Stan cywilny: rozwiedziony 
• Badany o przyczynach i problemach, które spowodowały 

bezdomność 
Pan Andrzej nie należy do typowych osób bezdomnych. Jest 

to człowiek dość wykształcony. „..Skończyłem szkołę policealną w za-
kresie zarządzania, dlatego też założyłem własny interes…”. Posiadał 
dobrą pracę. Prowadził firmę odziedziczoną po ojcu. „…miałem 
zakład tapicerski odziedziczony po ojcu…” Mężczyzna nie narzekał na 
brak pieniędzy, ponieważ biznes prowadzony przez niego szedł 
dobrze i realizował sporo różnych zamówień. Wspomina „…interes 
szedł bardzo dobrze i na brak pieniędzy nie mogłem narzekać…” Prowa-
dzona firma nie była duża. Pan Andrzej zatrudniał tylko kilku pra-
cowników. „…Zatrudniałem czterech pracowników…” Zakład tapicer-
ski badanego cieszył się uznaniem. Realizował zamówienia dla 
osób prywatnych i firm.„…Współpracowałem z firmą wykańczającą 
jachty, sklepami sprzedającymi używane meble oraz osobami prywatnymi. 
Cieszyłem się uznaniem, bo moi pracownicy byli bardzo solidni…” 

Jedyne na, co pan Andrzej i jego żona mogli narzekać to brak 
potomstwa. Bardzo długo toczyli zmagania z walką o upragnione 
niemowlę. Badany wspomina  

„… Jedynie czego brakowało mnie i mojej partnerce to dziecka. Po 
długim okresie udało nam się doczekać upragnionej ciąży…” Kiedy mał-
żonka pana Andrzeja zaszła w ciąże wywołało to u nich wielką ra-
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dość. Z niecierpliwością oczekiwali na narodziny dziecka. „…Oboje 
bardzo się z tego powodu cieszyliśmy i nie mogliśmy doczekać się narodzin 
naszego dziecka. Po dziewięciu miesiącach oczekiwania przyszła na świat 
moja ukochana córeczka Zuzia…” 

Przyczyny, które spowodowały bezdomność u pana Andrzeja 
można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszą z przyczyn zewnętrz-
nych jest śmierć rocznej córki badanego/ Była spowodowana wadą 
serca i nieudaną operacją. Mężczyzna wspominał „…Dziecko rozwi-
jało się prawidłowo, ale po jakimś czasie okazało się, że ma wadę serca któ-
ra musiała być leczona operacyjnie, ale operacja się nie udała i nasza có-
reczka zmarła po roku życia…” Następną jest utrata mieszkania po 
śmierci córki.  

 
„…Po śmierci córki przez nadmierne spożywanie alkoholu zacząłem olewać 

swoją firmę. Zlecane prace nie zostawały wykonywane, a żeby mieć na alkohol 
przestałem płacić swoim pracownikom, i tak rosły długi. W końcu zainteresował 
się mną komornik który zlicytował moją firmę mieszkanie aby pokryć powstałe 
zadłużenie…”  

 
Kiedy pan Andrzej utracił mieszkanie poszukiwał schronienia 

w różnych miejscach. Wspominał „…Kiedy zostało zlicytowane moje 
mieszkanie, nie miałem gdzie się podziać. Początkowo sypiałem na klat-
kach schodowych lub na dworcu…” 

Do przyczyn wewnętrznych, zależnych od pana Andrzeja za-
liczyć należy słabość charakteru, która spowodowała stany depre-
syjne oraz nadużywanie alkoholu.  

 
„…Po śmierci mojej córki miałem stany depresyjne . Żeby poczuć się lepiej 

zacząłem pić. Aby alkohol zagłuszał mój ból musiałem co jakiś czas zwiększać 
ilość spożywanego alkoholu…”  

 
Badany wspomniał również „… Uważałem, że jestem osobą silną 

psychicznie, ale po śmierci córki kompletnie się rozsypałem…” Naduży-
wanie alkoholu przez pana Andrzeja spowodowało oziębienie rela-
cji małżeńskich i odejście od niego żony. „…Gdy zacząłem tonąć w 
alkoholu odeszła ode mnie [żona], zamieszkała u swoich rodziców i po ja-
kimś czasie wystąpiła o rozwód…” 
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Pan Andrzej doświadczył spirali upadku najpierw utracił 
dziecko, mieszkanie i firmę, a w efekcie tego doświadczył ekskluzji 
społecznej i stał się bezdomnym 

 
„… Z dnia na dzień stałem się człowiekiem bez pieniędzy przez moje pijań-

stwo  i lekkomyślność. Najważniejsze było, żeby mieć na wódkę. Sprawiło to, że 
nie miałem czym płacić za mieszkanie, więc straciłem je i trafiłem do MOPSu, a 
potem tu…” 

 
• Badany o swoich relacjach ze środowiskiem rodzinnym i 

społecznym 
Pan Andrzej pochodzi z rodziny, która dobrze wypełniała 

powierzone jej funkcje. Rodzice badanego byli wykształconymi 
ludźmi na dobrych stanowiskach zawodowych. „…Moi rodzice już 
nie żyją. Ojciec był właścicielem zakładu tapicerskiego, który ja później 
odziedziczyłem. Ukończył studia, a matka zajmowała się księgowością…”. 
Rodzina badanego stanowiła dobre środowisko wychowawcze. 
„…Wspominam ich [rodziców] bardzo dobrze. Byli udanym małżeństwem 
i dobrymi ludźmi…”. Badany powiedział również „…W domu nigdy 
nie było kłótni. Wszyscy odnosili się do siebie z szacunkiem…” 

Obecnie pan Andrzej jest osobą samotną. Był w związku mał-
żeńskim, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, po stracie długo 
oczekiwanego dziecka i jego depresji rozwiódł się z żoną. Żona ba-
danego ma wyższe wykształcenie. Jest nauczycielką w gimnazjum. 
„…Moja żona jest nauczycielką chemii w gimnazjum w Gietrzwałdzie. 
Tak, jak mówiłem początkowo układało nam się dobrze, ale po tragicznym 
wydarzeniu rozwiedliśmy się…” Relacje między panem Andrzejem a 
jego byłą małżonką nie są dobre. Wskazał, że kobieta nie chce z nim 
rozmawiać i udaje, że są sobie obcy.  

 
„…Nie są najlepsze [relacje]. Kiedyś próbowałem się z nią [żoną] kontak-

tować, dzwoniłem, bo zdobyłem jej numer. Parę razy spotkałem ją potem na mie-
ście. Udawała, że się nie znamy…”  

 
Relacje ze znajomymi są prawidłowe. Mieszkają oni w róż-

nych częściach Polski. „…Są z Olsztyna, Warszawy, Iławy, Pozna-
nia…” Pozostają w stałym kontakcie. Relacje te są jednak oparte na 
kłamstwach. „..Myślą, że wyjechałem za Ostródę do kobiety…” Męż-
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czyzna więc nie powiedział znajomym o swojej trudnej sytuacji, a 
w związku z tym nie poprosił ich o żadną pomoc. „…Nie i nie po-
wiem. Nie chcę się skompromitować…” 

Pan Andrzej stworzył prawidłowe relacje ze współmieszkań-
cami. Udziela im wsparcia fizycznego i psychicznego. „…Zajmuję 
się również współmieszkańcami gdy są bardzo pijani i wspieram ich psy-
chicznie…”. Badany tworzy prawidłowe relacje w środowisku noc-
legowni. Powiedział „…Mam tutaj kilku kolegów. Często sobie gawę-
dzimy i gramy w karty…” Mężczyzna wykonuje również zadania na 
rzecz schroniska powierzone mu przez kierownika placówki. 
„…Pomagam w prowadzeniu siłowni… Czasami siedzę na dyżurce…” 

Zaskakujący jest fakt, że badany udziela wsparcia innym oso-
bom znajdującym się w trudnej sytuacji, a sam nie potrafi dopro-
wadzić do rozwiązania własnych problemów i trwa w bezdomno-
ści. 

 
Przypadek 6 
Metryczka: 
Imię: Jan 
Wiek: 66 lat 
Wykształcenie: zawodowe 
Stan cywilny: rozwiedziony 
• Badany o problemach i przyczynach, które spowodowały 

bezdomność. 
Jan nie należy do typowych przypadków osób bezdomnych. 

Jest to człowiek o wykształceniu zawodowym. Pracował w wielu 
miejscach. Można stwierdzić, że walczył o swój dobry byt imaniem 
się czego tylko mógł. Badany wspominał  

 
„…Po zawodówce w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w 

Ostródzie. Później w sześćdziesiątym ósmym ożeniłem się, przeniosłem się stąd 
do Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Gryźlinach i pracowałem tam 
wraz z żoną. To było w siedemdziesiątym pierwszym. W osiemdziesiątym ósmym 
wyjechałem do Niemiec na trzy miesiące, gdzie zatrudniłem się na budowie. Tam 
byłem osiem lat. Przyjechałem w 2006 roku tu powrotem. Pracowałem w spół-
dzielni mieszkaniowej, w Czerwonych Koszarach…” Najlepiej wspomina czas 
pracy za granicą pomimo tego, że była ona ciężka. „…Podobało mi się tam, 
choć pracowałem ciężko w firmie budowlanej u Polaka…”.  
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Bezdomność u pana Jana spowodowały przyczyny zewnętrz-

ne niezależne od niego oraz wewnętrzne. Do przyczyn zewnętrz-
nych zaliczyłam problemy zachodzące w związkach w których był. 
W pierwszej partnerskiej relacji nie zauważył, że on i jego partner-
ka mają problemy małżeńskie. 

Były one spowodowane bezrobociem żony pana Jana oraz 
oddalaniem się małżonków od siebie. „…nie zauważyłem co się dzieje 
u mnie w domu . Żona długo nie pracowała, ale w końcu zaczęła. Poznała 
tam jakiegoś Niemca, spotykała się z nim ukradkiem i w końcu odeszła…”  

Po jakimś czasie mężczyzna związał się z drugą partnerką i 
ściągną ją do Niemiec. Kobieta nie radziła sobie wówczas z panują-
cymi realiami za granicą i tęsknotą za dziećmi. Postanowiła wracać, 
a pan Jan wrócił wraz z nią do Polski. Zatrudnił się w zakładzie 
państwowym. Po kilku latach został z zwolniony z pracy przez 
problemy zdrowotne. Mężczyzna powiedział „…W Niemczech byli-
śmy prawie rok.  

 
Moja przyjaciółka nie bardzo łapała język niemiecki. Zaczęła tęsknić za 

dziećmi i postanowiła wracać. Pomyślałem, że właściwie ja też jestem sam, więc 
mogę wrócić z nią. Ona miała w Ostródzie duże mieszkanie i tam w roku 1997, 
zamieszkaliśmy z dwoma synami Krystyny. W kwietniu następnego roku wzięli-
śmy ślub. Załapałem się do roboty w zakładzie państwowym. Po pięciu latach 
pracy zwolnili mnie i kilku kolegów. Ja byłem po wypadku więc pierwszy posze-
dłem do odstrzału…”  

 
Po utracie pracy pan Jan nie miał środków na utrzymanie sie-

bie i rodziny. „…Długo nie miałem pracy, nie było kasy…”  
Inną przyczyną zewnętrzną, która spowodowała bezdomność 

u pana Jana była utrata miejsca zamieszkania. Spowodowana była 
rozwodem z drugą żoną i eksmisją mężczyzny z odziedziczonego 
przez nią domu. Mężczyzna wspominał „…Przeprowadziliśmy się do 
domu odziedziczonego przez Krystynę. Chciała go sprzedać, ale nie mogła 
by byłem ja. A ze mną nie chciała już mieszkać.  

 
Wystąpiła o rozwód. Sąd przyznał mi pokój, ale ona nie chciała mnie wi-

dywać, miała mnie dość. Złożyła sprawę o moją eksmisję, nie wiem dlaczego. 
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Nawet nie poszedłem na rozprawę. Dostałem decyzję sądu o eksmisji i tak trafi-
łem do schroniska…” 

 
Do przyczyn wewnętrznych związanych z opisanymi wyżej 

problemami finansowymi i zawodowymi, było załamanie się psy-
chiczne pana Jana i rozpoczęcie nadużywania alkoholu przez nie-
go. Sytuacja ta rzutowała również na pogarszanie się relacji mał-
żeńskich pomiędzy panem Janem a jego małżonka Krystyną.  

„…Coraz więcej piłem, więc moje małżeństwo zaczęło się psuć….” 
Spożywanie alkoholu zgubiło pana Jana. Nieświadomie do-

prowadził do rozpadu małżeństwa. Po tym fakcie stał się człowie-
kiem bez miejsca zamieszkania, musiał wiec szukać schronienia. 
Odnalazł je w schronisku, bo został zmuszony przez trudną sytu-
ację życiową i stał się bezdomnym. 

 
• Badany o swoich relacjach z rodziną i środowiskiem 

społecznym 
Pan Jan pochodzi z dobrej rodziny pod kątem wychowaw-

czym. Jego rodzice nie posiadali tak zwanej dobrej pracy, ale sta-
nowili dobry wzór dla syna. „…Moja mama była gospodynią, a ojciec 
pracował na kolei…” Badany bardzo dobrze wspomina swoich ro-
dziców. „…Byli zgodnym i udanym małżeństwem. Byli uczciwymi 
ludźmi i chętnie pomagali innym…” W domu rodzinnym pana Jana 
nie występowała przemoc, ani nałogi. „…Przemoc – nie występowała. 
Ojciec nigdy nie uderzył mamy. Kochał ją. Co, do alkoholu ojciec miał 
zawsze w barku jakieś wino, ale piło się po kieliszku z jakiejś okazji lub do 
obiadu…” Badany jest jedynakiem, czego bardzo żałuje.  

„…Nie, niestety nie mam rodzeństwa. Jestem jedynakiem….” 
Badany był w dwóch związkach małżeńskich. Tylko z jednego 

posiada własne dzieci, które w chwili obecnej są już dorosłe. 
„…Synowie mają 28 i 27 lat…” Obecnie przebywają na emigracji w 
Niemczech, gdzie pracują. „…Mieszkają w Niemczech. Pracują tam. Jeden 
jest mechanikiem, a drugi dostawcą w piekarni…”. Z drugiego związku 
przysposabiał dwóch synów pani Krystyny. Również są osobami do-
rosłymi. Powiedział „…Też już są dorośli. Jeden syn ma chyba 30, a drugi 
33 lata. Nie mam pojęcia czym się zajmują…”. Pan Jan pozostaje w stałym 
kontakcie ze swoimi dziećmi biologicznymi, które mają pełną świa-
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domość sytuacji w jakiej znajduje się ich ojciec. „…Tak jestem w kontak-
cie z moimi biologicznymi synami. Z synami Krystyny nie, bo odrzucają 
mnie przez nią. Tak samo jak ona…” Pan Jan niewiele opowiedział mi o 
swoich życiowych partnerkach. Może to świadczyć o tym, że relacje 
między nimi nie są dobre i nie wyraził by się o nich pochlebnie. Jego 
pierwsza żona odeszła od pana Jana do obcokrajowca. Pan Jan 
wspominał „…długo nie pracowała, ale w końcu zaczęła. Poznała tam ja-
kiegoś Niemca, spotykała się z nim ukradkiem i w końcu odeszła…”. Druga 
żona również go zostawiła. Tak jak już wspomniałam stał się on dla 
niej ciężarem, ponieważ nie miał pracy i wpadł w alkoholizm. Obec-
nie pan Jan nie utrzymuje kontaktów z partnerkami. „..Nie [kontaktuje 
się z nimi], obie nie chcą mnie znać…” 

Pan Jan utrzymuje pozytywne koleżeńskie relacje ze swoimi 
znajomymi z dawnych lat. „…Od czasu do czasu spotykamy się. Cza-
sami wpadnę na kawkę do kogoś…”  

Pan Jan w relacjach ze znajomymi nie posługuje się konfabu-
lacjami i iluzorycznością. Ludzie ci wiedzą o realnej trudnej sytu-
acji badanego. „…Tak, wiedzą że jestem bezdomny. Współczują mi, ale 
nie pomagają. Sami ledwo przędą…” Badany nie chce korzystać z po-
mocy swoich dzieci. „…Nie potrzebuję ich pomocy. Otrzymuję emery-
turę polską i świadczenie z Niemiec. Jednak nadal nie pozwala mi to na 
wynajęcie mieszkania…” 

Paradoksalnie badany twierdzi, że nie potrzebuje pomocy ma-
terialnej, ale w dalszym ciągu nie jest wstanie wynająć sobie lokalu 
mieszkalnego. Płynie stąd wniosek, że nie chce obarczać dzieci 
swoimi problemami. Pana Jana powinno się otoczyć również po-
mocą psychiczną.  

 
Podsumowanie  
Badania pozwoliły na wyciągnięcie kilku, moim zdaniem, 

istotnych wniosków. Pierwszym, który nasunął mi się jest to, że 
bezdomnymi osobami nie są tylko jednostki w wieku poproduk-
cyjnym, który nie jest atrakcyjny na rynku pracy. Bezdomność do-
tyka często osób niezamożnych, u których w domach rodzinnych 
była przejawiana przemoc i nadużywano alkoholu. Osobami do-
tkniętymi tym zjawiskiem społecznym są również ludzie wykształ-
ceni, posiadającymi dobrą pracę, prowadzącymi dostatnie życie i 
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pochodzący ze środowiska rodzinnego będącego dobrym wzorem 
wychowawczym.  

Ludzi bezdomnych nie można uznawać za osoby gorsze czy 
nieużyteczne społecznie. Nie można ich izolować i wykluczać ze 
wspólnoty społecznej. Pracownicy socjalni, rodzina i znajomi ba-
danych powinni udzielać im wsparcia psychicznego i materialne-
go. Należy również pokazywać im, że mają zasoby i rozbudzać mo-
tywację niezbędną do zmiany życia na lepsze oraz uczyć ich per-
spektywicznego patrzenia na rzeczywistość.  

Rodzice typowych bezdomnych byli osobami słabo wykształ-
conymi i nieposiadającymi tak zwanej dobrej pracy. Badani pocho-
dzą z rodzin wielodzietnej (przypadek 2) i posiadającej dwójkę 
dzieci (przypadek 3). Jeden z badanych nie był wychowywany 
przez rodziców biologicznych (przypadek 3).W większości przy-
padków rodziny badanych nie stanowiły prawidłowych środowisk 
wychowawczych, ponieważ nadużywano w nich alkoholu. Wystę-
powały awantury i przemoc domowa. W rodzinach nie występo-
wały choroby członków rodziny. Jeden z mężczyzn (przypadek 2) 
jako dziecko miał schorzenia układu nerwowego – padaczka, guz 
mózgu. Drugi (przypadek 3) dopiero w dorosłości zachorował na 
polineuropatię będącą wynikiem choroby alkoholowej. Jeżeli zaś 
chodzi o sytuację rodzinną to badany (przypadek 2) był w związku 
małżeńskim z którego posiada córkę. Nie utrzymuje relacji z byłą 
żoną i córką w chwili obecnej. Jest w nieuregulowanym prawnie 
związku z kobietą pochodzącą z rodziny patologicznej i wymagają-
cą pomocy w ramach pracy socjalnej. Mają córkę, która jest w ro-
dzinie zastępczej. Drugi mężczyzna (przypadek 3) uznany za ty-
powego bezdomnego całe życie jest osobą samotną, ale chciałby 
znaleźć partnerkę. Badany – przypadek 3 nie utrzymuje relacji z 
siostrą w stosunku do której wyrażał przemoc. Obaj mężczyźni 
utrzymują prawidłowe relacje ze środowiskiem społecznym nocle-
gowni. Pomagają kolegom gdy są bardzo pijani oraz wykonują 
prace porządkowe na rzecz schroniska. Badany (przypadek 2) nie 
udzielił informacji na temat relacji ze znajomymi, z kolei badany 
przypadek 3 wskazał, że znajomi chętnie mu pomagają. 

Nietypowi bezdomni pochodzą z rodzin różniących się pod 
wieloma względami od rodzin osób uznanych za typowych bez-
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domnych. Dwóch bezdomnych z tej grupy (przypadek 1 i 5) po-
chodzi z rodzin, gdzie rodzice byli osobami wykształconymi i po-
siadali dobrą pracę. W przypadku 6 ojciec nie miał dobrej pracy, 
matka była gospodynią i sprawowała opiekę nad synem. Przypa-
dek 4 to mężczyzna pochodzący z rodziny alkoholowej, której ode-
brano mu go i trafił do domu dziecka. Inni badani (przypadek 
1,5,6) pochodzą z rodzin stanowiących dobre środowisko wycho-
wawcze. Nie było tam chorób i nałogów.  

Relacje z rodziną nietypowych bezdomnych mają inną charak-
terystykę. Pierwszy z mężczyzn, jako jedyny utrzymuje relacje z 
żoną i określa je jako dobre. Pozostali (przypadek 4,5,6) nie określa-
ją panujących relacji rodzinnych jako pozytywne. Podejmowali 
próby kontaktu z małżonkami, ale były nieudane. Mężczyźni 
(przypadek 1, 4 i 6) kontaktują się ze swoimi dziećmi, jednak w 
przypadku 1 i 5 relacje te oparte są na konfabulacjach i iluzorycz-
ności. Jest to spowodowane tym, że badani zataili swoją bezdom-
ność uważając, że przyznanie się do obecnego położenia życiowego 
byłoby kompromitujące. Nie chcą również obarczać najbliższych 
swoimi problemami. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku 4, po-
nieważ choroba genetyczna syna badanego nie pozwala mu na 
zrozumienie sytuacji ojca. Wszyscy badani utrzymują relacje ze 
znajomymi.  

W przypadku 1,6 i 4 mają pełną świadomość sytuacji społecz-
nej w jakiej znaleźli się. Znajomi udzielają im wsparcia materialne-
go i psychicznego. Inny jest przypadek 5 ponieważ z powodu nie 
powiedzenia znajomym o swojej sytuacji, nie może on otrzymać od 
nich wsparcia. Wszyscy badani z tej grupy utrzymują prawidłowe 
relacje ze społecznością noclegowni. Udzielają kolegom wsparcia 
psychicznego. Wykonują na rzecz ośrodka różne prace. Należą do 
nich pomaganie w prowadzeniu siłowni (przypadek 5 i 6), wyko-
nywanie prac remontowych (przypadek 4) i służenie do mszy od-
bywających się w kaplicy przy noclegowni (przypadek 6). 

Analiza w tym obszarze pokazuje, że typowi bezdomni po-
chodzą z rodzin patologicznych niestanowiących dobrego środo-
wiska wychowawczego. U nietypowych bezdomnych nie było 
czynników zaburzających ich wychowanie. W obu przypadkach 
relacje ze środowiskiem społecznym są dobre. Polegają na wspie-
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raniu współmieszkańców oraz otrzymywaniu pomocy od znajo-
mych z którymi kontaktują się badani. 

 
Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie relacji rodzinnych i spo-

łecznych bezdomnych mężczyzn zamieszkujących w schronisku 
dla bezdomnych. Zadaniem pobocznym natomiast jest wskazanie 
złożoności problemu bezdomności. Innym jest wskazanie, iż osoby 
bezdomne nie powinny być uznawane za gorsze czy bezwarto-
ściowe.  

Relacje rodzinne i społeczne bezdomnych są najczęściej oparte 
na kłamstwie i konfabulacjach. Ukrywają swoją realną sytuację, 
ponieważ nie chcą nikogo obarczać swoimi problemami i wstydzą 
się ich. Są również tacy bezdomni (w znacznej mniejszości), któ-
rych rodziny wiedzą o ich położeniu życiowym. Ich członkowie 
pomagają im. Relacje rodzinne na bezdomnych i ich rodzin na 
przestrzeni lat zmieniały się, były poddane próbom losowym.  

Słowa klucze: bezdomność, bezdomny, rodzina, dzieci, wy-
chowanie 

 
Abstract 
Family contacts homeless men with their families and children. 
The article aims to present family and social relations of home-

less men living in a shelter for the homeless. Another task but an 
indication of the complexity of the problem joke homelessness. An-
other joke indication, That no person shall not be inferior in Home-
less Being recognized OR worthless. 

Family and Social Relationships most often based on lies and 
intenting. Conceal his real situation because I did not want to bur-
den anyone with their problems and ashamed up their . These are 
also homeless (a large minority), Their families know about their 
life position. Their members help them. Family relationships for the 
homeless and their families over the years have changed Now, 
were tested randomly and problems 

Key words: homelessness, homeless, family, children, education 
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Ewelina Okrutna (KUL) 

 
Miejsce ojca w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie 

Zarys problematyki 
 
Wprowadzenie 
We współczesnej literaturze wiele miejsca poświęca się matce 

dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, marginalizując rolę ojca, 
który to niejednokrotnie znajduje się w znacznie trudniejszej sytu-
acji. Zmaga się on bowiem nie tylko z problemami samej niepełno-
sprawności, ale także z uwarunkowaniami społeczno-
kulturowymi1. 

Celem artykułu jest prezentacja podstawowych aspektów do-
tyczących funkcjonowania ojca w rodzinie z dzieckiem niepełno-
sprawnym. Rozważania na ten temat należy rozpocząć od krótkie-
go przedstawienia ewolucji pojęcia ojcostwa, co pozwoli zestawić 
ojców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z innymi ojcami. W 
dalszej części zostanie wyjaśnione samo pojęcie niepełnosprawno-
ści intelektualnej, po czym zostaną ukazane właściwe rozważania 
połączone z ekspozycją obecnego stanu wiedzy o ojcach dzieci nie-
pełnosprawnych intelektualnie.  

 
1. Ewolucja ojcostwa 
Przemiany na tle społecznym oraz polityczno-gospodarczym 

bezpośrednio dotknęły także ojcostwa2. Zmiana pozycji ojca jest 

                                                 
1 W szczególności chodzi o stereotypy związane z ojcostwem, obraz ojca w 

kulturze popularnej, koncepcje męskości, przejście od patriarchalnej rodziny do 
patriarchalnego społeczeństwa.  

2 Przemiany mające miejsce począwszy od drugiej połowy XIX w., a związane 
z takimi zjawiskami, jak industrializacja i urbanizacja, rozwój nauki, techniki, 
wzrost mobilności społecznej i przestrzennej, postępująca sekularyzacja oraz 
konsumpcyjny styl życia, spowodowały przeobrażenia w sferze życia rodzinne-
go. Tam też, jak wskazują socjologowie, przemiany można sprowadzić do trzech 
aspektów. Zmianą ulegają pozycje i role małżeńskie (w tym zmiana pozycji 
dziecka w rodzinie), indywidualizacja rodziny i autonomizacja jednostki w ro-
dzinie oraz zanik tradycyjnych (instytucjonalnych) form życia małżeńsko-
rodzinnego. Coraz częściej widoczne jest indywidualne podejście do dziecka, 
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związana z oddzieleniem pracy zawodowej od rodziny. Cofając się 
w czasie można zauważyć, iż pomoc ojca w procesach związanych 
z rozwojem dziecka miała zwłaszcza wymiar ekonomiczny, nie zaś 
związany z bezpośrednią opieką i zaangażowaniem w prace do-
mowe3. Ojciec zaabsorbowany sprawami zawodowymi często nie 
ma czasu dla bliskich, jego rola sprowadza się do zaspokajania 
funkcji materialnej. Wpływ na to ma także fakt, iż kobieta, która 
przejęła większość funkcji związanych z prowadzeniem gospodar-
stwa domowego stała się centralną postacią w rodzinie (tzw. ma-
triarchat ery industrialnej). Obecnie, gdy kobieta pracuje, część 
obowiązków domowych przejmuje mężczyzna, co wpływa na po-
prawę jego pozycji w domu4. W ten sposób został ukształtowany 
partnerski model rodzinny pociągający za sobą przekształcenie ról 
rodzicielskich. 

Przez wiele lat bowiem uważano, iż to matki są bardziej pre-
dysponowane do sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
wobec dziecka. Jak jednak wskazują współczesne już badania to nie 
płeć determinuje jakość rodzicielstwa, lecz chęci, zaangażowanie i 
predyspozycje każdego człowieka, niezależnie czy jest to mężczy-
zna, czy kobieta5. Przemiany społeczno-gospodarcze wpływają na 
wzrost świadomości znaczenia ojca w relacji z dzieckiem. Jak 
wskazują specjaliści postać ojca odgrywa znaczącą rolę w kształto-
waniu każdej ze sfer życia dziecka, dla którego ma znaczenie obec-
ność obydwojga rodziców, których role wzajemnie się uzupełniają. 
Matka jest uosobieniem miłości, ciepła, opieki i wyrozumiałości. 
Od ojca oczekuje się wprowadzenia dziecka w świat norm i warto-
                                                                                                                         
liczenie się z jego zdaniem, zainteresowaniami, preferencjami. Wybór szkoły, 
zawodu, czy współmałżonka należy do decyzji dziecka, i nie jest już (jak to było 
w rodzinie tradycyjnej) uzależnione od decyzji rodziców. Zob. F. Adamski, Ro-
dzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, (część III Rodzina w procesie 
przemian), s. 161; J. Laskowski, Trwałość wspólnoty małżeńskiej. Studium socjopsy-
chologiczne, Warszawa 1987, s. 12. 

3 M. Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii syste-
mowej, [w:] red. H. Liberska, A. Malina, Wybrane problemy współczesnych mał-
żeństw i rodzin, Warszawa 2011, s. 23.  

4 F. Adamski, Rodzina. Wymiar…, dz. cyt., s. 164. 
5 W. Kołodziej, Rola ojca w życiu rodziny i dziecka, [w:] red. I. Janicka, Rodzice i 

dzieci w różnych systemach rodzinnych, Kraków 2010, s. 38.  
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ści, odpowiedzialności, zaradności. Nie do przecenienia jest rola 
ojca zwłaszcza w kształtowaniu osobowości dziecka, jego sfery in-
telektualnej, moralnej, społecznej, emocjonalnej6.  

Badania na temat ojcostwa wskazują, iż coraz więcej jest ro-
dzin z ojcem stale nieobecnym, a ponadto uzależnionym (od pracy, 
alkoholu)7. Nierzadko ojcowie ci wykazują wobec swoich dzieci 
jawny (lub ukryty) brak akceptacji oraz chłód emocjonalny. Nieza-
leżność finansowa kobiet wpływa na spadek autorytetu mężczyzny 
w rodzinie. Często ścierają się ze sobą modele ojcostwa patriar-
chalnego i nowoczesnego, przy czym ten drugi jest nierzadko jedy-
nie modelem teoretycznym8. Powstający w ten sposób kryzys ojco-
stwa jest w ścisłym związku z kryzysem małżeństwa i rodziny9. 
Szerzeniu ulega tzw. „cywilizacja bez ojca”10. 

Jednakże partnerstwo w relacjach sprawia również, iż ojcowie 
coraz częściej biorą udział w wychowaniu dzieci, pomagają w zaję-
ciach dnia codziennego, a w relacjach akcentują uczuciowość. Ta 
więź z dzieckiem tworzona jest od najwcześniejszych lat jego życia, 
a przejawia się także obecnością podczas porodów, czy spędzaniem 
czasu z dzieckiem. Zakłada się przy tym, że ojcowie są tak samo 
kompetentni w wychowaniu, jak matki11. 

Na podstawie obserwacji w naturalnych warunkach Anju Ja-
in, Jay Belsky i Keith Crnic z Pennsylvania State University wyróżnili 

                                                 
6 D. Gębuś, Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we 

współczesnych rodzinach, [w:] red. I. Janicka, Rodzice i dzieci w różnych systemach 
rodzinnych, Kraków 2010, s. 61.  

7 Por. M. Janukowicz, Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, „Małżeń-
stwo i Rodzina”, Nr 1/2002, s. 43-47. M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, 
„Roczniki Socjologii Rodziny”, T.XVII(2006), s. 117-137. 

8 
https://pedagogium.pl/dokumenty/wydawnictwo/kwart/2013/3/Mroz_Tom
asiak.pdf (dostęp: 03.12.2014 r.). 

9 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2009, s. 33. 
10 K. Piątek, Nowy wymiar ojcostwa jako nowy wymiar męskości, [w:] red. K. Pią-

tek, Męskość (nie)męska. Współczesny mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej, Bielsko-Biała 2007, s. 88, 63. 

11 M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w 
polskich rodzinach, Warszawa 2009, s. 196. 
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cztery główne typy ojców12. Pierwszym z nich jest ojciec opiekun 
(caretaking father), który sprawuje nad dzieckiem ten rodzaj opieki, 
jaki jest bezpośrednio związany z zaspokajaniem podstawowych 
potrzeb (głód, ubranie, bezpieczeństwo fizyczne). Drugim typem 
ojca jest ojciec towarzysz zabaw-nauczyciel (playmate-teacher father), 
prezentujący wysoki poziom zaangażowania w aktywność związa-
ną z zabawą i nauką, przy ograniczeniu aktywności związanej z 
opieką i dyscypliną. Trzeci typ, to ojciec dyscyplinujący (disciplina-
rian father), u którego przeważają działania związane z narzuca-
niem dyscypliny, przy jednoczesnym ograniczaniu aktywności 
związanej z opieką, zabawą i nauką. Ostatnim w przedstawionej 
klasyfikacji jest ojciec niezaangażowany (disengaged father), po-
wściągliwy w relacjach z dziećmi, wykazuje małe zaangażowanie 
w opiekę, zabawę, naukę i dyscyplinowanie dzieci13. 

Na tle powyższego wydaje się, iż idealnym modelem ojca 
byłby ten, który łączy cechy trzech pierwszych typów wyróżnio-
nych przez amerykańskich uczonych. 

 
• Niepełnosprawność intelektualna i stopnie niepełnosprawności 
 Zgodnie z definicją opracowaną przez Światową Organizacje 

Zdrowia z roku 1980 i opublikowaną w Międzynarodowej klasyfi-
kacji uszkodzeń, upośledzeń i niepełnosprawności14 za niepełno-
sprawność przyjmuje się wszelkie ograniczenia bądź wynikający z 
uszkodzenia brak zdolności do wykonywania czynności w zakresie 
określanym jako normalny dla człowieka. W procesie powstawania 
niepełnosprawności lub procesie stawania się osobą niepełno-
sprawną koncepcja ta akcentuje stan zdrowia, wyróżniając trzy 
wymiary: uszkodzenie (impairment), niepełnosprawność (disability) 
i upośledzenie (handicap)15. 

                                                 
12 A. Jain, J. Belsky, K. Crnic, Beyond fathering behaviors: Types of dads, “Journal 

of Family Psychology”, vol. 10 (4), 1996, s. 431-442. 
13 A. Kurcbart, Psychologiczny obraz ojca w biegu życia, Warszawa 2011, s. 22-23. 
14 International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps, World 

Health Organization, Geneva 1980. 
15 G. Dryżałowska, Niepełnosprawność, [w:] red. T. Pilch, Encyklopedia pedago-

giczna XXI wieku, T. III, Warszawa 2004, s. 646. Termin handicap jest niekiedy 
tłumaczony także jako niepełnosprawność społeczna. 
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 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uznaje, iż niepełno-
sprawni, to „osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub 
umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoż-
liwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnieni ról społecznych 
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi”16. Definicję rangi 
ustawowej odnaleźć można natomiast w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych17, według której niepełnosprawnymi są „osoby, których stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w 
szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zarob-
kowej”.  

Można wyróżnić trzy rodzaje niepełnosprawności. W nie-
pełnosprawności sensorycznej zaburzone są funkcje zmysłowe 
wzroku, słuchu, czy też wspólne wzroku i słuchu. Niepełnospraw-
nością fizyczną są wszelkie uszkodzenia narządu ruchu, anato-
micznej budowy narządu ruchu, zaburzenia czynności motorycz-
nych oraz przewlekłe schorzenia narządów wewnętrznych. Nie-
pełnosprawność psychiczna charakteryzuje się zaburzeniami w 
obszarze psychiki oraz osobowości i zachowania18.  

Ten ostatni rodzaj niepełnosprawności nie ma jednoznacznej 
definicji. By określić osoby, które odbiegają od przyjętej normy sto-
suje się takie terminy, jak: upośledzenie umysłowe, niedorozwój 
umysłowy, oligofrenia, opóźnienie w rozwoju umysłowym19. 
Ostatnio jednak terminy te wychodzą z użycia na rzecz pojęcia 

                                                 
16 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 Karta Praw 

Osób Niepełnosprawnych, MP Nr 50, Poz. 475. Definicji legalnej nie zawiera 
natomiast Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych sporządzona w Nowym 
Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku (Dz. U. 2012, Poz. 1169). 

17 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 123, Poz. 776 z późn. zm. 

18 M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiki specjalnej, Warszawa 2014, s. 214. 
19 H. Borzyszkowska, Upośledzenie-rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych 

umysłowo, [w:] red. W. Pomykało, Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 
884. Zob. A. Krauze, Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność umysłowa czy nie-
pełnosprawność intelektualna? Kontynuacja przerwanej dyskusji, [w:] red. M. Bielska-
Łach, Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania-wspólna misja, Warszawa 2009, s. 
63-70. 
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niepełnosprawności intelektualnej20. Według definicji Amerykań-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Asso-
ciation - APA) zawartej w Diagnostic and Statistic Manual of Mental 
Disorders (DSM–IV)21 upośledzenie umysłowe charakteryzuje się 
niższym poziomem ogólnego funkcjonowania intelektualnego. 
Towarzyszy mu obniżenie funkcjonowania przystosowawczego w 
co najmniej dwóch obszarach działalności, tj.: komunikacja, troska 
o siebie, życie w domu, zdolność nawiązywania kontaktów inter-
personalnych w społeczeństwie, kierowanie sobą, zdolność uczenia 
się, zdolność podjęcia pracy, czas wolny, zdrowie oraz bezpieczeń-
stwo. Ujawnia się przed ukończeniem 18 roku życia22. 

Wyróżnia się cztery stopnie niepełnosprawności umysłowej: 
lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki23. 

Lekka niepełnosprawność intelektualna (iloraz inteligencji 
od 52-67) może być nawet niezauważalna dla otoczenia. Osoby do-
rosłe zatrzymują się na poziomie intelektualnym 12-latka. Dzieci 
nieco później zaczynają chodzić, wykazują trudności szkolne, moż-
liwe jednak do opanowania. Pracują jednak wolniej od grupy, ope-
rują uboższym słownictwem. Zazwyczaj po skończeniu szkoły są 
niezależne i zdolne do pracy zarobkowej, zakładają rodziny.  

                                                 
20 Por. K. Bobińska, P. Gałecki, [w:] red. K. Bobińska, T. Pietrasa, P. Gałecki, 

Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, 
Wrocław 2012, s.27.  

21 Warto przy tym zaznaczyć, iż 18 maja 2013 roku APA wydało Diagnostic 
and Statistic Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V). 

22 S. Tucholska, Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego. Ustalenia z lat 
1992-1994, „Roczniki Psychologiczne”, Nr 1/1998, s. 182. 

23 Jest to podział zaproponowany przez Amerykańskie Towarzystwo Badań 
nad Upośledzeniem Umysłowym (American Association on Mental Retardation - 
AAMR) w roku 1959; został on uznany za obowiązujący przez WHO w 1968 
roku. Poza tym Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia opracował 
kolejny system zawarty w „Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i 
Przyczyn Zgonów” – International Classification of Diseases (ICD). Szerzej na ten 
temat: S. Tucholska, Kryteria i klasyfikacje…, dz. cyt., s. 181-182. Wskazane syste-
my klasyfikacyjne zastąpiły podział tradycyjny, obejmujący trzy następujące 
stopnie, jak wówczas mówiono, upośledzenia umysłowego: debilizm, imbecy-
lizm, idiotyzm. 
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Umiarkowana niepełnosprawność intelektualna (iloraz inte-
ligencji od 36-51) – osoby nią dotknięte mają problemy z nawiąza-
niem kontaktu z otoczeniem, ich mowa jest opóźniona, mają pro-
blemy w szkole. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności inte-
lektualnej wykazują funkcjonowanie intelektualne dorosłego czło-
wieka na poziomie 9. roku życia. 

Znaczna niepełnosprawność intelektualna (iloraz inteligencji 
od 20-35) – osoby legitymujące się tym stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej często wymagają stałej opieki, występują u nich trudno-
ści z porozumieniem się z otoczeniem oraz przejawy agresji. Wykazu-
ją one rozwój psychiczny osoby dorosłej na poziomie 6. roku życia. 
Między 4 a 5 rokiem życia zauważalne jest u nich opóźnienie rozwoju 
psychofizycznego. Osoby te mogą opanować wykonanie czynności 
samoobsługowych, przy stałej opiece mogą wyuczyć się także czyn-
ności domowych, ale nie są zdolne do wyuczenia zawodu. Mogą po-
dejmować prace niewymagające kwalifikacji. 

Głęboka niepełnosprawność intelektualna (iloraz inteligen-
cji poniżej 19) – odpowiada rozwojowi dorosłego człowieka na 
poziomie 3. roku życia lub niższym. Na poziomie tym występuje 
całkowite zubożenie życia psychicznego. Niekiedy osoby mogą 
prowadzić życie wegetatywne, co uwidacznia się w braku jakich-
kolwiek reakcji korowych. Działania opierają się na reakcjach bez-
warunkowych, przy czym nawet na poziomie tych reakcji wystę-
pują zaburzenia (np. zniesienie lub ograniczenie czucia bólu). Oso-
by z tym stopniem niepełnosprawności nie są zdolne do samo-
dzielnego życia i wymagają nieustannej opieki ze strony otoczenia, 
nierzadko również opieki specjalistycznych instytucji. 

 
• Pozycja ojca w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 

intelektualnie 
Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo 

przypomina żałobę - procesy psychiczne towarzyszące informacji o 
niepełnosprawności dziecka mają bowiem wiele wspólnego z tymi, 
które przeżywa człowiek w sytuacji żałoby. Umiera obraz zdrowe-
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go, radosnego dziecka, a w jego miejsce pojawia się dziecko zra-
nione, o niepewnym losie24.  

Można wskazać cztery okresy, które rodzina przechodzi za-
nim zaakceptuje dziecko niepełnosprawne. Jest to długi etap 
przechodzenia przemiany mentalności rodziców. Od zadawania 
sobie nawzajem pytania dlaczego taka sytuacja dotknęła ich oraz 
ich dziecko, aż do skoncentrowania się na tym, co zrobić by pomóc 
sobie, a przede wszystkim dziecku25. 

W okresie pierwszym, zwanym okresem szoku (okres kry-
tyczny, wstrząs emocjonalny) ma miejsce silny wstrząs psychiczny, 
charakterystyczny dla obydwojga rodziców. Taka sytuacja ma 
miejsce w momencie usłyszenia diagnozy. Życie ulega dezorgani-
zacji („świat się zawalił”). Rodzice nie widzą wyjścia z zaistniałej 
sytuacji. Wszystkie działania opierają się na negatywnych emocjach 
– od lęku, rozpaczy, poczucia krzywdy, przez bezradność i żal. 
Zbiór tych negatywnych emocji zaczyna rzutować również na ne-
gatywny stosunek do siebie i dziecka26. 

Okres drugi, zwany okresem kryzysu emocjonalnego, czy też 
okresem rozpaczy, depresji, charakteryzuje się występowaniem 
emocji negatywnych, ale już o mniejszej sile. Występuje przygnę-
bienie i bezradność, zawód, beznadzieja, poczucie skrzywdzenia 
przez los, poczucie winy (łącznie z negatywnym ocenianiem przy-
szłości dziecka). Dezorganizacji ulega życie rodzinne, czego przy-
czyną są nasilone kłótnie między rodzicami. W tym też okresie oj-
ciec często wycofuje się z życia rodzinnego. Oprócz bezpośrednie-
go opuszczenia rodziny, może on być także nieobecny w rodzinie 
pośrednio. Ucieka wtedy w alkohol, pracę, nie interesuje się rodzi-
ną, dzieckiem niepełnosprawnym. Jak podkreśla Profesor Dorota 
Kornas-Biela, ojcowie silnie przeżywają emocje negatywne, tj. roz-
pacz, bezradność, maskują je jednak obojętnością. Kłótnie ograni-
czają też interakcje z dzieckiem, powodując u niego niezaspokoje-

                                                 
24 A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] red. I. Obu-

chowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 21. 
25 Tamże. 
26 M. Popielski, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem 

się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, ,,Szkoła Specjalna”, Nr1/2000, s. 16-18. 



1107 
 

nie potrzeby bezpieczeństwa oraz bliskości emocjonalnej. Kontakty 
z dzieckiem sprowadzają się do czynności opiekuńczych i pielę-
gnacyjnych27. 

W okresie trzecim, zwanym okresem pozornego przystoso-
wania do sytuacji, rodzina radzi sobie z sytuacją niepełnosprawno-
ści poprzez mechanizmy obronne. Dzięki nim możliwe jest takie 
zdeformowanie rzeczywistości, aby służyło to własnym potrze-
bom. Stąd też rodzice mogą nie dopuszczać do myśli, że dziecko 
jest niepełnosprawne, a uważać, że jest ono po prostu leniwe, zło-
śliwe, czy też nieuważne. Rodzice mogą również pozornie przyjąć 
do wiadomości fakt o niepełnosprawności dziecka. Nadal wierzą 
wtedy, że dziecko można wyleczyć, co widoczne jest zwłaszcza 
poprzez szukanie coraz to nowych specjalistów i nowych środków 
leczenia (także pozamedycznych). Rodzice mogą również szukać 
winnych niepełnosprawności dziecka. Często obwiniani są lekarze, 
bo źle postawili diagnozę, źle przeprowadzili operację itp. Winić za 
niepełnosprawność dziecka można też los, Boga, widząc w zaist-
niałej sytuacji karę za złe postępowanie. Ostatecznie rodzice obwi-
niają także siebie nawzajem, np. szukając przyczyny niepełno-
sprawności w genetycznych zaburzeniach drugiego rodzica, albo 
winiąc siebie za złą opiekę, niedostateczną ochronę. Gdy rodzice 
wyczerpią wszystkie środki, dochodzą do wniosku, że nic nie mo-
gą zrobić. Popadają wtedy w apatię, pesymizm. Funkcjonują jakby 
bez dziecka niepełnosprawnego. Idealizują dzieci zdrowe, wyma-
gając od nich rzeczy ponad ich możliwości28. 

Ostatni okres nazywany jest etapem konstruktywnego przy-
stosowania do sytuacji. Rodzice coraz częściej rozpatrują jak po-
móc dziecku. Mimo że problemy i stresy emocjonalne nadal wystę-
pują, to mają one inny charakter. Związane są z tym, jak zorgani-
zować dalsze życie rodziny. Pojawia się wspólny cel – pomoc 

                                                 
27 A. Twardowski, Sytuacja...,dz. cyt., s. 22-23. 
28 Zob. http://www.far.malopolska.zax.pl/pdf/Biuletyn_Wsparcie_rodzicow_ dzie-

ci_niepelnosprawnych_-_wskazania.pdf (20.12.2014). 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/1202Brejnak.pdf (20.12.2014). 
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dziecku. Rodzice współpracują ze sobą. Na obu płaszczyznach re-
lacji dominują emocje pozytywne29. 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż wyżej wymienione okresy są 
jedynie modelowe. Każda rodzina może przeżywać je z różną in-
tensywnością i długością. Często bywa i tak, że rodzice nie osiągają 
czwartego etapu. Mogą zatrzymać się na etapie rozpaczy, czy też 
stale stosować mechanizmy obronne. 

W tym miejscu warto także wspomnieć o czynnikach deter-
minujących funkcjonowanie ojców dziecka niepełnosprawnego. 
Można podzielić je na osobowe i społeczne30. W związku z tym 
istotny jest etap rozwoju dziecka, w którym pojawiła się niepełno-
sprawność. Znaczące jest to czy niepełnosprawność istnieje od uro-
dzenia, czy też pojawiła się w późniejszym okresie rozwoju, np. 
upośledzenie umysłowe pojawiające się na skutek zapalenia opon 
mózgowych. Ta druga sytuacja jest znacznie trudniej przeżywana 
przez rodziców. Na stan emocjonalny wpływa także sposób, w jaki 
rodzice dowiadują się o niepełnosprawności dziecka. Informacja 
nagła powoduje długi i silny szok. Informowanie w sposób stop-
niowy pozwala oswoić się z sytuacją. Poprzez obserwację dziecka 
rodzice widzą jego ograniczenia i trudności. Niekiedy sami lekarze 
popełniają błędy podczas informowania o niepełnosprawności. 
Najczęstszym błędem jest informowanie o tym, iż nie da się nic 
zrobić, a najlepszym wyjściem będzie umieszczenie dziecka w spe-
cjalistycznym zakładzie. Nie bez znaczenia jest także rodzaj i sto-
pień niepełnosprawności dziecka. Z reguły głębsza niepełno-
sprawność bardziej zakłóca życie rodzinne. Jest to związane z fak-
tem, iż tego rodzaju zaburzenie jest bardziej widoczne na zewnątrz. 
Widoczność niepełnosprawności powoduje trudności w zaakcep-
towaniu dziecka i może prowadzić do izolacji społecznej. Wpływ 
na relacje rodzinne mają również specyficzne zachowania dziecka, 
jak np. napady agresji. Upośledzenie umysłowe charakteryzuje się 

                                                 
29 Por. M. Pągowska, Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy 

adaptacji do niepełnosprawności dziecka, „Szkoła Specjalna”, Nr 4/2010, s. 258-267.  
30 M. Karwowska, Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowujących dziecko nie-

pełnosprawne, [w:] red. M. Bielska-Łach, Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania-
wspólna misja, Warszawa 2009, s. 362.  
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m.in. wrodzoną nadpobudliwością oraz niską aktywnością umy-
słową i senso-motoryczną, co może prowadzić do wycofywania się 
rodziców z aktywności stymulującej rozwój dziecka. Znaczące są 
również dalsze rokowania co do stanu zdrowia dziecka. Ponadto 
funkcjonowanie ojca dziecka niepełnosprawnego zależne jest od 
niego samego, jego typu osobowości, wykształcenia, satysfakcji z 
otrzymywanego wsparcia społecznego31. 

Gdy pojawia się dziecko niepełnosprawne, ranga ojca w ro-
dzinie wzrasta. Przygotowanie do życia, rewalidacja, wymagają 
przecież specjalnej pomocy ze strony obojga rodziców. Analiza lite-
ratury przedmiotu pokazuje natomiast, że jeżeli mówi się o ojco-
stwie wobec niepełnosprawności, to raczej wskazuje się, że ojcowie 
częściej niż matki nie wywiązują się z zadań wpisanych w rolę ro-
dzicielską wobec dziecka niepełnosprawnego, a szczegółowe mo-
tywy ich postępowania nie są do końca znane32. 

Nie oznacza to jednak, że ojcowie w mniejszym stopniu niż 
matki przeżywają niepełnosprawność dziecka. Ojcowie dzieci z 
ograniczoną sprawnością umysłową, tak jak i matki, odczuwają 
stratę, frustrację, winę czy złość33 

Zbyt często przyjmuje się uproszczone założenie, iż w takich ro-
dzinach to matka pielęgnuje i wychowuje niepełnosprawne dziecko, 
natomiast ojciec zarabia na utrzymanie rodziny, sprowadzając relacje 
emocjonalne z dzieckiem na dalszy plan, jako tzw. ojciec opiekun (care-
taking father). Stąd też zbyt często także specjaliści pomijają uczucia ojca 
osoby niepełnosprawnej. Ojcowie zwykle cierpią ukryciu, bo nie wy-
pada przecież mężczyźnie ujawniać emocji.  

Odsuwanie ojca od opieki nad dzieckiem jest widoczne 
zwłaszcza w sytuacji narodzin niepełnosprawnego dziecka. Matki 
same przyznają, że były zbyt opiekuńcze wobec dziecka, a przez to 
ograniczały dostęp męża do niego. Ten zaś z czasem „wycofywał” 

                                                 
31 A. Twardowski, Sytuacja...,dz. cyt., s. 27-31. 
32 B. Sidor, Ojciec w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową, [w:] 

red. D. Kornas-Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 381-389. 
33 M. Popielski, I. Zeman, Kryzys..., dz. cyt., s. 16. 
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się z opieki nad dzieckiem, a niekiedy i ostatecznie opuszczał ro-
dzinę (tzw. ojciec niezaangażowany, disengaged father)34. 

Pomimo, iż ogólne badania wskazują, że stres zaistniały w 
związku z zaburzeniami rozwoju dziecka jest mniejszy u ojców niż 
u matek - wg P. J. Beckman poziom wysoki u 78% matek i 44% oj-
ców35, a ojcowie w porównaniu do matek przejawiają znacznie 
mniej symptomów życia w napięciu36, to niezaprzeczalne jest, iż 
niepełnosprawność dziecka negatywnie wpływa również na ojca. 
Na uwagę zwraca fakt, iż matki są bardziej obciążone opieką nad 
dzieckiem, poświęcając jej wiele, prace, własny rozwój.  

Matki i ojców różnicuje spojrzenie na swoje obowiązki odno-
śnie opieki nad dzieckiem. Matki skupiają się na bieżących spra-
wach związanych z opieką i wychowaniem dziecka, ojcowie zaś 
wybiegają bardziej w przyszłość, martwiąc się o los dziecka. Trosz-
cząc się o zapewnienie środków do życia dużo pracują, przez co 
mogą poświęcić mniej czasu dla dziecka. Wpływa to na ich relacje z 
dziećmi i prowadzi do doświadczania poczucia winy; powoduje 
zagubienie w relacji z dzieckiem oraz trudności w określeniu sto-
sunku emocjonalnego do niego. Większy stres pojawia się u ojców 
w związku z tzw. trudnymi zachowaniami dziecka. Mogą czuć się 
obciążeni taką sytuacją, gdyż zgodnie ze społecznymi normami, to 
właśnie do ojca należy dyscyplinowanie dziecka. Trudne zachowa-
nia dziecka mogą wywoływać u ojców frustrację. Nie bez znaczenia 
pozostaje dla ojców płeć dziecka niepełnosprawnego. Ojcowie có-
rek doświadczają mniejszego napięcia, ale też mniej angażują się w 
swoje rodzicielstwo. Ojcowie chłopców są bardziej narażeni na 

                                                 
34 Zob. M. Dąbrowska, Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych, 

Kraków 2005. 
35 Badania zostały opublikowane przez Autorkę w 1991 roku – P. J. Beckman, 

Comparison of mothers’ and fathers’ perceptions of the effects of young children with and 
without disabilities, “American Journal on Mental Retardation”, 95/1991, s. 585-595.  

36 Badania zaprezentowane przez M. Olsson i C. Hwang - M. Olsson, C. 
Hwang, Depresion in mother and father of children with intellectual disability, “Jour-
nal of Intellectual Disability Research”, 45 (6)/2001, s. 535-543. 
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stres i depresję37. Badania nad stresem u ojców dzieci z zespołem 
Downa wskazują, że dla ojców trudniejsze, niż dla matek jest zaak-
ceptowanie odmiennego wyglądu dziecka i widocznych oznak za-
burzenia38.  

Badania zrealizowane przez Lucynę Bakiera i Żanetę Steller 
dotyczyły stosunku do rodzicielstwa39. Przeprowadzono je wśród 
49 rodzin (w tym 28 z dzieckiem niepełnosprawnym intelektual-
nie). Wyniki z jednej strony wskazują, iż w obu grupach przeważa 
pozytywna postawa wobec rodzicielstwa. Z drugiej zaś to w rodzi-
nach z dzieckiem niepełnosprawnym istnieje ograniczona aprobata 
rodzicielstwa. Częściej też ci rodzice w sposób negatywny mówią o 
pełnionej roli. Dla ojców dzieci niepełnosprawnych ojcostwo jest 
głównie odpowiedzialnością i obowiązkiem. Matki dzieci niepeł-
nosprawnych poprzez rodzicielstwo zyskują radość, cierpliwość 
oraz nowe doświadczenie. Matki dzieci zdrowych zyskują głównie 
miłość i radość. Ojcowie dzieci zdrowych wskazują na zyski w po-
staci wiary w siebie, szacunku, radości oraz zysku w postaci same-
go potomstwa. Ojcowie dzieci niepełnosprawnych wskazują w 
szczególności na korzyści w formie miłości bliskich.  

Interesujące jest to, iż ojcowie, doświadczając niepełnospraw-
ności intelektualnej swego dziecka, mają poczucie utraty żony. 
Można to interpretować jako wyraz ich świadomości, iż opieką nad 
dzieckiem upośledzonym obarczone są głównie matki. Potwierdza-
ją to odpowiedzi kobiet, które mają przede wszystkim poczucie 
ograniczonej swobody i doświadczają uczucia utraty części siebie 
jako konsekwencji bycia matką niepełnosprawnego dziecka. 

Ojcowie, podobnie jak matki, nie wiążą oczekiwań z rodzi-
cielstwem. Elementem różnicującym obie grupy ojców są reakcje 
dotyczące oczekiwań interpersonalnych. Ojcowie dzieci zdrowych 

                                                 
37 Zob. A. Twardowski, Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawno-

ściami, „Szkoła Specjalna”, Nr 1/2009, s. 4-17. S. Cudak, Wychowawcze i emocjo-
nalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź 2007.  

38 Por. E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 2007.  
39 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4467/1/08_L_Bakier
a_Z_Stelter_Rodzicielstwo%20z%20perspektywy%20rodzicow%20dziecka%20pe
lnosprawnego_131-151.pdf (dostęp: 05.12.2014 r.). 
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oczekują wsparcia w realizowaniu roli ojca, natomiast ojcowie 
dzieci niepełnosprawnych liczą na wdzięczność ich dzieci. Może 
być to związane z wyrzeczeniami, które są nierozerwalnie złączone 
z opieką nad niepełnosprawnym intelektualnie dzieckiem. 

Badania wskazują, iż „w przypadku rodziców dzieci w nor-
mie intelektualnej akceptacja roli i satysfakcja z jej wypełniania są 
generowane stopniem spójności spostrzegania roli, natomiast dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, to zaangażo-
wanie emocjonalne staje się niejako gwarantem satysfakcji z rodzi-
cielstwa. Stopień zaangażowania emocjonalnego wskazuje na mo-
tywację, z jaką jednostka angażuje się w rodzicielstwo. W sytuacji 
rodziców dzieci z ograniczoną sprawnością intelektualną zaanga-
żowanie to jest uzależnione od stopnia akceptacji dziecka upośle-
dzonego umysłowo i siebie jako jego rodzica”40.  

Akceptacja ojcostwa odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu 
dziecka niepełnosprawnego. M. Karwowska w swoich badaniach 
wśród ojców dzieci niepełnosprawnych (z zespołem Downa) oraz 
ojców dzieci zdrowych podjęła analizę ojcostwa w samoocenie 
mężczyzn. Jak przyjęto, to samoocena w znaczny sposób przyczy-
nia się do jakości i satysfakcji z bycia ojcem. Analizie poddano 
sześć aspektów wchodzących w skład samooceny ojcostwa: emo-
cjonalny, intelektualny, wolicjonalny, opiekuńczy, wychowawczy i 
rehabilitacyjny. Jak wskazują wyniki większość mężczyzn ma 
średnią samoocenę, ale ojców z wysoką samooceną jest więcej w 
grupie ojców z dzieckiem niepełnosprawnym. Ojcowie ci wykazują 
skłonność do zwiększania samooceny ojcostwa w aspekcie intelek-
tualnym, wolicjonalnym wychowawczym i emocjonalnym. Zaniża-
ją zaś w aspekcie opiekuńczym i rehabilitacyjnym. Wynikać to mo-
że z faktu, iż to matki głównie opiekują się dzieckiem niepełno-
sprawnym, rezygnując z pracy zawodowej. Ojcowie zazwyczaj 
wtedy skupiają się na zapewnieniu bytu rodzinie41.  

 
 
 

                                                 
40 Tamże. 
41 Karwowska, Ojcostwo..., dz. cyt., s. 368.  
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Zakończenie 
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż wciąż zbyt 

małą uwagę poświęca się miejscu ojca w rodzinie z dzieckiem nie-
pełnosprawnym. Ojciec taki nie jest obojętny na sytuację zaistniałą 
w jego rodzinie, mimo iż często tego nie okazuje. Podjęcie systema-
tycznych badań nad tematyką roli ojcostwa w funkcjonowaniu ro-
dzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie winno mieć na 
celu nie tylko zdobycie kompleksowej wiedzy o charakterze aka-
demickim, ale również powinno wpływać na konkretne rozwiąza-
nia prawne, postawę społeczeństwa oraz metody terapeutyczne 
stosowane w praktyce. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż nie tylko 
matki, ale również ojcowie dzieci niepełnosprawnych intelektual-
nie potrzebują wsparcia zarówno ze strony profesjonalistów jak i 
osób z najbliższego otoczenia.  

 
Streszczenie 
Artykuł jest próbą ukazania funkcjonowania rodziny z dziec-

kiem niepełnosprawnym intelektualnie ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli ojca. Fakt niepełnosprawności potomstwa zmienia 
perspektywę rodzicielstwa u obu płci. Miejsce ojca w takiej rodzi-
nie może ulec modyfikacji, w porównaniu do roli ojca w rodzinie z 
dzieckiem zdrowym. Tezę tę potwierdzają to zaprezentowane wy-
niki badań wybranych naukowców. Punktem wyjścia do rozważań 
powyższych jest ekspozycja aktualnej wiedzy dotyczącej ojcostwa 
oraz niepełnosprawności intelektualnej jako takich. Celem tekstu 
jest również podkreślenie, iż ważny jest system wsparcia nie tylko 
dziecka i matki. Dotyczy to bowiem także systemu wsparcia ojca 
dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. 

 
Summary 
This article is an attempt to illustrate the functioning of the 

family with a child with intellectual disabilities with particular em-
phasis on the role of a father. The fact of offspring’s disability 
changes the perspective of parenting in both sexes. Position of fa-
ther in such family may change, as compared to the role of father in 
the family with healthy child. This thesis is confirmed by the results 
of presented research of selected scientists. The starting point of the 
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above considerations is the exposure of the current knowledge on 
fatherhood and intellectual disability as such. The purpose of the 
text is also to emphasize that not only the system of mothers and 
child’s supporting is important. This supplies also for the support 
system intellectually disabled child’s father. 
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Aleksandra Paluch (UO) 

 
Relacje ojciec-syn w powieści Bogdana Madeja 

 
Wstęp 
Marzenie o życiu bez cierpienia, bez podziałów społecznych, 

w miejscu zapewniającym dobrobyt i bezpieczeństwo towarzyszyło 
ludzkości z pewnością od zarania dziejów. Utopię zarówno repre-
zentowaną przez literaturę stosowaną: utwory filozoficzno-
polityczne, socjologiczne, jak i dzieła literackie, w których zostaje 
zawarty program utopijny, traktuje się jako „pewien rodzaj spo-
łecznego ideału”1. Konsekwencją urzeczywistnienia wizji utopijne-
go społeczeństwa, jak pisze Anna Goreniowa, byłoby całkowite 
wchłonięcie jednostki przez społeczeństwo – a zatem brak indywi-
dualności2. Według Krystyny Kardyni-Pelikánovej:  

 
antyutopia wyrasta z lęku przed możliwością realizacji założeń uznawa-

nych za utopijne, jest programowym ukazaniem <żałosnego końca> <miłych 
złego początków>. Jej powstanie świadczy, iż utopia nie jest – a przynajmniej nie 
bywa – przyjmowana jako wyłącznie (…) opis (…) świata, istniejącego poza 
przestrzenią i czasem historycznym. Jej związek z rzeczywistością musi być od-
czuwany, skoro wywołuje poczucie zagrożenia3. 

 
Wydana w 1974 roku w Paryżu przez Instytut Literacki, a w 

Polsce w 2001 roku powieść Bogdana Madeja Piękne kalalie albo doj-
rzewanie miłości to specyficzna antyutopia. Według definicji zapro-
ponowanej przez Dariusza Wojtczaka: 

 
sferę tematyki gatunku [antyutopii] określa pesymistyczna wizja rozwoju spo-

łecznego i sytuacja jednostki w tak ukształtowanym świecie przyszłości; świat przed-
stawiony w utworach należących do tego gatunku zbudowany jest na zasadzie kon-

                                                 
1 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980, s. 25. 
2 A. Goreniowa, Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii, [w:] Literatura i 

metodologia. Konferencje teoretyczno-literackie w Spale i Ustroniu, red. J. Trzynadlow-
ski, Wrocław 1970, s. 178. 

3 K. Kardyni-Pelikánová, Utopie i antyutopie w literaturze czeskiej, „Prace polo-
nistyczne” 1975, ser. XXXI, s. 98-99. 
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trastu między psychiką bohatera a prawami społeczeństwa zorganizowanego; wątek 
główny fabuły związany jest z ewolucją psychiczną bohatera (lub dwoistością jego 
psychiki) i wyraźnie schematyczną akcją o negatywnym rozwiązaniu4 

 
utwór Madeja zalicza się do gatunku antyutopii, jako utwór 

krytykujący istniejący ustrój państwa. Piękne kalalie albo dojrzewanie 
miłości to próba ukazania społeczeństwa podporządkowanego 
władzy totalitarnej, którą w powieści reprezentuje prezes i miejski 
zarząd. Za utrzymanie porządku w mieście odpowiadają ogrodni-
cy, nad którymi władzę sprawuje szef ogrodnictwa miejskiego. Pe-
symistyczna wizja rozwoju społecznego w powieści sprowadzała-
by się przede wszystkim do nakładanych na mieszkańców miasta 
zakazów i nieustannej kontroli. Główny bohater – jedenastoletni 
Marek – syn prezesa miejskiego zarządu zaczyna dostrzegać para-
doksalność i niesprawiedliwość otaczającej go rzeczywistości. Za-
kończenie utworu jest pesymistyczną wizją przyszłości, która nie 
ulegnie jakiejkolwiek zmianie. 

Madej swoją powieść nazwał „parodią samego systemu, pró-
bą obejrzenia całego tego absurdalnego socjalistycznego interesu”. 
Sparodiował nie tylko rzeczywistość, ale również sam gatunek ja-
kim jest antyutopia. Jak pisze Wojtczak – utwór Piękne kalalie… 
proponując oswajanie totalitarnych lęków za pomocą zabawnej 
metafory stanowi alternatywę dla mrocznych i ponurych światów 
opanowanych przez ideologię, od których aż roi się w antyutopii5.  

Wolność mieszkańców miasta jest ograniczana poprzez zakaz 
spożywania jabłek. Każde wykroczenie przeciw prawom ustano-
wionym przez miejski zarząd (dotyczą one tylko jabłek i kalalii) 
karane jest przymusowym malowaniem szklanych kalali. Miesz-
kańcy nie są zmuszani przez zarząd – a zatem władzę – do żad-
nych działań – chociażby do popierania narzucanej ideologii. 
Oprócz jabłek żadne inne pożywienie nie jest zakazywane.  

Kalalie to obiecywane przez władze owoce, które są symbo-
lem dobrobytu. Tak określa je jeden z mieszkańców miasta: 

 

                                                 
4 D. Wojtczak, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994, s. 100. 
5 D. Wojtczak, dz. cyt., s. 191. 
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- Kalalie (…) To by ci były czasy! Miarkujesz, czyś cep jak inni? Tych wi-
taminów, ile dusza zapragnie. Udają się na każdym kołku w płocie, na każdej 
wierzbie, jak gruszki. Wam młodym takie rzeczy w głowie, o jakich świat nie 
słyszał. Warto przeczekać zły czas6. 

 
Nieistniejące owoce są jedynie narzędziem propagandy 

władz. Obiecywany program, dzięki któremu mają wyrosnąć, to 
tylko słowa. Wybrzmiewa niczym nieustannie powtarzane zaklęcie 
niepotrafiące zmienić rzeczywistości. Mimo tego, że nikt nie wie, 
czym tak naprawdę są kalalie: okrzyk Niech żyją kalalie! Służy jako 
pozdrowienie, a podczas uroczystości miejskich wykonywane są 
przez orkiestrę takie utwory jak: Kalalie to nasza przyszłość czy 
Dziarska młodzież pod sztandarem kalali.  

Fabuła powieści jest parafrazą mitu biblijnego z wyraźnym 
wyróżnieniem znaczenia początku i końca, co określają dwa sym-
boliczne „kuszenia” bohatera przez dziewczynę o imieniu Ewa. 
Proponuje ona Markowi w zamian za zbliżenie erotyczne – zaka-
zane jabłko7. W scenie otwierającej powieść chłopiec pomimo stra-
chu ulega pokusie i zjada jabłko. 

Układ zdarzeń fabularnych doprowadza do stopniowych 
zmian w psychice bohatera. Marek wyzwala się spod presji, nie 
ulega już manipulacjom i powtórnym namowom Ewy – aby zjadł 
jabłko. 

W tym, z pozycji czytelnika, paradoksalnie zabawnym mieście 
relacje międzyludzkie zachwiane są tak samo, jak relacje obywatel-
władza. Najlepszym tego przykładem jest Marek – nastoletni syn 
prezesa miejskiego zarządu ogrodnictwa. Chłopiec żyje w ciągłym 
strachu przed ojcem. W domu – tam, gdzie powinien czuć się bez-
piecznie, Marek czuje się obco, samotnie. Józef Tischner pisał, że 
posiadanie domu oznacza posiadanie wokół siebie obszaru pier-
wotnej swojskości. Ściany domu chronią przed srogością żywiołów 
i nieprzyjaźnią ludzi. Mieszkając w domu można czuć się sobą u 
siebie8. Dla nastolatka dom tożsamy jest z ojcowską obsesją, ciągłą 
kontrolą, niezrozumieniem, wynikającymi z zakazem i nieodpartą 
                                                 

6 B. Madej, Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości, Kraków 2001, s. 44. 
7 D. Wojtczak, dz. cyt., s. 189. 
8 J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 181. 
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chęcią jedzenia jabłek. Nawet przebywając poza domem Marek 
obawia się ojca, ciągle zastanawia się, jakby odebrał to, co w danej 
chwili chłopiec robi: 

 
– Nie wiem, czy tak można? – wahał się. 
– Wczoraj mówiłeś, że chcesz! 
– Wczoraj. Wczoraj to co innego. Skąd miałem wiedzieć, że to tak wyglą-

da? Tatuś strasznie by na mnie krzyczał!9 
 
Relacja głównego bohatera powieści z ojcem zdaje się być re-

lacją pozbawioną wsparcia, zaufania i miłości. Marek nie może li-
czyć na swojego ojca, nie traktuje go jako kogoś, kto byłby powier-
nikiem jego problemów, tajemnic. Elementy partnerstwa, równości, 
spontaniczności i wolności w relacjach społecznych, które są trwałą 
zdobyczą naszych czasów, muszą być uwzględnione także w relacji 
ojca do dzieci, o czym pisał Józef Augustyn10. Dla Marka ojciec jest 
przede wszystkim kimś, kto zakazuje i karze. Ponadto nie wycho-
dzi z roli przełożonego – surowo sprawującego władzę. Powołując 
się dalej na słowa Augustyna można dodać, że istotną cechą praw-
dziwej przyjaźni jest właśnie partnerstwo. Gdy dziecko staje się 
coraz bardziej samodzielne, możliwe staje się budowanie z nim 
więzi opartej również na przyjaźni. A ojciec w sposób szczególny 
winien ofiarować swą przyjaźń synowi11. 

James Gibson wszystkie możliwości działania obecne w śro-
dowisku i zależne od danych jednostek określił mianem afordancji 
(affordances). Znaczenie domu nie sprowadza się jedynie do zapew-
nienia schronienia i bezpieczeństwa. Gwarantuje odpoczynek, 
można w nim zaspokoić potrzeby społeczne, intelektualne itd. 
Konkretny dom będzie obdarzony większym znaczeniem, im wię-
cej afordancji będzie zawierał12. Marek lepiej odnajduje się wśród 

                                                 
9 B. Madej, dz. cyt., s. 7. 
10 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003, s. 51, 

cyt. za: M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, [w:] Roczniki Socjologii Rodziny 
XVII, Poznań 2006, s. 117. 

11 J. Augustyn, Ojcostwo – głód ojca, 
http://totustuus.net.pl/index.php/wykady/432-ojcostwo, 12.12.2014. 

12 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, s. 34-35. 
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obcych, poza przestrzenią domu, wśród ludzi, którzy sprzeciwiają 
się absurdalnym prawom miasta. Rodzinny dom nie jest dla niego 
przestrzenią gwarantującą bezpieczny rozwój. Nie odczuwa 
wsparcia zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca. Znamienny 
jest fakt, że Marek jako główny bohater powieści w ogóle nie prze-
bywa w domu. Przedstawiony został w przestrzeni zewnętrznej, 
oddalony od rodziny (która nie spełnia podstawowych zadań wy-
tyczonych jej przez społeczeństwo czy oczekiwania jej członków). 

Jako jedną z przyczyn kryzysu ojcostwa Mikołaj Gębka podaje 
otwarty bunt młodych przeciw autorytetowi starszych oraz po-
dejrzliwość międzypokoleniową wynikającą z tego, że syn nie wi-
dzi sukcesów ojca w pracy, a tylko ciągłe frustracje z nią związa-
ne13. Marek postrzega ojca przez pryzmat pracy – pełnienie funkcji 
prezesa miejskiego zarządu ogrodnictwa (odpowiednik burmi-
strza, prezydenta miasta). Prezes nie jest dla swojego syna żadnym 
przykładem: równocześnie zakazuje spożywania jabłek, nieustan-
nie kontroluje, czy ktoś nie łamie prawa, ale sam je jabłka: 

 
- Zęby nie bolą? 
- Nie, panie prezesie, dziękuję, nie bolą! 
- To czego, do cholery, żresz te jabłka! – huknął znienacka, aż szyby za-

brzęczały w oknie, i opadł do tyłu zdegustowany oczywistym bezsensem wybu-
chu. Bez przekonania otworzył szufladę, wyjął z niej cztery jabłka i zjadł trzy; 
czwartego nie ruszył, bo mu ścierpły zęby. 

 
Sekretarka udawała za drzwiami, że szlocha. Budynek na-

brzmiewał urzędowymi czynnościami. Interesanci polerowali bu-
tami posadzkę korytarza i kaszląc udawali szacunek dla miejskiego 
zarządu, a urzędnicy przekładali czyste papiery z jednego stosu na 
drugi i opatrywali je z hukiem wielkimi pieczęciami. Prezes przez 
otwarte okno dojrzał ogrodnika idącego z sekatorem na ramieniu 
wzdłuż ściany Muzeum Kalalii. Wszystko na opak, pomyślał i za-
raz zapomniał, co miał ważnego dziś załatwić14. 

                                                 
13 M. Gębka, Trzy pytania o kryzys ojcostwa, [w:] Roczniki Socjologii Rodziny 

XVII, Poznań 2006, s. 121. 
14 B. Madej, dz. cyt., s. 31. 
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 Co więcej prezes wykorzystuje jabłka jako prezent dla swojej 
kochanki. Owładnięty obsesją równoczesnego przestrzegania i ła-
mania prawa, mężczyzna ten nie zauważa zagubienia syna, który 
dostrzega te wszystkie paradoksy. Według Bronisława Mierzwiń-
skiego: 

 
powołanie ojcowskie jako cecha, postawa, połączenie mądrości, doświadcze-

nia i troski jest potrzebne rodzinie i społeczeństwu. Dla spełnienia swej roli musi 
się oprzeć na właściwie rozumianym i realizowanym autorytecie mężczyzny; nie 
w kategoriach dyktatury, nakazów i zakazów, lecz pokornej i odpowiedzialnej 
służby15. 

 
Jak pisze Władysław Kopaliński „przyjąwszy rolę zakazanego 

i skosztowanego przez pierwszych rodziców owocu, jabłko stało 
się wyobrażeniem grzechu”16. Jabłko m.in. jest również symbolem 
miłości, współżycia seksualnego, płodności i niezgody17. W powie-
ściowym mieście rosną jabłonie, jednak nie wydają one owoców:  

 
Wszędzie stały jałowe jabłonie z ciemnymi bliznami po wyciętych jabłkach. 

Pośród gałęzi świeciły w upalnym powietrzu szklane kalalie18. 
 
 Symbolizująca w wierzeniach chrześcijańskich Chrystusa – 

Zbawiciela – jabłoń została sprowadzona do bezpłodnego drzewa, 
służącego jedynie jako miejsce zawieszania na nim kalalii – sztucz-
nych owoców – niestworzonego przez naturę przedmiotu. Madej w 
swojej powieści pod symbolem jabłka ukrył wiele znaczeń. Przede 
wszystkim jest ono owocem zakazanym: 

 
– Kiedyś przez jabłka dostałem lanie! 
– Jadłeś? – spytał brodacz (…). 
– Nie, chciałem, żeby było wolno. Dużo złych rzeczy się dzieje (…). Coś w jabł-

kach musi być, skoro jedni za nimi gonią, a drugim zależy, żeby nikt ich nie jadł. Aż mi 
się wierzyć nie chce, że ludzie sami się ich wyrzekli. 

                                                 
15 B. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa, 

http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/mierzwinski1.pdf,  13.12.2014. 
16 W. Kopaliński, Jabłko, [w:] Słownik symboli, Warszawa 2012, s. 109. 
17 Tamże, s. 109-110. 
18 B. Madej, dz. cyt., s 135. 
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– Wyrzekli się? – powtórzył brodacz. – Może niektórzy się wyrzekli. Wła-
ściwie nic nie wiadomo. Podejrzewam, że musiały działać jakieś inne przyczyny. 

– I naprawdę nikt nie wie, jak do tego doszło?19 
 
To co ostało zawarte w powieści Piękne kalalie należy jednak 

traktować jako wizję z „pogranicza poetyki groteski i czarnego 
humoru”20. Zakaz spożywania jabłek i program uprawy kalalii to 
wyolbrzymienie pewnych cech rzeczywistości realizmu socjali-
stycznego. 

Zakaz spożywania jabłek to symbol ograniczenia wolności. 
Jak Pisze Jerzy Surdykowski:  

 
Bóg szanuje naszą wolność i sednem ojcostwa jest też poszanowanie wol-

ności dziecka. Nawet wtedy, gdy ofiarowuje mu się samego siebie, a ono dar od-
rzuca albo lekceważy. Tymczasem człowiek boi się wolności: zarówno jako ojciec, 
jak i jego dziecko. Znowu powtarza się schemat ucieczki od wolności: jeden ucieka 
w posłuszeństwo, inny w beztroskie zabawy Piotrusia Pana21.  

 
Jedenastoletni Marek potrafi zauważyć to, na co wiele osób w 

mieście nie zwraca nawet uwagi. Dostrzega on bowiem manipula-
cję oraz ślepe, bezmyślne uleganie pokusom, zachciankom, in-
stynktom. Tak jak obiecywanie kalalii jest narzędziem manipulacji, 
tak również brak jabłek. Dzięki temu zarząd miasta może wzmac-
niać w mieszkańcach pragnienie skosztowania niepoznanego owo-
cu, mającego ponoć cudowne właściwości. Wprowadzenie tak nie-
codziennego zakazu zdaje się być zakazem dla samego zakazu, 
który usprawiedliwia działania całego aparatu urzędniczego. 
Mieszkańcy miasta bowiem sami przyznają, że gdyby jabłka były 
dostępne – ich spożywanie legalne, to z pewnością nie musieliby 
ich jeść: 

 
– Nie wiem ,co wy w tym swoim mieście widzicie. Przychodzą tu was całe 

gromady. Ktoś od czasu do czasu zostaje miesiąc, dwa, najwyżej rok, czasem ktoś 
w ogóle już nie wraca, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby nie myślał bez przerwy o 
powrocie. Tak jakby każdy z was był niewolnikiem miasta. Nie dziwiłbym się 

                                                 
19 Tamże, s. 46. 
20 D. Wojtczak, dz. cyt., s. 191. 
21 J. Surdykowski, Ojcostwo bez promieniowania?, „Znak” 2010, s. 125. 
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temu, gdyby wam w tym mieście było naprawdę dobrze. Namawiam cię, żebyś 
została, nie chcesz. A za tydzień znów przyjdziesz i znów będziesz leżeć, gapiąc 
się na jabłka całymi godzinami. Potem znów wrócisz. Może się zdarzyć, że na-
stępnym razem nie dadzą ci przepustki. Dlaczego nie zostaniesz tutaj? 

– Sama nie bardzo wiem – przyznała Agnieszka, dotykając ręką pnia jabło-
ni. Powodów jest bardzo dużo, ale może żaden nie jest rozsądny. Może dlatego 
musimy wracać, że tam jest nie tylko głód jabłek, ale i głód kalalii. Może oni w 
miejskim zarządzie wiedzą, że każdy z nas wcześniej czy później wróci. Może tak 
właśnie powinno być? Nie zrozumie pan tego tak długo, jak długo nie będzie pan 
jednym z nas22. 

 
Decydującym doświadczeniem dla Marka, jak pisze Wojtczak, 

okazuje się obserwacja obojętnego tłumu wobec faktu zniknięcia 
brodacza – człowieka, który sprawił, że władze miasta postanowiły 
odpowiedzieć na żądania protestujacych23. Wobec wiadomości o 
miesięcznym przydziale jabłek dla każdego mieszkańca, buntujący 
się tłum nie zauważa kolejnych manipulacji zarządu miasta. Ludzie 
chociaż jeszcze przed chwilą twierdzili, że są oszukiwani przez po-
lityków, teraz zgodnie skandują niech żyją kalalie!. I tylko jeden 
człowiek zauważa paradoks powtarzającej się historii: 

 
– Już raz w tym mieście zdarzyło się coś podobnego. Ludzie chcieli jabłek. Po-

wstał zamęt i prezesem został człowiek, którego dziś pozbawili tego stanowiska. To 
twój ojciec, zdaje się? Obiecywał, że przeprowadzi zmiany. Każdy mógł wwieźć do 
miasta tyle jabłek, ile jedną ręką mógł udźwignąć przeznaczony do tego ogrodnik. 
Ogrodnika wybrali ludzie. Był to człowiek dobrze zbudowany, jak młody dąb. Jedną 
ręką dźwigał pięćdziesiąt dwa kilogramy i to był właśnie ustawowy miesięczny przy-
dział. A prezes z wszystkich jabłoni w mieście kazał zdjąć po jednej szklanej kalali. 
Posłuchaj. Kiedy minął miesiąc, ogrodnik nagle zaniemógł i został odkomenderowa-
ny z komory celnej do oddziału przy zarządzie miejskim. Na jego miejsce przyszedł 
inny , chudy, cherlawy, taki, jakiego powinni dawno położyć w szpitalu albo wy-
wieźć na cmentarz. Odtąd raz na miesiąc można było przynieść tylko sześć kilo, bo 
tylko tyle ten ogrodnik potrafił udźwignąć. A zanim nadzorca uporał się ze zdejmo-
waniem po jednej szklanej kalali z połowy drzew, ten, co ich do dziś pilnuje, szedł za 
nim i rozwieszał po dwie. Kiedy ludzie się sprzeciwili, powiedziano im w miejskim 
zarządzie, że do magazynu szklanych kalali przedostała się wilgoć i trzeba je na 

                                                 
22 B. Madej, dz. cyt., s. 57. 
23 D. Wojtczak, dz. cyt., s. 190. 
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gwałt suszyć. (…) No tak! (…) Z pewnością będzie przepięknie. Szklane kalalie, 
chmurki na niebie i zajączki w sadach24. 

 
Rozdarty wewnętrznie Marek buntuje się nie tyle przeciw oj-

cu, co przeciw ideologii, która zaślepia, manipuluje, zniewala. 
W powieści to właśnie Marek (nie jego ojciec) zauważa para-

doksalność otaczającej go rzeczywistości. Nastoletni chłopiec jawi 
się tu jako osoba dojrzalsza od własnego ojca – mężczyzny sprawu-
jącego funkcję publiczną, włodarza miasta: 

 
– Co pan będzie robił z tą tablicą? 
– Brakuje tylko, żebym się wszystkim zwierzał. Za pół godziny miałbym na 

karku nie tylko setkę miejskich ogrodników, ale i twojego ojca na czele jakiejś 
najważniejszej komisji. 

Marek posmutniał 
– Wydaj mi się, że nie ma pan najlepszego zdania o moim tatusiu. Tak na-

prawdę niezły z niego chłop, tylko taki niedzisiejszy. Nic nie rozumie poza swoim 
miejskim zarządem. Czasem podejrzewam, że on się tylko bawi w te swoje kalalie 
i dopiero kiedy mi nic z tej zabawy nie wychodzi, udaje, że to poważna sprawa. 
Całkiem jak dziecko, mówię panu. Jak mu źle idzie, zaraz w krzyk i kogoś by 
chciał karać. Wcale to niewesoło mieć takie życie25. 

 
Według Gębki dzisiejsza i dawna nieobecność ojca różnią się 

tym, iż dawna wynikała raczej ze śmierci, a zatem miała charakter 
definitywny. Obecna to raczej efekt „dezercji”. Tak naprawdę może 
być zdecydowanie bardziej bolesna dla dzieci, wiąże się z poczu-
ciem odrzucenia przez ojca, który w końcu jest obecny fizycznie, 
ale żyje gdzieś bliżej lub dalej, być może z nową rodziną26, czy – jak 
w przypadku powieściowego bohatera – więcej uwagi poświęca 
pracy, kochance, ideologii. 

Brak zainteresowania ze strony ojca skutkuje poszukiwaniem 
autorytetu wśród innych mężczyzn, co doprowadza do symbolicz-
nego wystąpienia syna przeciw ojcu. Jednak madejowska koncepcja 
różni się od gombrowiczowskiej „synczyzny”. Jak pisze Marian 
Pankowski: 

                                                 
24 B. Madej, dz. cyt., s. 196. 
25 Tamże, s. 47. 
26 M. Gębka, dz. cyt., s. 128. 
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Piętnaście lat po tym, jak [Gombrowicz] przeprowadził w Ferdydurke 

prawdziwe dochodzenie w sprawie dokonującej się alienacji jednostek w społe-
czeństwie, jak dał wyraz swoim obsesjom, tworząc mitologię opartą na przewod-
niej koncepcji niedojrzałości, (…) znowu odnajduje tę samą wielką sprzeczność. 
Odkrywa ją najpierw na poziomie indywidualnym. Będąc jednocześnie autorem, 
narratorem, a czasem nawet protagonistą opowieści, tropi na stronach Trans-
Atlantyku mit syna. Poszukiwanie Ignacego przypomina symbolikę mistycznego 
poszukiwania. Narrator przemierza korytarze i pokoje służby, by w końcu odkryć 
scenę napełniającą go szczęściem: (…) „Myśl aby jego, Syna, grzechowi, rozpu-
ście wydawać, kazić, jego Psuć, Zepsuć, ale nic, nic, niech ta, niech ta, co ja się 
będę bał, co ja się będę brzydził, owszem, niech się staje co Stać się ma, niech się 
łamie, pęka, niech się rozwala, rozwala i o Synczyzna Stająca się Nieznana Syn-
czyzna!”27 Autor, stosując ostrą, zaangażowaną dialektykę, zachowuje się jak 
stręczyciel, ale nade wszystko nobilituje rządy syna – synczyznę28.  

 
W powieści Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości nie chodzi o 

konflikt wynikający z walki o władzę, próbę przedefiniowania tra-
dycji. Marek występując przeciw ojcowi, wystąpił przeciw absur-
dom ideologii doprowadzającej do tworzenia aparatu urzędniczego 
tylko po to, by zakazywać i łamać zakazy. Powołując się na filozo-
fię Sørena Kierkegaarda, Bronisław Świderski pisze, że fundamen-
tem kontaktów z innymi jest „zrobienie miejsca dla bliźniego: dla 
mowy, dialogu, refleksji”29. Chłopiec sam musi szukać prawdy o 
świecie, by w końcu stwierdzić, że nie chce ani jabłek, ani kalalii, z 
pewnością wolałby rzeczywistość niepodległą pokusie. Rzeczywi-
stość, w której ojciec byłby ojcem, nie człowiekiem, którego życie 
zdominowała władza, chęć ciągłego kontrolowania. Dąży do od-
wrócenia ról, a raczej przywrócenia właściwego porządku – zatra-
conego w antyutopijnym świecie. 

                                                 
27 W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 1993, s.12-122. 
28 M. Pankowski, Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. Zwycięstwo retoryki, 

przeł. T. Chomiszczak, „Fraza” 2013, nr 3 (81), 
http://fraza.univ.rzeszow.pl/teksty_naukowe/Marian-Pankowski-
TransAtlantyk-Gombrowicza, dostęp dnia 20.12.2014. 

29 B. Świderski, Materiał, z jakiego skrojona jest jednostka Kierkegaarda: miłość 
bliźniego i antysemityzm. W stronę nowej tematyki, [w:] Miłość i samotność. Wokół 
myśli Sørena Kierkegaarda, red. P. Bursztyka, M. Kaczyński, M. Sosnowski, G. 
Uzdański, Warszawa 2007, s. 74. 
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Streszczenie: 
W powieści „Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości” Bogdan 

Madej ukazał społeczeństwo podporządkowane pragnieniu zaspo-
kojenia głodu: głodu jabłek i głodu kalalii. Mieszkańcy nienazwa-
nego miasta podlegają ciągłym kontrolom władz, które zakazując 
spożywania jabłek, same nie przestrzegają obowiązujących praw. 
Nastoletni Marek – syn prezesa Zarządu Miejskiego Ogrodnictwa 
żyje w ciągłym strachu przed ojcem. W domu – tam, gdzie powi-
nien czuć się bezpiecznie, Marek czuje się obco, samotnie. Relacja 
ojciec-syn zachwiana jest przede wszystkim z powodu obsesji wła-
dzy, zaślepienia i ignorancji. 

 
Summary 
Relationship between the father and the son in Bogdan Madej’s novel 
In the novel “Beautiful calla lilies or blooming of love” Bogdan 

Madej presents a society subordinate to the desire of fulfilling hun-
ger: the hunger of apples and the hunger of calla lilies. Inhabitants 
of unnamed city are constantly controlled by authorities that pro-
hibit eating apples and do not obey valid rights by themselves. 
Teenage Mark, the son of Urban Gardening Management’s chair-
man lives with constant fear of the father. At home where he 
should feel safe, Mark feels strange and lonely. The relationship 
between the father and the son is unstable primarily because of the 
obsession of power, blindness and ignoration. 
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Grażyna Stanek-Czerny (AI) 

 
Święty Franciszek z Asyżu ojcem duchowym dla współczesnych 

 
 Św. Franciszek z Asyżu niewątpliwie jest jedną z najbardziej 

wyjątkowych postaci w gronie świętych Kościoła katolickiego. Jest 
on przedmiotem czci, wielkiego szacunku i naśladowania ze strony 
ludzi różnych wyznań oraz przekonań religijnych i społecznych: 
katolików i protestantów, ateistów i mistyków, naukowców i hip-
pisów, ludzi różnego pochodzenia i stanu1. Jest natchnieniem dla 
poetów, pisarzy i artystów. Niektórzy uważają świętych z okresu 
średniowiecza za „duchowe skamieliny”, których zachowanie i 
nauczanie nie są w stanie wpasować się we współczesna problema-
tykę. Jednakże duchowość biedaczyny z Asyżu fascynuje kolejne 
pokolenia, które ciągle na nowo starają się zgłębić jego powołanie, 
szczególne umiłowanie Zbawiciela, oddanie służbie drugiemu 
człowiekowi, wybór ubóstwa i uwielbienie Boga w Jego stworze-
niu. Święty Franciszek nie nadaje się na bohatera jedynie „ładnych” 
opowieści. Jest ich bardzo wiele, ale uważa się je zbyt często za sen-
tymentalną pozostałość epoki średniowiecza zamiast za wyzwanie 
rzucone współczesnemu światu, którym to właśnie wyzwaniem 
jest sam święty2. Papież Jan Paweł II w liście z okazji osiemsetlecia 
urodzin św. Franciszka pisze: 

 
 Zainteresowanie tą postacią nie tylko nie osłabło z biegiem czasu, ale głę-

biej zapadło w umysły i jeszcze bardziej się rozprzestrzeniło. Ludzie dlatego tak 
podziwiają i miłują tego Świętego, że widzą w nim spełnienie - i to w sposób naj-
doskonalszy - tego, czego najbardziej pragną i czego we własnym życiu nie osią-
gają: radości, wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi, a także wśród 
rzeczy tego świata3. 

 
                                                 

1 I. A. Kiełbasiewicz, Podstawy duchowości św. Franciszka z Asyżu. 
http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/podstawy.html, dostęp 26.12.2014 r. 

2 G. K. Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa, 2014, s.77. 

3 Jan Paweł II, List na zakończenie jubileuszu osiemsetlecia urodzin św. 
Franciszka, [w:] "Studia Franciszkańskie" 1/1984, Poznań, s. 33. 
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Franciszka nie można nazwać twórcą nowego kierunku w teo-
logii, choć uważany jest za założyciela zakonu nazwanego później 
jego imieniem. Jego rola była jednak zaczynem, główna inspiracją 
do odnowy Kościoła i powstania nowego prądu myśli teologicznej. 
Choć Franciszek nie stworzył naukowego i uporządkowanego sys-
tem, to bez jego osoby nie zaistnieliby św. Antoni z Padwy, św. Bo-
nawentura, bł. Jan Duns Szkot czy św. Bernardyn ze Sieny. Prosta 
pobożność biedaczyny stała się wzorem dla wielkiej teologii.  

Taka właśnie postawa wierności realizowania powołania, wy-
pełniania nakazów wskazanych przez Słowo Boże, konsekwencja i 
duchowy radykalizm stają się cechami, które sprawiają, że św. 
Franciszek jest przykładem duchowego przewodnika lub ojca, któ-
rego zasady wybiera obecnie spora grupa ludzi poszukujących sen-
su istnienia i znaczenia prawd ostatecznych. Analizując życie św. 
Franciszka przed jego wewnętrzna przemianą można znaleźć wiele 
wspólnych elementów z problemami współczesnej młodzieży. We-
sołe życie, towarzystwo przyjaciół, zabawy, nocne włóczęgi były 
dla niego ważniejsze niż handel materiałami w sklepie ojca. Wiele 
próżności i rozrzutności wykazywał w sposobie ubierania się. 
Franciszek zadziwiał i niekiedy szokował obywateli miasta, ale od-
bierany był bardzo życzliwie ponieważ posiadał szlacheckie ma-
niery i piękne słownictwo. Był tylko synem kupca, ale jego sposób 
zachowania dorównywał arystokratom. Otaczany był sympatią 
swoich rówieśników, dla których wyprawiał wystawne uczty. 
Dzięki swoim zaletom i bogactwu, uzyskał wśród Asyżan miano 
“króla złotej młodzieży”.  

Każda epoka niesie ze sobą pewne ideały i wzory, które 
kształtują ludzką mentalność, pobudzają pragnienia i ukierunko-
wują działania. Wiek XI i XII to czas wypraw krzyżowych, czas 
legend i opowieści o bohaterach, męczennikach i świętych ascetach. 
Franciszek marzył o zdobyciu rycerskiego pasa tak, jak dzisiaj wie-
lu młodych ludzi pragnie odnieść sukces, mieć własną firmę i 
awansować społecznie. Młodość jest szczególnym etapem w życiu 
człowieka. Jest to czas poszukiwania i odkrywania sensu wszyst-
kiego tego, co nas otacza. Czas kształtowania pierwszych poglą-
dów na życie. Jednakże w psychice człowieka pojawiają tęsknoty 
za czymś wielkim, nieprzeciętnym. Jego nawrócenie to wręcz nie-
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wyjaśnialna przemiana wewnętrza. Nawrócenie w potocznym zro-
zumieniu to zmiana przyzwyczajeń, człowiek rezygnuje z pewnych 
rzeczy i przyjmuje jakieś credo, które wyklucza występny czyn, ale 
jego natura nie zmienia się. Natomiast w przypadku Franciszka 
doszło do przemiany jednej osoby w inną4. Trzeba jeszcze pamię-
tać, że cały ten szybki rozwój był pełen jakiegoś demokratycznego 
optymizmu, który stanowił cechę charakteru świętego. Jego asce-
tyzm był w pewnym sensie szczytem optymizmu. Święty wymagał 
bardzo wiele od natury ludzkiej nie dlatego, że nią gardził, ale ra-
czej dlatego, że jej ufał. Bardzo wiele się spodziewał po niezwy-
kłych ludziach, którzy za nim poszli, ale spodziewał się również 
dużo po tych zwykłych ludziach, do których tamtych posyłał. Pro-
sił ludzi świeckich o pożywienie z taką sama ufnością, z jaką prosił 
swoje bractwo o poszczenie. Kochał i szanował zwyczajnych ludzi i 
zwyczajne rzeczy5.  

Franciszek inaczej też przemawiał, językiem innym niż ten z 
górnej ambony w trakcie kazań. W tym czasie na ziemi umbryjskiej 
nie brak kaznodziejów- katarów czy waldensów, którzy spora licz-
bę słuchaczy pomimo, że ich sowa pełne są teologicznych sprzecz-
ności. Franciszek nie zna teologii. Tysiące ludzi tęskniło za ideałem, 
które ukazywał Bóg w Ewangelii. Franciszek udowadniał swoją 
postawa, że wierność Kościołowi jest lekarstwem. Któregoś dnia 
heretyk wskazał Franciszkowi kapłana, który otwarcie żył z kon-
kubiną i zadał mu podchwytliwe pytanie, czy msza święta odpra-
wiana przez człowieka o brudnych i skalanych rękach ma w ogóle 
jakąś wartość? Franciszek odpowiedział na to pytanie podchodzą 
do kapłana, klękając przed nim i całując ręce, które podczas Mszy 
trzymały ciało Chrystusa6. Obraz Kościoła w 1200 roku maluje się 
bardzo ponuro. Papież Innocenty III pisze rozliczne bulle piętnują-
ce gorszące nadużycia w Kościele, w którym zagościła lichwa, 
sprzedajność, obżarstwo, pijaństwo, i rozpusta wielu księży. W Ko-
ściele panoszyły się przepych i rozwiązłość. Ale nie brakowało tez 
wiernych chrześcijan. Franciszek znał wspaniałych księży. Zdawał 

                                                 
4 J. Green, Brat Franciszek, PAX, Warszawa, 1987, s. 86-87. 
5 G. K. Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu…, s.144. 
6 J. Green, Brat Franciszek…s.100. 
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sobie sprawę z tego, że Kościół przechodzi kryzys. Pozostał wierny. 
Zmieniają się epoki, mijają kolejne tysiąclecia historii, ale natura 
ludzka pozostaje niezmienna. Ponad dwa tysiące lat po przyjściu 
Chrystusa nadal poszukuje się systemu, który by wszystkich za-
spokoił. We współczesnym świecie czeka wiele ślepych uliczek. W 
dobie złudnych reklam, konsumpcjonizmu i propozycji łatwego 
życia, w dobie lansowania człowieka sukcesu właściwy wybór zda-
je się być jeszcze trudniejszy.  

Pojawiające się w miejsce upragnionych sukcesów niepowo-
dzenia i rozczarowania weryfikujące ludzkie plany, stają się przy-
czyną załamania psychiki, ucieczki od rzeczywistości.  

 

4Z czego więc możesz się chlubić? 5Choćbyś bowiem był tak bystry i mądry, 
że posiadłbyś wszelką wiedzę (por. 1Kor 13, 2) i umiał wyjaśniać wszystkie ro-
dzaje języków (por. 1Kor 12, 10. 28) i badać wnikliwie tajemnice niebieskie, nie 
możesz się chlubić tym wszystkim; 6bo jeden szatan poznał rzeczy niebieskie i 
teraz zna sprawy ziemskie lepiej niż wszyscy ludzie, chociaż mógłby być jakiś 
człowiek, który otrzymałby od Pana7 szczególne poznanie najwyższej mądrości. 
7Tak samo, gdybyś był piękniejszy i bogatszy od wszystkich i gdybyś nawet cuda 
czynił, tak że wyrzucałbyś złe duchy, wszystko to zwraca się przeciwko tobie i nie 
należy do ciebie, i nie możesz się tym wcale chlubić. Lecz w tym możemy się 
chlubić: w słabościach naszych (por. 2Kor 12, 5) i w codziennym dźwiganiu 
świętego krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. Łk 14, 27). 

 
Kwestia wewnętrznej harmonii, współgrania wiary z życiem, 

zdobytej wiedzy i właściwego wykorzystania jej do duchowego 
rozwoju, zgodność litery i ducha jest kluczowa w rozwoju ducho-
wym. Brak zabiegów o taką jedność, czy wręcz lekceważenie jej, 
odbija się negatywnie nie tylko na życiu wewnętrznym, ale ma tak-
że negatywne skutki dla równowagi psychicznej, emocjonalnej czy 
uczuciowej danej osoby8. Istotnym jest, aby w takiej sytuacji zasto-
sowane zostały działania psychologiczne i duchowa pomoc w od-
nalezieniu drogi stabilizacji dla osoby jej potrzebującej. Ważne jest, 
aby w chwilach po ludzku trudnych zachować ufność i roztrop-

                                                 
7 Pisma św. Franciszka z Asyżu. Napomnienia, 5 
8 Z. J. Kijas, Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2011, s.94 
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ność, nie rezygnując zbyt pochopnie z realizacji podjętego ideału. 
W obecnej dobie ogólnie dostępnymi są wszelakie terapie psycho-
logiczne, współpraca z psychoanalitykiem, a jednocześnie szeroko 
poszukiwanym jest kierownictwo duchowe. 

Szersze zainteresowanie psychologią miało wpływ na coraz 
częstsze pytania i skomplikowanie zagadnienia kierownictwa du-
chowego. Wielu zaczęło się zastanawiać, czy pomiędzy praca psy-
chologa a zadaniami, jakie tradycyjnie przypisywane są kierowni-
kowi duchowemu, istnieją zasadnicze różnice. Niektórzy posunęli 
się też dalej, wnioskując, że jedynie praca psychologa i psychoana-
lityka daje gwarancje skuteczności płynące z nauki, podczas gdy 
funkcja kierownika duchowego nie spełnia kryteriów zapewniają-
cych jej wiarygodność9. Jednakże potrzeba kierownictwa ducho-
wego nie zanikła a nawet możemy mówić o wzrastającej potrzebie 
prowadzenia duchowego. Dlatego też można obecnie zauważyć 
trudność w rozróżnianiu ról, jakie pełnią psycholog i ojciec ducho-
wy. Choćby w przypadku sakramentu pojednania istnieje niebez-
pieczeństwo, że może on być sprowadzony do analizy problemów 
penitenta, który w osobie księdza znajduje kogoś do zwierzenia się 
ze swoich problemów. Mało doświadczony spowiednik bądź kie-
rownik duchowy może wtedy przyjąć rolę pocieszyciela udzielają-
cego rad psychologicznych10.  

Ojciec duchowy to osoba, która przyjmuje zadanie bycia 
przewodnikiem, wspomagającym kształtowanie sumienia innej 
osoby. To ktoś kto może „pomóc chrześcijaninowi odkryć jego we-
wnętrzne ucho serca, rozwinąć ten wewnętrzny słuch, przez który 
wejdzie w kontakt z Duchem Świętym”11. Niezwykle ważna jest 
postawa wewnętrznego otwarcia, która rodzi się z otwartego słu-
chania, umiejętność reakcji na różnego rodzaju wątpliwości.  

 

1Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5, 9). 
Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko 
dzieje po jego myśli. 2Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować 
                                                 

9 L. Casto, Kierownictwo duchowe jako ojcostwo, Wydawnictwo eSPe, Kra-
ków, 2008, s.10. 

10 Tamże, s.12. 
11 Tamże, s.119. 
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według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile wtedy okaże cierpliwości i poko-
ry, tyle jej ma, nie więcej12.  

 
Pytania są bardzo ważne. Zmuszają do określonej duchowej i 

intelektualnej aktywności w nadziei znalezienia właściwej odpo-
wiedzi. Dają początek wewnętrznej dynamice. Wyrywają człowie-
ka z błogiego spokoju, z pewnej inercji, intelektualnego lenistwa13.  

Kierownictwo duchowe to prowadzenie duszy od jej początku 
życia duchowego do szczytu chrześcijańskiej doskonałości. Kie-
rownik duchowy ma pozwolić, by życie duchowe toczyło się w 
drugiej osobie własna drogą, przy użyciu jakiejś najprostszej meto-
dy pomagającej wewnętrznemu ogołoceniu i powstaniu w nas 
przestrzeni, przez którą podążymy ku naszej wewnętrzności14. Nie 
ma wątpliwości, że takie spojrzenie na kierownictwo duchowe do-
brze współgra z licznymi wymogami kulturowymi ludzi naszych 
czasów, którzy bardzo cenią sobie wartość osobistej wolności, przy 
szczególnym wyczuleniu na wszystko, co stanowi niesłuszna inge-
rencję w nienaruszalność sumienia15.  

Dobry kierownik duchowy potrafi zdynamizować swoich 
podopiecznych, zneutralizować pojawiający się problem i zmoty-
wować do działań jawiących się jako dobre, owocne dla prowa-
dzonej osoby. Człowiek z jednej strony może odczuwać silną po-
trzebę autonomii, którą postrzega jako wartość szczególną, nie-
zbędną do pełnego zaistnienia. Jej znaczenie jest tak wielkie, że dla 
jej osiągnięcia człowiek jest gotów poświęcić wiele, również posłu-
szeństwo. 

 
 1Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, 

nie może być moim uczniem (por. Łk 14, 33); 2i: Kto chciałby zachować swoje 
życie, straci je (Łk 9, 24). 3Ten człowiek opuszcza wszystko, co ma, i traci swoje 
ciało, który siebie samego oddaje całkowicie pod posłuszeństwo w ręce swego 
przełożonego. 4I cokolwiek czyni i mówi, jeśli wie, że nie sprzeciwia się to jego 

                                                 
12 Pisma św. Franciszka. Napomnienia, 13. 
13 Z.J. Kijas, Kto szuka Boga…s.18 
14 A. Louf, Łaska może więcej. Towarzyszenie duchowe, Wydawnictwo 

Księży Marianów, Warszawa, 1999, s.39-40. 
15 L. Casto, Kierownictwo duchowe jako ojcostwo,…s.128. 
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woli, jest to prawdziwe posłuszeństwo, byleby to, co czyni, było dobre. 5I choćby 
podwładny widział coś lepszego i pożyteczniejszego dla swej duszy niż to, co 
nakazuje przełożony, niech dobrowolnie złoży Bogu z tego ofiarę i niech stara się 
spełnić życzenie przełożonego. 6To jest bowiem posłuszeństwo z miłości 1P 1, 
22), ponieważ miłe jest Bogu i bliźniemu16.  

 
Człowiek jest gotów zgodzić się na posłuszeństwo, pod wa-

runkiem, że stanie się ono nieodzownym narzędziem do osiągnię-
cia jakiegoś sukcesu, materialnych czy duchowych korzyści (np. 
wykształcenia, spokoju, dobrego życia)17. Nie jest to jednak, jak 
uczy Franciszek, posłuszeństwo z miłości, które jako jedyne przy-
nieść może dobre owoce współpracy z duchowym przewodnikiem. 
Z drugiej jednak strony istnieje niebezpieczeństwo unicestwienia 
własnej woli poprzez ślepe, bezrefleksyjne posłuszeństwo kierow-
nikowi duchowemu. Według Franciszka posłuszeństwa gra klu-
czową rolę w zdobywaniu wyżyn duchowego rozwoju. 

 
 1Pan powiedział do Adama: Z każdego drzewa jedz; ale z drzewa wiadomo-

ści dobrego i złego nie jedz (por Rdz 2, 16-17). 2Z każdego drzewa rajskiego mógł 
jeść, ponieważ dopóki nie wykroczył przeciw posłuszeństwu, nie zgrzeszył. 3Ten 
bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wy-
nosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim. 4I tak z podszeptu szatana i z 
powodu przekroczenia przykazania stało się to owocem poznania złą. 5A za to 
trzeba ponieść karę18.  

 
Człowiek nieposłuszny nie wzrasta, ale obumiera, staje się co-

raz bardziej samotny, opuszczony. Ten kto grzeszy, wybiera taki 
rodzaj odosobnienia, które zamyka go w samotności jego egoizmu. 
Franciszkowa zachęta, by bracia szli przez świat po dwóch, w isto-
cie zmierzała w kierunku wspólnotowym. Miałą stać na straży ich 
miłości, która jest prawdziwa, kiedy się daje. Ewangelizowanie po 
dwóch miało ustrzec braci przed niewolą własnego ego, przed cho-
robliwym zamknięciem się czy to w radości doznań, czy w smutku 
negatywnych przeżyć19. W zaufaniu jeden drugiemu. W głębi du-

                                                 
16 Pisma św. Franciszka. Napomnienia, 3 
17 Z.J. Kijas, Kto szuka Boga…s.58. 
18 Pisma św. Franciszka. Napomnienia, 2 
19 Z.J. Kijas, Kto szuka Boga…s.50. 
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szy człowiek może kwestionować swoją egoistyczna tożsamość, 
odczuwać, że jest ona fałszywa, ale z drugiej strony nie wierzy, ze 
istnieje możliwość innego zaistnienia. 

Bycie duchowy przewodnikiem znaczy w dużym stopniu przyję-
cie odpowiedzialności za duchowy rozwój, decyzje konkretnych ludzi. 
Nic nie zwalnia jednak człowieka z konieczności samodzielnego „za-
glądania” w swoje wnętrze. Cnota szczerości, której dotyka św. Franci-
szek, kieruje uwagę człowieka na samego siebie. Często spotkać się 
można z postawą nieautentyczności, która wynika z lęku przed poka-
zaniem prawdy o samym sobie, przed oceną czy odrzuceniem. Czasa-
mi taka postawa ma zabezpieczyć czyjeś poczucie wartości, ale zawsze 
ta nieszczerość wobec innych skutkuje brakiem otwarcia dla siebie sa-
mego. Objawem egzystencjalnego lęku jest materialne bogacenie się, 
szukanie jakiegoś źródła ukojenia które maja zapewnić poczucie bez-
pieczeństwa.  

 
Pan nakazuje w Ewangelii: Uważajcie, strzeżcie się wszelkiej złości i chciwości 

(por. Łk 12, 15); 2 i: miejcie się na baczności wobec kłopotów tego świata i trosk tego 
życia (por. Łk 21, 34).3Dlatego żaden z braci, gdziekolwiek jest i gdziekolwiek się udaje, 
nie może w żaden sposób brać ze sobą rzeczy mających wartość pieniężną lub pienię-
dzy, przyjmować lub kazać przyjmować, ani na zakup odzienia lub książek, ani jako 
wynagrodzenie za pracę, ani w żadnym innym wypadku, z wyjątkiem oczywistej po-
trzeby braci chorych; nie powinniśmy bowiem przypisywać większej użyteczności i 
znaczenia rzeczom mającym wartość pieniężną i pieniądzom niż kamieniom. 4 I kto ich 
pożąda lub ceni je więcej niż kamienie, tego szatan stara się zaślepić. 5Miejmy się więc 
na baczności my, którzy opuściliśmy wszystko (por. Mt 19, 27), abyśmy z powodu 
takiej drobnostki nie stracili królestwa niebieskiego. 6 I jeśli znajdziemy gdzieś pienią-
dze, nie dbajmy o nie więcej niż o pył, który depczemy stopami, bo to marność nad 
marnościami i wszystko marność (Syr 1, 2). 7 I jeśli, co nie daj, Boże, zdarzyłoby się, że 
jakiś brat zbiera lub ma rzeczy mające wartość pieniężną lub pieniądze, wyjąwszy 
wspomnianą potrzebę chorych, uważajmy go, wszyscy bracia, za fałszywego brata i 
odstępcę, i za złodzieja, i łotra, i za tego, który ma trzos (por. J 12, 6)20. 

 
W życiu Franciszka naturalną konsekwencją Bożego Ojcostwa 

była postawa ubóstwa, której jednym z motywów było bezgranicz-
ne zaufanie Bożej Opatrzności. Posiadanie jakiejkolwiek rzeczy na 
własność albo jakiegokolwiek zabezpieczenie na przyszłość byłoby 
                                                 

20 Pisma św. Franciszka. Reguła niezatwierdzona, 8 
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brakiem zaufania wobec ojcowskiej dobroci Boga. Z tego też 
względu w jego pobożności górowała radość, ufność i miłość, a w 
jego ascezie i życiu pokutnym szczęście, że w ten sposób może słu-
żyć Bogu. Jednym słowem całe jego życie głosi pochwałę Boga Ojca 
i Stwórcy21. Prawdziwa pokora dla Franciszka nie jest tylko sztucz-
nym gestem uniżenia się lub wyrzeczenia, ale jest spojrzeniem na 
siebie w perspektywie prawdy, tak jak widzi nas Bóg: 

 
 Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwa-

lą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego 
pogardy; ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym 
więcej22. 

 
Biedaczyna z Asyżu nigdy nie pragnął stać się kaznodzieją w 

znaczeniu bycia nauczycielem, duchowym przewodnikiem. Nie 
pozwalała mu na to głęboka pokora i pragnienie bycia zawsze 
ostatnim i najmniejszym z ludzi. Uważał się zawsze za sługę nie-
użytecznego i brata. To jednak, że w jego ślady, na przestrzeni wie-
ków poszły niezliczone rzesze osób, tak duchownych, jak i świec-
kich, dowodzi, iż biedaczyna z Asyżu był dla nich rzetelnym i au-
tentycznym świadkiem nieprzemijających prawd, cnót i wartości. 
Postawa, jaką prezentuje św. Franciszek, została uformowane w 
oparciu o chrześcijańską hierarchię wartości. Jest to, wbrew temu, 
co dzisiaj głoszą niektórzy jego sympatycy, postawa nie tylko 
chrześcijańska, ale głęboko eklezjalna, na wskroś katolicka. Jest ona 
prezentowana z mocą autentycznego i rzetelnego świadectwa sło-
wem i przykładem życia człowieka głębokiej wiary, nadziei i miło-
ści. Wartości, którymi żył św. Franciszek były i nadal są przyjmo-
wane z wielkim entuzjazmem oraz że poprzez głębokie osobiste ich 
przyjęcie, doświadczenie i przeżycie stanowią one inspirację do 
podejmowania wielu dobrych i doniosłych dzieł. 

Obecnie w środowisku ludzi wierzących bardzo istotną jest 
osoba duchowego przewodnika. Postać św. Franciszka jest nie-
zmiernie pouczająca dla kogoś, kto pełni taka służbę. Dobry prze-
                                                 

21 Por. A. Żynel, Słońce człowieczego rodu. Duchowa sylwetka św. Francisz-
ka z Asyżu, Warszawa,1989,s.157-158 

22 Pisma św. Franciszka. Napomnienia,19. 
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wodnik duchowy winien kierować się również w relacji do innych 
ewangeliczną prostotą i pokorą, które niszczą wszelkie mury wyż-
szości i egoizmu. Franciszkowa prostolinijność, charakteryzująca 
się dziecięcą otwartością i bezpośredniością uczy, jak mowa i dzia-
łanie mają być zawsze wiernym obrazem myśli. Jest ona sprzeczna 
z postawą zakłamania i wewnętrznego fałszu, chroni przed zakła-
daniem maski oraz przed zamykaniem się tylko na sobie. Nie moż-
na jej mylić z prostactwem, czyli bezmyślnym podejściem do rze-
czy, ani przeciwstawiać mądrości, której według św. Franciszka jest 
siostrą, bowiem prawdziwa mądrość jest prosta, nie szuka namia-
stek23. Pierwszy hagiograf Biedaczyny z Asyżu Tomasz Celano opi-
sując prostotę świętego ukazuje jej charakterystykę: „poprzestaje na 
samym Bogu, nie umie zła czynić ni mówić źle. Ta (prostota) co 
bada siebie, ale nikogo nie potępia swym sądem; co zdaje należną 
władzę na człowieka lepszego od innych, a sama żadnej władzy nie 
pożąda. Ta, co nie przepada za grecką chwałą i raczej wybiera pracę 
niż uczenie się i nauczanie. Jest to prostota, która szuka nie kory, 
lecz rdzenia, nie łupiny, lecz ziarna, nie wielu dóbr, lecz jednego, 
najwyższego i trwałego Dobra”24. 

Aktualność postawy i nauczania św. Franciszka podkreślał 
papież Benedykt XVI. Zachęcał do podjęcia życia wstrzemięźliwe-
go i nasyconego duchem służby. Benedykt XVI podkreślił także 
rolę św. Franciszka w dialogu z islamem. „Uzbrojony jedynie w 
wiarę i osobistą łagodność skutecznie kroczył drogami dialogu. 
Daje nam w ten sposób przykład, który powinien inspirować 
współczesnych do kształtowania stosunków między chrześcijanami 
a muzułmanami w oparciu o promowanie szczerego dialogu, wza-
jemnego szacunku i we wzajemnym zrozumieniu”25. Papież na-
wiązał do pierwszych lat działania zakonu, kiedy jego uczniowie 
zakładali klasztory w różnych krajach Europy, W 1219 r. Franciszek 
otrzymał pozwolenie, by udać się do Egiptu. Wyruszył tam, by 
                                                 

23 I.A. Kiełbasiewicz, Podstawy duchowości św. Franciszka z Asyżu,.. dostęp: 
26.12.2014 r. 

24 Pisma św. Franciszka. Reguła niezatwierdzona, 27 
25 Benedykt XVI, Audiencja generalna, 27 stycznia 2010 r.[w:] 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2010/documents
/hf_benxvi_aud_20100127_en.html,dostęp: 17.12.2014 
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rozmawiać z muzułmańskim sułtanem Melek el-Kamelem. Posta-
wa świętego zadziwia odwaga w pokojowym staraniu się o krze-
wienie dialogu między islamem i chrześcijaństwem w prawdzie, 
jako wyraz idei braterstwa i szacunku międzywyznaniowego. Pa-
pież nawiązał do także do troski św. Franciszka o przyrodę. Pod-
kreślił aktualność „ekologicznego” orędzia „biedaczyny z Asyżu”. 
Podkreśla, że miłości do Chrystusa powinna rodzić się nie tylko 
miłość do ludzi, ale jednocześnie wobec wszystkich stworzeń, które 
Bóg powołał do życia w wyniku swojej miłości Boga. Benedykt XVI 
wskazał na znaczenie charakterystycznego dla franciszkanów po-
wszechnego braterstwa oraz „umiłowania stworzenia” gdyż bu-
dowanie trwałego pokoju jest powiązane z poszanowaniem śro-
dowiska, a Franciszek przypomina nam, że w stworzeniu ujawnia 
się mądrość i dobroć Stwórcy. Dlatego pojmuje on przyrodę jako 
język, który mówi nam o Bogu i za pomocą którego my możemy 
się też do Boga zwracać. Obecnie kwestie poszanowania środowi-
ska naturalnego nie leżą w zainteresowaniach jedynie ekologów, 
ale również teologów i ludzi głęboko zaangażowanych w życie Ko-
ścioła. Prostota, pokora, wiara, miłość do Chrystusa i jego dobroć 
wobec każdego człowieka czyniły biedaczynę z Asyżu radosnym w 
każdej sytuacji. W życiu braci nie brakowało komicznych incyden-
tów. Śmiech wręcz był objawem zdrowego ducha, gdyż Franciszek 
uważał melancholię za sprawkę demona. Samo poczucie humoru, 
które dodaje specjalnego smaku wszystkim opowieściom o jego 
przygodach, wystarczyło, aby go ustrzec od zesztywnienia w uro-
czej postawie sekciarskiej apodyktyczności26. Jednocześnie przecież 
nauczał o radości doskonałej, która nie tylko nie jest zależna od sta-
tutu materialnego i poczucia bezpieczeństwa, ale pojawia się wręcz 
w sytuacjach skrajnego upokorzenia i niepewności, by zapewnić 
człowieka o bożej logice prowadzenie duszy do świętości. 

 
„Bracie Leonie, choćby bracia mniejsi dawali wszędzie wielkie przykłady 

świętości i zbudowania, mimo to zapisz i zapamiętaj sobie pilnie, że nie to jest 
jeszcze radość doskonała.” Kiedy święty Franciszek uszedł nieco drogi, zawołał 
nań po raz wtóry: „O bracie Leonie, choćby brat mniejszy wracał wzrok ślepym i 

                                                 
26 G. K. Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu,.. s. 200 
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chromych czynił prostymi, wypędzał czarty, wracał słuch głuchym i chód bez-
władnym, mowę niemym i - co większą jest rzeczą - wskrzeszał takich, co byli 
martwi przez dni cztery, zapisz sobie, że nie to jest radość doskonała.”(…) Kiedy 
staniemy u Panny Maryi Anielskiej deszczem zmoczeni, zlodowaciali od zimna, 
błotem ochlapani i gnębieni głodem i zapukamy do bramy klasztoru, a odźwierny 
wyjdzie gniewny i rzeknie:‘Coście za jedni?- a my powiemy: ‘Jesteśmy dwaj z 
braci waszej’- a on powie:‘Kłamiecie, wyście raczej dwaj łotrzykowie, którzy włó-
czą się świat oszukując, i okradacie biednych z jałmużny, precz stąd’- i nie otwo-
rzy nam, i każe stać na śniegu i deszczu, zziębniętym i głodnym, aż do nocy; 
wówczas, jeśli takie obelgi i taką srogość, i taką odprawę zniesiemy cierpliwie, bez 
oburzenia i szemrania, i pomyślimy z pokorą i miłością, że odźwierny ten zna nas 
dobrze, lecz Bóg przeciw nam mówić mu każe, o bracie Leonie, zapisz, że to jest 
radość doskonała”27. Zdaje się rzeczą naturalna utrzymywać, jak to utrzy-
mywał Kościół katolicki, że te wszelkie rady doskonałości były szczegól-
ną cechą powołania grupy naśladowców Franciszka, której zadaniem 
było wyrwać świat z duchowego letargu. Pomimo tego, że brzmią para-
doksalnie, zawierają w sobie prawdę o ludzkiej naturze poszukującej 
transcendentnej głębi. 

 
Jest pewien aspekt widoczny w całej historii świętego Fran-

ciszka, który ukazuje jego postać jako poetę, czyli kogoś, kto potrafi 
wyrazić swoja osobowość, którego cechą jest współgranie wad i 
zalet, pozytywne przyjęcie osobowych ograniczeń. Jego posłannic-
two było tak proste, by nieokrzesany prostak mógł je zrozumieć i 
przyjąć, było natchnieniem dla każdej grupy społecznej i stanu. 
Biedaczyna przeczuł wszystko, co najbardziej liberalne i sympa-
tyczne w nowoczesnym sposobie myślenia28. Może wciąż być na-
uczycielem dla duchowych przewodników, i dla każdego, który 
odważa się pytać o głos Boga w samym sobie. 

 
Streszczenie 
Korzystanie z pomocy duchowego przewodnika jest obecnie 

niezmiernie popularne nie tylko w kręgu osób wyznających wiarę 
katolicką. W wielu przypadkach pomoc ojca duchowego porów-
nywana jest do psychoterapii, jednakże jej znaczenie na kształto-

                                                 
27 Kwiatki św. Franciszka z Asyżu, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 

2007, s.18-19 
28 G.K. Chesterton, Święty Franciszek z Asyżu, s.37 
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wanie osobowości człowieka z tej pomocy korzystającego jest dale-
ce głębsze, gdyż dotyka sfery ducha, sumienia, nawrócenia i drogi 
do świętości. W historii duchowości chrześcijańskiej pojawiło się 
wiele postaci wyznaczających tor rozwoju kolejnym pokoleniom. 
W niniejszej pracy autorka pochyla się nad fenomenem świętego 
Franciszka z Asyżu, jako wzoru duchowego kierownika, nauczy-
ciela i teologa dla współczesnych. Jego, uważana za ekscentryczną, 
ascetyczna postawa jest aktualna w swym przesłaniu głoszącym 
Bożą miłość i zaufanie do zamierzeń Stwórcy. 

Słowa kluczowe: duchowe ojcostwo, przewodnik duchowy, 
kierownictwo duchowe, pokora, świętość, posłuszeństwo 

 
Abstract 
Using advice, help of a spiritual guide is now extremely popu-

lar not only among people professing the Catholic faith. In many 
cases, the aid given by spiritual father is compared to psychother-
apy, but its importance in shaping the personality is far deeper, as 
it touches the sphere of the spirit, conscience, repentance and the 
road to holiness. In the history of Christian spirituality, the number 
of characters defining the path of development of the next genera-
tion appeared. In this paper, the author leans over the phenomenon 
of St. Francis of Assisi, as a model of spiritual director, teacher and 
theologian for contemporary. His sometimes considered eccentric, 
ascetic way of life, is up-to date in his proclaiming God's message 
of love and trust in the intentions of the Creator. 

Key words: spiritual fatherhood, spiritual guide, spiritual di-
rection, humility, holiness, obedience 
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Anna Kazaniecka (UWM) 

 
Wpływ ojca na życie Richarda Kuklińskiego 

 
„To istne wcielenie szatana –  

nie ma co do tego  
najmniejszych wątpliwości.  

Wcielenie szatana!” 
   Dominick Polifrone 

 
Wstęp 
Ojciec w życiu dziecka powinien być autorytetem, stanowić 

wzór do naśladowania oraz być inspiracją do działania. W sytuacji, 
gdy ojciec reprezentuje negatywny wzorzec zachowań wówczas 
dziecko również może przejawiać negatywne zachowania. Prze-
moc psychiczna jak również fizyczna rodziców może powodować 
bardzo poważne następstwa w dorosłym życiu dziecka. Takie za-
chowanie może wpłynąć na zwiększenie ryzyka wystąpienia uza-
leżnienia, bycia agresywnym czy choćby braku umiejętności na-
wiązywania relacji interpersonalnych. 

Ojciec Richarda Kuklińskiego przyjechał do Stanów Zjedno-
czonych z Warszawy. Był uzależniony od alkoholu stosowała 
przemoc fizyczną, jak również psychiczną w stosunku do syna oraz 
pozostałych członków rodziny. W ten sposób ukształtował jego 
całe życie Richarda. Nie znał on uczucia miłości, nie zaznał również 
ciepła rodzinnego, znał jedynie upokorzenie, ból, jak również brak 
szacunku do drugiego człowieka1. Tylko nad zabijaniem potrafił 
mieć kontrolę, szacuje się, że Kukliński zabił około 100 osób, jak 
sam podaje ta liczba może wnosić nawet około 300 osób. Organy 
ścigania miały dość dowodów, aby oskarżyć Kuklińskiego o popeł-
nienie tylko lub aż pięciu zabójstw. Spośród pięciu postawionych 
mu zarzutów zabójstwa tylko cztery stały się podstawa skazania. 

                                                 
1 http://wiadomosci.onet.pl/na-tropie/amerykanski-pisarz-przedstawia-

wstrzasajace-fakty-na-temat-icemana/lrftx dostęp 02.01.15. 
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Sąd skazał Richarda Kuklińskiego na karę dwukrotnego dożywot-
niego więzienia2. 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie, jaki wpływ na 
życie Richarda Kuklińskiego miał jego ojciec. Analiza została doko-
na na podstawie biografii i licznych wywiadów z największym 
mordercą w historii.  

 
1. Wpływ ojca na życie dziecka  
Każdy człowiek rodząc się wchodzi w skład pewnej grupy 

społecznej, która wraz ze swoją kulturą stanowi dla nowo naro-
dzonej jednostki świat zastany. To właśnie ta zastana kultura okre-
śla wzory i normy zachowania, których przestrzegania, jak również 
w pewnie sposób pilnują pełnoprawni, w tym przypadku dorośli 
członkowie danej grupy. Dokonuje się swoisty proces kształtowa-
nia osobowości dziecka, jak również przystosowania do życia w 
zbiorowości, polegający na uczeniu oraz wprowadzaniu do kultu-
ry, umożliwiając mu porozumiewanie się i działanie w jego tej rze-
czywistości3. 

Zadaniem ojca jest nauczenie dziecka odpowiedzialności, po-
winien również zachęcać do działania oraz podejmowania samo-
dzielnych decyzji przez dziecko. Stosowanie kar cielesnych, jak 
również różnego rodzaju przymusów przez ojca w stosunku do 
dziecka powoduje powierzchowne przyswojenie norm oraz zasad, 
co skutkuje brakiem poczucia winy z popełnionego czynu4. 

Na wpływ rodzica na dziecko mają znaczenie również posta-
wy, które są reprezentowane przez rodzica. Każdej z postaw wła-
ściwych odpowiada postawa przeciwna, stanowczo niewłaściwa. 
Do grup postaw niewłaściwych M. Ziemska zalicza: 

• Postawę unikającą, – którą cechuje ubogi stosunek uczucio-
wy lub zupełna obojętność. Przebywanie z dzieckiem sprawia ro-
dzicom trudności i nie należy do przyjemności. Przy tej postawie 

                                                 
2 The Iceman Tapes conversations with killer, 

http://www.wykop.pl/link/1460517/richard-kuklinski-zamordowal-ponad-
200-osob-na-zlecenie-badz-ot-tak/ dostęp 12.05,14.  

3 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1965, s.47. 
4 J. Lach, B. Szczupał, Rola ojca w rodzie, „Edukacja i dialog” 1998, nr 10, s. 51. 
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występuje zaniedbywanie dziecka pod różnymi względami - za-
równo jego potrzeb uczuciowych, jak i w zakresie opieki nad nim. 
Zaznacza się niedbałość i niekonsekwencja w przestrzeganiu zasad, 
lekkomyślność lub wręcz obojętność wobec niebezpieczeństwa. 
Potrzeby dziecka nie są zaspokajane lub zaspokajane są w mini-
malnym stopniu. 

• Postawa odtrącająca – charakteryzuje się nadmiernym rygo-
ryzmem, jawną wrogością lub zaniedbywaniem, stosowaniem 
nadmiernych kar, oschłością, agresywnością werbalną i fizyczną. 
Rodzice nie lubią dziecka i nie życzą go sobie, żywią wobec niego 
rozczarowania. Często dziecko uznawane jest za ciężar ogranicza-
jący swobodę. Opiekę nad nim uważają za odrażającą lub przekra-
czającą ich siły, dlatego nieraz poszukują osób lub instytucji, które 
przejęłyby ich obowiązki. 

• Postawa nadmiernie wymagająca – przejawia się w stawia-
niu dziecku zbyt wysokich wymagań, w żądaniu sukcesów. Posta-
wę tą cechuje naginanie dziecka do wytworzonego przez rodziców 
wzoru, bez liczenia się z jego możliwościami i indywidualnymi 
cechami. Dziecko przez cały czas znajduje się pod presją, gdyż ro-
dzice z góry założyli dostosowanie go do idealnego wzorca. Inne 
cechy tej postawy to: ograniczanie swobody i aktywności przez 
zakazy, nakazy i nagany, zmuszanie, stosowanie sztywnych reguł. 
Dziecko traktowane jest z pozycji autorytetu bez uznawania jego 
praw. 

• Postawa nadmiernie ochraniająca – podejście do dziecka jest 
bezkrytyczne, a ono uważane jest za wzór doskonałości. Rodzice 
traktują dziecko pobłażliwie, z nadmierną opiekuńczością, starają 
się rozwiązać za nie wszystkie problemy życiowe, nie dopuszczając 
go do głosu i samodzielności. Inne cechy tej postawy to izolowanie 
społeczne dziecka i paniczny nieuzasadniony lęk o jego bezpie-
czeństwo. Postawy rodzicielskie uznawane za negatywne przyczy-
niają się do niezaspokojenia potrzeb dziecka i wpływają na rozwój 
określonych form jego zachowania. Generalnie można stwierdzić, 
że nieprawidłowe postawy rodzicielskie w sposób bezpośredni lub 
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pośredni wpływają na występowanie u dzieci różnego rodzaju za-
burzeń5. 

Ojciec Richarda przejawiał postawę odtrącającą. Stosował 
nadmierne kary w stosunku do swoich dzieci. Był oschły, jak rów-
nież stosował agresje werbalną i fizyczną. Podczas jednaj z kłótni 
zabij starszego brata Richarda. Dzieci nie miały dla niego żadnego 
znaczenia stanowiły jedynie zbędne obciążenie. 

H. Spionek wyszczególniła negatywne postaw ojców wg. naj-
silniej zaznaczoną rolę przypisuje się następującym typom: 

• Typ ojca nieobecnego stosuje się zarówno do określenia sy-
tuacji, w której autorytet ojca sprowadzony jest do minimum wo-
bec dominującej matki, jak również dla oznaczenia braku zaintere-
sowania ojca sprawami dziecka. 

• Typ ojca rygorystycznego i surowego cechuje nadmierne eg-
zekwowanie wymagań w stosunku do dziecka. 

• Ojciec groźny często wykazuje utajoną wrogość i nienawiść 
do własnych dzieci. Ten typ jest często spotykany w rodzinach al-
koholików6. 

Wymienione typy osobowości ojców wpływają niekorzystnie 
na kształtowanie się stosunków rodzinnych i atmosferę życia do-
mowego. Powoduje to zaburzenia i deformacje rozwoju emocjo-
nalno-społecznego u dzieci. Ojciec Kuklińskiego był alkoholikiem, 
co mogło pogłębiać również postawę wrogość i nienawiści, która 
reprezentował.  

 
2. Dzieciństwo i młodość Richarda Kuklińskiego 
Richard Kukliński urodził się 11 kwietnia 1935r. w Jersey City, 

w ubogiej rodzinie o polskich korzeniach. Ojciec był robotnikiem 
kolejowym, natomiast matka pracowała w fabryce wyrobów mię-
snych. Kukliński wspomina swoje dzieciństwo, jako nieudane i 
smutne. Ojciec, który nadużywał alkoholu był wymagający i bru-
talny, często bił go bez powodu. Ojciec przez swój stosunek do nie-

                                                 
5 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka (w:) 

Ziemska M., Rodzina i dziecko,. Warszawa 1979, s. 168. 
6 H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 

1973, s. 52. 
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go pokazywał mu, na czym polega bezosobowe i przedmiotowe 
odnoszenie się do innego człowieka7.  

O matce mówi, że „była jak rak”, niszczyła wszystko, co napo-
tkała na swojej drodze. Była nerwowa i niecierpliwa, często krzy-
czała na niego i biła. Młody Richard chodził regularnie do kościoła, 
uczęszczał do szkoły katolickiej a przez kilka lat był ministrantem. 
Jako dziecko nie znał żadnych ciepłych uczuć. Był źle traktowany 
przez rodziców i kolegów. Sytuacja finansowa Kuklińskiego była 
bardzo trudna. Wspólnie z rodzicami i dwójką rodzeństwa miesz-
kał w bloku komunalnym w Jersey City. Źródłem utrzymania ro-
dziny były skromne pensje rodziców. Ojciec Richarda był uzależ-
niony do alkoholu, co z jednej strony zubożało budżet rodziny, z 
drugiej zaś było źródłem problemów i konfliktów rodziny. Dzieci 
ubierane były skromnie, a nawet biednie, co spowodowało, że Ri-
chard nazywany był przez kolegów włóczęgą lub gałganiarzem. 
Richard należał do kategorii chłopców, którzy byli odrzucani przez 
rówieśników ze względu na budowę ciała. Kukliński był, bowiem 
wysoki, bardzo szczupły i raczej niezdarny. Można uznać, że był 
chłopcem zastraszanym, pozbawionym pewności siebie, nieśmiały 
i nie asertywny. Wśród przezwisk, które zapamiętał z dzieciństwa 
wymienia następujące: „łachman”, „włóczęga”, „chudy Polak”8. 
Uzależnienie od alkoholu ojca i sytuacja finansowa rodziny stały 
się przyczyną odrzucenia przez środowisko rówieśnicze młodego 
Richarda. Taki stan rzeczy wpływał na pogłębienie się trudności w 
nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Utwierdzał się rów-
nież w przekonaniu, że jedyną formą, dzięki której zdobędzie sza-
cunek rówieśników jest przemoc. 

Zasadnicza zmiana w jego życiu nastąpiła, kiedy miał 14 lat. 
Pewnego dnia przechodząc ulicą zobaczył otwarta ciężarówkę, w 
której znajdowały się skrzynie z winem. Ponieważ nikt nie pilno-
wał ładunku, Richard zabrał kilka butelek. Zrobił to przede 
wszystkim, dlatego, że wino przedstawiało jakąś realną wartość. 
Johnny, chłopak, który mieszkał w tym samym bloku, co Kukliński 
był przywódcą sześciu osobowego gangu operującego w bezpo-

                                                 
7 Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na zlecenie, Kraków 2003, s. 217. 
8 Ibidem, s. 217-219. 



1148 
 

średnim sąsiedztwie. Richard był często ofiarą tej grupy. Kukliński 
chciał się przeciwstawić swoim prześladowcom. Postawił wszystko 
na jedną kartę, chciał stanąć naprzeciw oraz przeciwstawić się 
wrogom i walczyć. Według przeciętnej strategii działania, aby wy-
grać musiał się spotkać z wrogiem na osobności bez udziału człon-
ków gangu. Najbardziej prawdopodobne było to późnym wieczo-
rem, kiedy chłopak wracał do domu. Richard wyciągną z szafy 
drążek od wieszaka i zadał pierwszy cios. Johnny zszokowany 
używał wobec Richarda obelżywych określeń. Wtedy Richard za-
dał kolejny cios. Przestał zadawać ciosy, kiedy chłopak upadł na 
ziemie i przestał się poruszać. Wtedy Richard poszedł do domu, 
umieścił drążek na miejscu i położył się do łóżka9. Nauczony przez 
ojca jedynie przemocy, dokonując jednego z pierwszy zabójstw nie 
był w stanie poczuć żadnych emocji. System struktur poznaw-
czych, które wyznaczały charakter jego kontaktów ze światem, nie 
przewidywał zachowania się w sytuacji śmierci. Czternastoletni 
Richard nie miał wypracowanych schematów intelektualnego i 
emocjonalnego odniesienia się do sytuacji, w której się znalazł10. 

W wieku 18 lat Kukliński miał już opinię „twardziela i zabija-
ki”. Miał blisko 190cm. wzrostu i był dobrze zbudowany. Znany 
był z tego, że stosowanie przemocy przychodziło mu łatwo. Relacje 
z ludźmi miały dla niego charakter bezosobowy i były pozbawione 
jakichkolwiek emocji. Każde zachowanie skierowane przeciwko 
niemu odczytywał, jako akt wrogości, który uzasadniał zastosowa-
niem odwetu. W wieku 20 lat Kukliński spotkał swoją przyszłą żo-
nę11. Takiego schematu nauczył się od ojca, tylko w ten sposób po-
trafił się zachowywać. 

 
3. Początek i rozwój kariery przestępczej 
Kukliński skończył tylko szkołę podstawową i nie miał żad-

nego wyuczonego zawodu. To oczywiście spowodowało, że miał 
problemy ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Nie wyobrażał 
sobie, aby mógł przez całe życie ciężko pracować. Zakładał, że zro-

                                                 
9 Ibidem, s. 220. 
10 Ibidem, s. 222. 
11 Ibidem, s. 223- 224. 
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bi wszystko, aby zagwarantować sobie dostanie życie bez naraża-
nia się na pracę fizyczną. Praca w laboratorium filmowym dawała 
szansę na realizacje planów życiowych. Zorientował się, bowiem, 
że łatwo może zarobić dodatkowe pieniądze produkując bez wie-
dzy właścicieli pirackie kopie bardzo popularnych wtedy filmów 
rysunkowych12. Ojciec Kuklińskiego był pracownikiem fizycznym, 
co jeszcze bardziej mogło wpłynąć na motywację do dostatniego 
życia. Tylko młody Richard nie był nauczony uczciwej pracy, która 
pozwoliłaby mu osiągnąć wymarzony standard życia. 

Poszukując sposobów zarabiania większych kwot Kukliński 
zainteresował się produkcja filmów pornograficznych. Korzystając 
z pośrednictwa i pomocy znajomych, Kukliński pożyczył pieniądze 
na wysoki procent od członka mafijnej rodziny Gambino, i rozpo-
czął produkcję filmów. Kukliński nie przewidział poważnych 
opóźnień w procesie dystrybucji filmów. Trudności dystrybutorów 
powodowały, że nie dostarczał na czas pieniędzy. W efekcie Ku-
kliński nie mógł wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec 
pożyczkodawcy. Nie wiedział, jakie mogą być konsekwencje nie-
wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Okazał się nierzetel-
nym kontrahentem. Po tym jak zwrócił pieniądze wierzycielom. 
Nikt nie miał do niego żalu i nikt nie demonstrował do niego wro-
gości. Członkowie mafii zaproponowali mu współpracę. Kukliński 
wiedział, bowiem, że jeżeli chce pozostać w branży filmów porno-
graficznych, musi zrobić to wspólnie z mafią. Przyjęcie propozycji 
było przełomem w życiu Kuklińskiego, na resztę życia związał się z 
rodziną Gambino. Jednym z jego przełożonych był Roy DeMeo. 
Obydwaj stali się kluczowymi graczami na rynku filmów porno-
graficznych wschodniego wybrzeża. Okres wspólnej współpracy w 
pornobiznesie spowodował, że DeMeo zwrócił uwagę na walory 
„twardego Polaka”. DeMeo zaczął zlecać Kuklińskiemu wykony-
wanie czynności, które najczęściej wykonywał sam lub któryś z 
jego zaufanych ludzi. Kukliński miał zająć się egzekwowaniem 
długów jednak, że jego determinacja i niepohamowanie przed 
przemocą, wykluczyło go z powierzanych mu zadań. DeMeo 
uznał, że Kukliński jest idealnym kandydatem na zabójcę na zlece-

                                                 
12 Ibidem, s. 224-225. 
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nie. Przez wiele lat Kukliński był członkiem stworzonego przez 
Roya DeMeo specjalnego zespołu, którego zadaniem był likwido-
wanie wrogów. Egzekucje odbywały się w jednym z klubów nale-
żących do mafii13. Wówczas Kukliński po raz pierwszy czuł się ak-
ceptowany przez innych ludzi, jak również czuł się wyjątkowy w 
swojej profesji. Nauczony przez ojca brutalność oraz przedmioto-
wego traktowania drugiego człowieka nie cofał się prze zadawanie 
wyrafinowanych tortur innym ludziom.  

DeMeo wystawił na próbę Richarda i podczas omawiania no-
wych planów kradzieży i przemytu luksusowych aut, przyłożył 
broń maszynową do głowy Kuklińskiego. Richard zlekceważył 
groźbę wspólnika i rozładował napięcie. Po całym zdarzeniu De-
Meo oświadczył: któregoś dnia, Polak, któregoś dnia. Albo ja zabiję cie-
bie, albo ty zabijesz mnie. Jak tak mówisz to tak będzie Roy. – odpowie-
dział Kukliński. W styczniu 1983 r. ciało Roya DeMeo zostało zna-
lezione w bagażniku jego własnego samochodu porzuconego na 
Brooklynie. Rodzina Gambino wydała wyrok śmierci na zabójcę 
DeMeo, a wykonanie zlecenia powierzono Kuklińskiemu. Wersja 
śledcza mówiła, że zabójcą mógł być również Nino Gaggi, jednak 
brakowało dowodów. W późniejszym czasie Kukliński przyznał się 
do popełnia zbrodni na DeMeo, ale nie był za nią sądzony, ponie-
waż nigdy nie udało się zebrać dowodów w tej sprawie. Nie można 
wykluczyć również tego, że Kukliński tak bardzo chciał zabić De-
Meo, iż był gotów ponieść konsekwencje czynu, mimo że go nie 
popełnił. Po pewnym czasie Kukliński zaczął się usamodzielniać, 
nauczony bezwzględności w „interesach” mafijnych. Kukliński 
przyznaje, że zabijał z zemsty za konkretne krzywdy, ale mówił 
także, że wielokrotnie zabijał z zemsty za to, co zrobił mu ojciec. 
Kiedy zabijał ludzi, którzy zwracali się do niego arogancko i oka-
zywali mu lekceważenie, to czuł tak jak by zabijał własnego ojca14. 
To właśnie ojciec zdeterminował całe przestępcze życie Richarda. 
Ukierunkowała go w stronę przemocy i bezwzględnego traktowa-
nia innych ludzi. 

                                                 
13 Ibidem, s. 225-229. 
14 Ibidem, s. 230. 
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Kukliński podejmował różne próby zmuszenia kontrahenta 
do wywiązania się ze zobowiązania, jednak były one nieskuteczne. 
Dyskomfort, jaki odczuwał w związku z ta sprawą był tak silnie, że 
nawet nastrój wieczoru wigilijnego spędzanego z rodziną nie był w 
stanie powstrzymać go przed egzekucją należności. Ponieważ 
dłużnik odmawiał podania konkretnej daty spłaty należności, Ku-
kliński zastrzelił go w samochodzie. Błysk i huk wystrzału został 
zwielokrotniony w niewielkiej przestrzeni kabiny pojazdu, oddzia-
ływanie to było tak silne, że stracił na pewien czas wzrok i słuch. 
Przyznaje, że był to jeden z wielu momentów w jego życiu, kiedy 
wpadł w panikę. Po powrocie do domu ułożył pod choinką za-
bawki dla dzieci i oczekiwał świątecznego poranka15. Zachowanie, 
którego nauczył się w domu rodzinnym wpływało na całą resztę 
jego życia. Pomimo wielu starań w stosunku do swoje rodziny 
również stosował przemoc, powielając zachowania swojego ojca.  

Pisano o nim szeroko zaraz po tym, jak został aresztowany, 
pisano w trakcie procesu a także po tym jak został skazany. Wystę-
pując publicznie zdaje być w pełni świadom tego, że jest gwiazdą 
medialną, a jego słowa mają wagę, bo płyną z ust szczególnego 
człowieka. Opowiada na przykład o mężczyźnie, którego zabił w 
biały dzień na zatłoczonej ulicy. Kukliński strzelił, kiedy ten ocze-
kiwał na chodniku na zmianę świateł. Eksplozja była tak silna, że 
rozerwała głowę ofiary. Te opowieść Kukliński kończy następują-
co: już nie zobaczył zielonego światła. Kukliński wspomina również, 
kiedy zabił swoją ofiarę u drzwi własnego domu, kiedy próbował 
spojrzeć przez wizjer, kto jest po drugiej stronie. Strzelił przez wi-
zjer zabijając dłużnika. Tę opowieść kończy: nigdy nie wiesz, co mo-
żesz zobaczyć16. 

 
4. Kukliński, jako mąż i ojciec 
Kukliński razem z żoną i trójką dzieci wiódł życie przeciętne-

go, chodź zasobnego obywatela niewielkiego miasta New Jersey. 
Nikt z rodziny Kuklińskiego nie wiedział o jego podwójnym życiu. 
Kukliński twierdzi, że był domatorem. Nie lubił podróżować i 

                                                 
15 Ibidem, s. 231. 
16 Ibidem, s. 231-232. 
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opuszczać rodziny. Podkreślał, że w domu czuje się najlepiej i naj-
bezpieczniej. Istnienie takiego azylu z jednej strony stanowiło prze-
ciwwagę dla zaangażowania w przestępczość, a z jednocześnie 
powodowało, że Kukliński był bardzo ostrożny i czujny, bo musiał 
ten azyl chronić. Stworzenie normalnego domu zawdzięczał żonie 
Barbarze i wielokrotnie dawał ku temu wyraz. Jednak nie można 
powiedzieć, ze był idealnym mężem, bowiem wielokrotnie docho-
dziło do aktów agresji i przypadków znęcania się nad żoną. Rodzi-
na znaczyła dla Kuklińskiego tak wiele, że był zdeterminowany, 
aby bronić żony i dzieci za wszelką cenę17. Syn Richarda Dwayne 
Kukliński powiedziała, że ilekroć widziałem połamane meble, wie-
działem, że to jego sprawka. Widziałem, jak matka chodzi z podbi-
tymi oczami. Z powodu ojca pod łóżkiem trzymałem siekierę, a 
obok łóżka – maczetę18. Richard Kukliński chciał stworzyć pełną 
ciepła rodzinę, jednak zachowania, których został nauczony w 
dzieciństwie kształtowała jego stosunek do własnej rodziny. 

 
5. Koniec kariery przestępczej 
Obserwacje zjawisk z dziedziny przestępczości prowadzą do 

banalnego wniosku, że nawet w najlepszym planie przestępstwa 
może pojawić się słaby punkt, a nawet najbardziej doświadczony 
przestępca może popełnić prosty błąd. Szukając źródeł załamania 
się przestępczej kariery Kuklińskiego można zaryzykować twier-
dzenia, że podstawowym błędem, który popełnił, było stworzenie 
własnej grupy przestępczej na początku lat 80’tych. Grupa, którą 
kierował Kukliński, zajmowała się głównie narkotykami, pornogra-
fią, kradzieżami luksusowych samochodów, praniem brudnych 
pieniędzy. Lata 1980-86. Były przełomowym momentem w karierze 
Kuklińskiego, który spowodował aresztowanie go. O tym, że tak 
się stało, zadecydowały zarówno czynniki psychiczne, osobowo-
ściowe, jak i czynniki dotyczące organizacyjnego wymiaru funk-
cjonowania grupy. Współdziałanie z innymi osobami, a szczególnie 

                                                 
17 Ibidem, 237-240. 
18 The Iceman interview, 

https://www.youtube.com/watch?v=ceERzARTMGs&list=RDceERzARTMGs#
t=0 dostęp 09.01.15. 
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kierowanie innymi osobami ujawniło gorsze cechy Kuklińskiego. 
Człowiek, który nie czerpał satysfakcji z interakcji z innymi ludźmi, 
a nawet nie potrafił wchodzić z innymi w prawidłowe relacje, 
przez co większość osób wokół siebie traktował przedmiotów. Nie 
ufał nikomu i utrzymywał w tajemnicy to, czym, się zajmował19.  

Skoro, zatem Kukliński nie był w stanie zbudować właści-
wych relacji z najbliższymi trudno się dziwić, że nie udało mu się 
stworzyć prawidłowo funkcjonującej grupy przestępczej. Wymie-
nione tutaj przyczyny błędów, które jako przestępca zaczął popeł-
niać Kukliński mają podłoże w jego osobowości. Przez dwadzieścia 
lat działalności przestępczej Kukliński nie pozostawił żadnego śla-
du. Pierwszym zabójstwem, które zwróciło uwagę policji było za-
bójstwo G. Mallibanda. Z informacji przekazanych policji przez 
najbliższych wynikało, że zaginiony udał się do New Jersey w inte-
resach i miał spotkać się z Kuklińskim. Ciało ofiary znaleziono dwa 
lata później, wreszcie uwagę policji zwrócił fakt zabójstwa farma-
ceuty P. Hoffmana, który zginą wiosna 1982r. On również plano-
wał transakcje, której strona miał być Kukliński. Richard pozbawił 
życia P. Hoffmana strzelając do niego, a następnie uderzając go 
metalową obręczą. Ciało denata włożył do metalowej beczki i po-
zostawił pod jednym z moteli w New Jersey. Z jego ręki zginęli 
członkowie grupy najbliżsi współpracownicy a nawet koledzy. W 
roku 1983 powstała grupa specjalna do zgromadzenia niepodwa-
żalnych dowodów winy i aresztowania Kuklińskiego. Grupa dzia-
łała przez trzy lata obserwując Kuklińskiego i zbierając dowody 
przeciwko niemu. Ponad półtora roku zajęło agentowi zbliżeniu się 
do Kuklińskiego w taki sposób, aby to nie wzbudziło jego podej-
rzeń. Członkowie grupy specjalnej po przeanalizowaniu sytuacji 
doszli do wniosku, że Kukliński planuje dokonanie zleconego 
przez agenta zabójstwa a następnie pozbycie się współsprawcy, a 
zarazem świadka. 17 grudnia 1986r, policja obstawiła okolice domu 
Kuklińskiego i zablokowała wyjazdy z dzielnicy, w której mieszkał. 
Ponieważ nie chciał wyjść z samochodu został z niego usunięty siłą 
i jeden z członków grupy specjalnej osobiście założył mu kajdanki. 
Szacuje się, że Kukliński zabił około 200 osób, jak sam podaje ta 

                                                 
19 Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na zlecenie, op. cit., s. 242-243. 
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liczba może wnosić nawet około 300 osób. Organy ścigania miały 
dość dowodów, aby oskarżyć Kuklińskiego o popełnienie pięciu 
zabójstw. Poważnych dowodów przeciw sobie dostarczył sam Ku-
kliński przyznając się do dwóch zabójstw. W maju 1988r. zapadł 
wyrok w sprawie Richarda Kuklińskiego. Spośród pięciu posta-
wionych mu zarzutów zabójstwa tylko cztery stały się podstawa 
skazania. Sąd skazał Richarda Kuklińskiego na karę dwukrotnego 
dożywotniego więzienia. W praktyce oznacza to, że Kukliński zo-
stał skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez moż-
liwości skorzystania z warunkowego więzienia. Należy odnotować 
fakt, że mimo bardzo poważnych zarzutów, jakie na nim ciążyły, 
Kukliński nie został skazany na karę śmierci. Formalnie taka moż-
liwość istniała, bowiem w momencie wyrokowania kara ta została 
przywrócona w stanie New Jersey. W opinii sądu nie można było 
orzec takiej kary z dwóch powodów. Przede wszystkim, dlatego, że 
wśród zgromadzonych dowodów Kuklińskiego nie było ani jednej 
relacji naocznego świadka20. 

Przebywając w Zakładzie Karnym pracował w bibliotece i nie-
mal nie utrzymywał kontaktów z innymi więźniami. Zmarł 5 marca 
2006 roku w Zakładzie Karnym w Trenton w New Jersey. Śmierć była 
z przyczyn naturalnych jednak podejrzewa się otrucie21.  

Znany psychiatra badający morderców, dr Patric Dietz, scha-
rakteryzował Kuklińskiego, jako socjopatę o cechach paranoidal-
nych. Te dotykające 1-3 proc. populacji zaburzenia osobowości nie-
zwykle rzadko występują jednocześnie. W przypadku "Ice Mana" 
nałożyły się one w dodatku na negatywne wzorce wyniesione z 
domu. Gdyby Kukliński wychowywał się w zdrowej rodzinie, być 
może zostałby pilotem wojskowym, kaskaderem albo uprawiałby 
sporty ekstremalne. Brak pozytywnych przykładów sprawił jed-
nak, że jego naturalne predyspozycje - zupełny brak uczucia stra-
chu i wrodzona agresywność - skierowały go w stronę świata prze-
stępczego22. 

                                                 
20 Ibidem, 244- 250. 
21 http://www.slawni_gangsterzy.republika.pl/kuklinski.html 09.01.15.  
22 The Iceman interview, 

https://www.youtube.com/watch?v=ceERzARTMGs&list=RDceERzARTMGs#t=0 09.01.15. 
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Podsumowanie i wnioski 
Richard Kukliński miał za sobą traumatyczne przeżycia z 

dzieciństwa, które zdeformowały jego osobowość. Zaakceptował 
przemoc, jako dopuszczalną formę zachowania społecznego. Zabi-
jał nie tylko dla pieniędzy. Wszedł w rolę, która została mu wyzna-
czona przez jego najbliższe otoczenie, a następnie konsekwentnie 
realizował wizerunek widziany w oczach innych. Był to obraz 
skumulowanych doświadczeń, który jest rezultatem obrazu wi-
dzianego przez innych. Potrzeba akceptacji spowodowała, że nie 
chciał zmieniać swojego wizerunku w sytuacji, gdy został złudnie 
zaakceptowany. Strach przed poniżeniem i wielokrotnymi upoko-
rzeniami, jak również jakakolwiek chęć ingerencji w jego sferę 
prywatność powodowało w nim agresję. Pierwsze zabójstwo znie-
czuliło go na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi. Nie 
rozumiał istoty zła, którą wyrządzał, nie mógł tego rozumieć, bo 
nie został nauczony, czym jest dobro. Ojciec, który powinien stać 
na straży bezpieczeństwa swojego dziecka postawą zdeterminował 
życie Richarda Kuklińskiego, który stał się największym mordercą 
w historii.  

 
Streszczenie:  
Ojciec w życiu dziecka powinien być autorytetem, stanowić 

wzór do naśladowania oraz być inspiracją do działania. W sytuacji, 
gdy ojciec reprezentuje negatywny wzorzec zachowań wówczas 
dziecko również może przejawiać negatywne zachowania. Celem 
niniejszego artykułu jest przybliżenie, jaki wpływ na życie Richar-
da Kuklińskiego miał jego ojciec. Analiza została dokona na pod-
stawie biografii i licznych wywiadów z największym mordercą w 
historii. Ojciec Richarda Kuklińskiego zdeterminował całe jego ży-
cie. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa zdeformowały jego oso-
bowość i stał się największym mordercą w historii.  

Słowa klucze: zabójstwo, ojciec, Richard Kukliński  
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Summary: 
The influence of his father's life of Richard Kuklinski 
Father of the child's life should be an authority, a model to follow 

and be inspired to act. In a situation where the father represents a 
negative pattern of behavior then the child may also exhibit negative 
behaviors. The purpose of this article is to present the impact on the 
lives of Richard Kuklinski was his father. The analysis was based on the 
will of numerous biographies and interviews with the biggest killer in 
history. Father Richard Kuklinski was structured his life. Traumatic 
experiences in childhood deformed his personality and became the 
greatest killer in history. 

Key words: murder, father, Richard Kuklinski 
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Wacław Kędzior 

 
Kapłańskie ojcostwo Jana Pawła II 

 
Papież Benedykt XVI przywołując kiedyś postać św. Jana Vi-

anney'a powiedział, że tylko „zakochani w Chrystusie zdołają do-
tknąć ludzkich serc i otworzyć je na miłosierną miłość Boga”1. Jan 
Paweł II w całym swoim pontyfikacie starał się jednoczyć ze sobą 
ludzi. Przekraczał wszelkie, nie do przekroczenia wcześniej grani-
ce. Otwierał się na ludzi ze wszystkich kontynentów, stawał poza 
granicami kultur, ras, wyznań czy statusu społecznego. Ukazał 
światu dar i charyzmat papieża jako ojca wszystkich ludzi. Jego 
fenomen polegał na tym, że ową swoistą miłością scementował cały 
świat. Pokazał to, co dotychczas wydawało się być niemożliwe: 
podzielona ludzkość może stanowić jedność. Opierając się na ojco-
stwie Boga, ukazał jego uniwersalizm wcielony w papiestwo2.  

Ojcostwo Jana Pawła II było głęboko zakorzenione w Biblii. 
Analizując kolejne fragmenty Pisma Świętego odkrywamy etapy 
objawiania się Boga jako Ojca. Odkrywanie to było ciągłym proce-
sem i nie od samego początku obraz Boga Ojca był tak wyraźny, jak 
dla chrześcijanina XXI wieku. Musiało się wiele wydarzyć, wiele 
zmienić aby człowiek mógł otworzyć się na Niego jako Jedynego 
Miłosiernego Ojca. Ojcostwo Boże należy rozważać przede wszyst-
kim w akcie stwórczym świata, ale przede wszystkim człowieka. 
Bóg daje życie ale także się nim dzieli. Stwarzając człowieka na 
swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 27) uczynił go godnym 
udziału w Jego dziele stwórczym. Obdarowany wolną wolą, rozu-
mem i duszą nieśmiertelną staje się największym spadkobiercą tej 
Miłości, która nie tylko stwarza ale jest odpowiedzialna za swe 
dzieło stwórcze. Stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą po-
wołuje go do tego by był płodny i rozmnażał się, a zaludniając zie-
mię uczynił ją sobie poddaną (por. Rdz 1, 28), czyli był za nią od-
                                                 

1 Jan Paweł II ukazał papiestwo jako ojcostwo. 
http://www.polskieradio.pl/8/405/Artykul/1110098,Jan-Pawel-II-swietym-
Ukazal-papiestwo-jako-ojcostwo(29.11.2014). 

2 Por. K. Tarnowski, tamże. 
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powiedzialny. Jest to powierzenie troski nie tylko za to co otrzy-
mał, ale także za kształtowanie tego co zostało mu powierzone. W 
owym kształtowaniu na czoło wysuwa się troska o formację, tj. wy-
chowanie samego siebie i drugiego człowieka. To troska o kształ-
towanie dziecka na różnych poziomach człowieczeństwa, to przy-
gotowanie do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeń-
stwie. Z Księgi Rodzaju wyłania się postać odpowiedzialna za to 
zadanie. Jest nim naturalnie człowiek; mężczyzna i kobieta, ale 
przede wszystkim mężczyzna. Biblijny ojciec to głowa rodu i pan 
zarządzający powierzonymi i poddanymi mu osobami i majętno-
ściami. Ojciec to głowa żony i ten, od którego zależało wychowanie 
synów (Syr 30, 1-13), zezwalanie na zawieranie związków małżeń-
skich (Rdz 28, 1n), to on decydował o wolności córek (Wj 21,7)3. 
Bóg umieścił w ogrodzie Eden mężczyznę, jak podaje Księga Ro-
dzaju, aby go strzegł i uprawiał (por. Rdz 2, 15). Jest to rola męż-
czyzny. Hebrajskie szomer to strzec, opiekować się, doglądać, za-
chowywać… To bardzo ważne zadanie powierzone mężczyźnie4.  

Snując refleksję nad kapłańskim wymiarem ojcostwa Jana 
Pawła II jak i jego nauczaniu w tym obszarze powołania ludzkiego 
trzeba najpierw zwrócić uwagę na wymagania jakie stawiał Święty 
na drogach kapłańskiego życia. Przykład życia, nauczanie i wyma-
gania stawiane kapłanom papież oparł na fundamencie Ewangelii. 
Ojcowski wymiar kapłaństwa widział jako „dar i tajemnicę”, jako 
radykalne opowiedzenie się pójścia za Chrystusem. Papież często 
prosił i upominał się o to, by każdy kapłan pamiętał, iż „pierwsza 
rzeczą, jakiej Kościół żąda od kapłana, jest to, by nigdy nie prze-
stawał wierzyć w swoje własne misterium”5. Powołanie do kapłań-
stwa jest osobistym doświadczeniem, posiada własną historię i 
można by rzec anatomię. Jednak tym co najbardziej go upodabnia 
do kapłaństwa Jezusa Chrystusa jest składanie chwały Bogu i służ-
ba, ojcowska służba człowiekowi. Papież dobitnie to wyraził w jed-
                                                 

3 Por. P. Mazurek, Być ojcem - Ojcostwo w Biblii. Ojciec ziemski ikoną Boga Ojca., 
w: „Różaniec”, Nr 9 (735), 2013, s. 24-25. 

4 Por. , tamże.  
5 W. Depo, Promieniowanie ojcostwa Papieża Polaka, 

http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/promieniowanie-ojcostwa-papieza-
polaka (02.12.2014). 
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nym ze swoich listów wielkoczwartkowych do kapłanów. Jan Pa-
weł II pisał: „Tak więc staje się kapłan uczestnikiem tylu różnych 
dróg życia, tylu radości i cierpień, tylu zawodów i nadziei, wśród któ-
rych jego zadaniem jest ukazywać człowiekowi zawsze i wszędzie 
Boga, jako ostateczny cel jego życiowego powołania. Staje się też ka-
płan człowiekiem, któremu ludzie powierzają swoje tajemnice, cza-
sem bardzo bolesne. Staje się tym, na którego oczekują chorzy, starzy i 
konający, wierząc, że tylko on, jako uczestnik Chrystusowego kapłań-
stwa, może im dopomóc w tym ostatecznym przejściu, które ma 
człowieka do Boga doprowadzić. Jest kapłan jako świadek Chrystusa 
rzecznikiem ostatecznego powołania każdego człowieka do wieczne-
go życia w Bogu. Towarzysząc braciom, sam się też do tego przyspo-
sabia, albowiem kapłańska posługa pozwala mu zgłębiać swe własne 
powołanie do oddawania Bogu chwały przez uczestnictwo w życiu 
wiecznym. W ten sposób zbliża się do dnia, kiedy Chrystus powie do 
niego: „Dobrze, sługo dobry i wierny! [...] wejdź do radości twego 
pana!” (Mt 25,21)”6.  

Istnienie kapłaństwa ukierunkowanego na Chrystusa, które wg 
Ojca świętego zobowiązuje do życia wśród ludzi i do stawania się dla 
nich ojcem na wzór samego Boga. To „bycie” ma być oparte i zanu-
rzone w miłości i całkowitym „oddaniu się”. W liście z 2005 roku Jan 
Paweł II pisze, że „kapłańskie istnienie ukierunkowane na Chrystusa 
powinno być przeżywane w formie właściwej pasterskiej miłości, która 
zobowiązuje do życia wśród Ludu Bożego, aby nadawać cel jego 
wędrówce i ożywiać nadzieję. Jest to zadanie, które wymaga od 
kapłana wewnętrznej postawy podobnej do tej, jaka cechowała 
apostoła Pawła: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku te-
mu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie”(Flp 3, 13-14).  

Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu nie przestaje 
promieniować młodością ducha, jakby „zarażając” nią osoby, które 
spotyka na swej drodze. Jego tajemnica tkwi „w pasji”, jaką prze-

                                                 
6 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1996, w: Jan Paweł II, Listy 

do kapłanów, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 166. 
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żywa w Chrystusie. Św. Paweł mówił: „Dla mnie (...) żyć - to Chry-
stus”(Flp 1, 21)”7.  

Ojcowskie kapłaństwo w Kościele posiada głębszy, wielowymia-
rowy aspekt. Współczesność zredukowała osobę ludzką w swym czło-
wieczeństwie. Coraz częściej ograniczony tylko do sfery psychofizycznej, 
traktowany jest przedmiotowo, jednowymiarowo. Zredukowana toż-
samość ludzka ma swoje konsekwencje także w jego powołaniu. To 
wymiar ojcowski powołania ale także synowski. Kapłan staje się oj-
cem kiedy potrafi dawać, zapominać i wybaczać. Także w odniesieniu 
do swych współbraci w kapłaństwie. Nigdzie, ani w Piśmie Świętym, 
ani w Breviarum Fidei tym bardziej w nauczaniu Jana Pawła II nie 
znajduję innej niż misja służebna kapłaństwa Chrystusowego. „Bóg 
powołuje was - mówi Jan Paweł II - (…) aby wśród ludzi sprawować 
służebne kapłaństwo”8. Ojcowski wymiar tej posługi papież podkre-
śla w niepodzielności serca każdego powołanego do służby kapłań-
skiej. W tym samym przemówieniu podkreśla, iż do spełnienia tych 
zadań potrzebna jest szczególna troska, przejęcie się swym powoła-
niem. Opuszczacie wszystko, by pójść za Nim. „W tym szczerym od-
daniu samego siebie, kapłan może odnaleźć swoją osobową tożsa-
mość, a zarazem swoje miejsce w Kościele i w społeczeństwie.  

Wezwanie do doskonalszego pójścia za Chrystusem wyraża się 
także w związku kapłaństwa z celibatem, czyli bezżennością „dla kró-
lestwa Bożego”. Chodzi zarazem o upodobnienie się do Chrystusa i 
zjednoczenie z Nim poprzez posłuszeństwo i właściwe waszemu po-
wołaniu ubóstwo”9. Od przemówienie Ojca świętego minęło już 27 
lat. Jakże bardzo aktualnie brzmią dzisiaj słowa, które wypowiadane 
były przecież w innych uwarunkowaniach społeczno-politycznych. 
W sytuacji ogromnej liczby powołań i przepełnionych seminariów. 
Papież wołał: „Jakby czasem brakowało wystarczającej wiary w 
moc dobra, jaka jest w was samych, w człowieku, w ludzkim śro-
dowisku, w moc dobra obecną w konkretnym środowisku semina-

                                                 
7 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005, w: Jan Paweł II, Dzieła 

Zebrane, T III, Listy. List do kapłanów 2005, s. 1040. 
8 Jan Paweł II, Przemówienie do alumnów, księży i zakonników, Szczecin 11 

czerwca 1987. http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/(02.12.2014). 
9 Tamże.  



1163 
 

ryjnym i kapłańskim, wspieraną skuteczną łaską powołania i sa-
kramentu. Otwórzcie się na Prawdę, jaką jest Chrystus, by nieść 
Jego prawdę i chrześcijańską nadzieję światu. By skupiać w ten 
sposób i kształtować świeckich współpracowników ewangelizacji - 
tej, która dokonuje się w rodzinach, w parafiach, w środowiskach 
pracy. Przygotowujcie się i bądźcie otwarci na służbę wspólnocie: 
na apostolstwo świeckich. Niech znajduje ono w waszym posługi-
waniu właściwe miejsce. Stwarzajcie dla niego odpowiednie wa-
runki. Po prostu wyzwalajcie je, inspirujcie i pomagajcie mu się 
rozwijać z pasterską wrażliwością i delikatnością (…) Chrystus był 
ubogi. Nie można autentycznie głosić Ewangelii ubogim, nie za-
chowując właściwego dla swego powołania ubóstwa. Dzisiaj się 
wiele mówi o kategoriach „być” i „mieć”. Od nas wszystkich, ka-
płanów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy „byli” wierni wo-
bec wzoru, jaki nam zostawił. Abyśmy więc byli „dla drugich”. A 
jeżeli „mamy”, żebyśmy także „mieli dla drugich” 10.  

Dobry ojciec daje. Daje nie tylko to co posiada, ale to wszystko 
czym jest. Podobnie jak ten, który troszczy się o swą rodzinę, jej byt 
materialny i duchowy, tak i kapłan wezwany jest do ojcowskiej tro-
ski o każdego człowieka, którego Chrystus postawił na jego dro-
dze. Obecne zobojętnienie na sprawy potrzebujących dotyka rów-
nież środowiska kapłanów. Nie jest istotne tutaj wgłębianie się w tą 
problematykę, ale warto zwrócić uwagę na ową sferę życia kapłań-
skiego, gdyż odgrywa ona istotną rolę w uwiarygodnianiu swego 
powołania, swej ojcowskiej misji realizowanej w powołaniu do by-
cia „drugim Chrystusem”. Wydaje się, że następcy Jana Pawła II, 
Benedykt XVI i Franciszek jeszcze mocniej podkreślają istotne ele-
menty powołania do służby i duchowego ojcostwa kapłanów, wi-
dząc w niej sedno całej misji Chrystusowego kapłaństwa. Zna-
mienne są tutaj słowa Benedykta XVI, który w Archikatedrze św. 
Jana powiedział: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby 
byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się 
od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa 
czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie 
życia duchowego. (…) Życie pod wpływem totalitaryzmów mogło 

                                                 
10 Tamże.  
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zrodzić nieuświadomioną tendencję do ukrywania się pod ze-
wnętrzną maską, a w konsekwencji do ulegania jakiejś formie hipo-
kryzji. Oczywiste jest, że to nie służy autentyczności braterskich relacji 
i może prowadzić do przesadnej koncentracji na sobie samych.  

W rzeczywistości osiąga się dojrzałość uczuciową, gdy serce 
lgnie do Boga. Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy będą dojrzali, 
męscy, zdolni do praktykowania duchowego ojcostwa. Aby to na-
stąpiło, trzeba rzetelności wobec siebie, otwartości wobec kierownika 
duchowego i ufności w miłosierdzie Boże”11. Jakże inaczej rozumieć 
ojcowską troskę o ludzi, z których kapłan został wzięty i do których 
posłany, jak o tym pouczał papież Ratzinger: „Dzisiaj Kościół polski 
stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska o 
wiernych, którzy Polskę opuścili. Plaga bezrobocia zmusza wiele 
osób do wyjazdu za granicę. Jest to zjawisko o ogromnej skali. Gdy 
rodziny są przez to rozdzielone, gdy rwą się więzi społeczne, Ko-
ściół nie może być obojętny. (…) Bądźcie autentyczni w waszym 
życiu i posłudze. Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie życiem skromnym, 
solidarni z wiernymi, do których jesteście posłani. Służcie wszyst-
kim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach, towarzyszcie 
nowym ruchom i wspólnotom, wspierajcie rodziny, nie traćcie 
więzi z młodzieżą, pamiętajcie o ubogich i opuszczonych. Gdy bę-
dziecie żyli wiarą, Duch Święty wam podpowie, co macie mówić, 
jak macie służyć. Będziecie mogli zawsze liczyć na pomoc Tej, która 
przewodzi Kościołowi w wierze”12. 

Dzisiaj Kościołowi potrzebny jest radykalizm życia kapłanów. 
Tak jak rodzina potrzebuje autentycznych, przejętych swym powo-
łaniem ojców, tak Kościół woła o autentyczne świadectwo życia 
kapłanów. Wracając do Benedykta XVI, w Fatimie powiedział bar-
dzo znamienne słowa: „ Wielu naszych braci żyje tak, jakby po 
śmierci nic nie istniało, nie troszcząc się o własne zbawienie wiecz-
ne. (…) Biada pasterzowi, który milczy, widząc, że Bóg jest obra-

                                                 
11 Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem w Archi-

katedrze św. Jana, Warszawa 25.05 2006. 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/pl(02.12.2014) 

12 Tamże.  
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żany i gubią się dusze!”13. Nawrócenie człowieka jest łaską, ale 
kapłan odpowiedzialny jest za głoszenie integralnej wiary i wymo-
gów jakie za tym idą. Ewangeliczny radykalizm to najpotrzebniej-
sza rzecz dla dzisiejszego świata, lecz przede wszystkim współcze-
snego kapłana. Spośród Dwunastu znalazł się jeden, który patrzył 
na Chrystusa i swe powołanie przez pryzmat blichtru tego świata. 
To jakieś ponad 8% apostołów, przekornie licząc. Trudno się zatem 
dziwić, że i dzisiaj kryzys dotyka pewnego procent duchowień-
stwa. Porzucenie istoty swego powołania to jak odejście ojca od 
rodziny lub tylko bycie w niej jako dodatkowy balast.  

Jan Paweł II był wszędzie tam, gdzie potrzebowały go dzieci 
Kościoła. I niejako w blasku jego ojcostwa, dwa kolejne pontyfikaty 
jawią się nam jako autentyczne ojcostwo na wzór ojcostwa Bożego. 
W perspektywie postaci papieża Polaka, swe ojcowskie posłannic-
two kontynuuje Franciszek. Wydaje się, że jego radykalizm jest 
nawet bardziej stanowczy, czy może lepiej - bardziej bezpośredni. 
Franciszek porównuje kapłaństwo do zakochania, do pierwszej 
miłości. Widzi, podobnie jak Jan Paweł II w kapłanie przede 
wszystkim duchowego ojca, pasterza. Franciszek mówi do współ-
czesnych kapłanów: „Paś! Z teologią, filozofią, patrologią, ze 
wszystkim, co studiujesz, ale paś. Bądź duszpasterzem! Bo Pan Bóg 
do tego cię powołał. Po to biskup nałożył ręce na nasze głowy, aby-
śmy byli duszpasterzami. A zatem po tym pierwszym pytaniu: Co 
się stało z pierwszą miłością?, jest i drugie: „Jestem duszpasterzem, 
czy też może pracownikiem tej organizacji pozarządowej, która 
nazywa się Kościołem?”. To dwie różne rzeczy. Czy jestem dusz-
pasterzem? To pytanie muszę sobie postawić. Ale także biskupi i 
kapłani, wszyscy. Paś! Dawaj pokarm! Idź naprzód”14.  

Kapłan nie powinien spodziewać się zaszczytów, a tym sa-
mym o nie zabiegać. Dobrze znane metody, nie tylko ze słusznie 
minionego czasu, polegały na zabijaniu prawdziwej misji kapłań-
skiej, poprzez stwarzania okazji do samorealizacji w różnego typu 

                                                 
13 Fatimskie przesłanie Benedykta XVI do kapłanów, Tygodnik Katolicki 

„Niedziela” 12/2013, s. 13. 
14 Papież Franciszek, Powróćmy do pierwszej miłości, bądźmy duszpasterzami, nie 

bójmy się upokorzeń, http://pl.radiovaticana.va/news/2014/06/06/(02.12.2014). 
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instytucjach, stowarzyszeniach, uczelniach… Nagle wyrosły rzesze 
kapłanów.- dyrektorów, kapłanów- profesorów (głównie tzw. au-
torytety medialne), kapłanów-rektorów itp. Podatni na chwilową 
popularność i poklask mainstreamu zapominali o swym kapłań-
skim ojcostwie, o służbie tym do których zostali powołani, a nie 
władzy nad nimi. Nabijani w butelkę liberalnych pułapek, po misji 
użytecznego idioty zostawiani sami sobie, niekiedy pojawiają się 
ale już jako pan X. Czasami obwieszeni tytułami naukowymi, nie 
zdają sobie sprawy, jak bardzo szkodzą swej trzodzie. Bo jak sobie 
wytłumaczyć fakt: kapłan profesor (wprawdzie uczelniany, ale pro-
fesor) otwiera i błogosławi konferencję naukową dla nauczycieli, 
której głównym przesłaniem jest (zresztą bardzo nieudolnie zaka-
muflowana) propaganda genderyzmu. Głupota czy coś więcej? Nie 
chodzi tutaj o wyłuskiwanie czy aluzje do kogokolwiek. Ale ile dzi-
siaj zgorszenia woła o pomstę do nieba! Niezdrowa rywalizacja, 
donosy, przepychanie się po trupach, byle bliżej biskupa. Kościół 
nie jest miejscem do robienia karier osobistych. Można było prze-
cież zostać osobą świecką, politykiem, Kulczykiem czy nie wiem 
kim jeszcze. Ignorancja w sprawach duszpasterskich, katechetycz-
nych. Bezradność wobec podstawowych wyzwań i potrzeb mło-
dzieży. Rywalizacja i patrzenie przez pryzmat zagrożenia wobec 
katechetów świeckich. A oni często są jedynym pomostem między 
ludźmi a duszpasterzem. To bolesne, ale rzeczywiste oblicze wielu 
sytuacji na niwie Pańskiej. Dzisiaj łatwiej o audiencję u Ojca świę-
tego niż u niejednego biskupa w Polsce. Znak czasu? 

Ojcostwo nie oznacza partnerstwa. Szacunek dla ojca-kapłana 
dzisiaj jest praktycznie w zaniku. Nie można traktować wszystkich 
jak równych sobie. Dlatego kapłanom należny jest szacunek, jaki 
należy się „przychodzącym w imieniu Pana”. Nawet w sytuacji, 
gdy on sam nie zdaje sobie do końca sprawy, jak wielkim przywile-
jem został obdarowany. Ojcostwo oznacza pozycję uprzywilejowa-
ną. Ojciec wychodzi naprzeciw aby przygarniać. Dlatego nigdy się 
nie gniewa. Dlatego zawsze wyprawia ucztę, gdy wraca syn mar-
notrawny. Takiego ojca ukazuje nam Jezus. Nie napuszcza służby 
ani posłusznego mu syna, by przegnali tego, który być może na to 
zasłużył. Nie podburza przeciw niemu innych. Przygarnia i daje 
swój pierścień. I jak Chrystus ucztuje z grzesznikami, biednymi - 
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omijając szerokim łukiem możnych tego świata, polityków i tych, 
którzy przy Kościele pieką własną pieczeń.  

Oprócz postawy ojcowskiej kapłan winien również reprezen-
tować postawę synowską. Do jej istoty należy przede wszystkim 
umiejętność przyjmowania. Ukształtowaniu postawy synowskiej 
zagrażają dzisiaj trzy niebezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest 
tendencja do przywłaszczania sobie otrzymanych darów, drugim - 
nastawienie roszczeniowe (mnie się to należy), zaś trzecim - dąże-
nie do całkowitej niezależności od innych i samowystarczalności 
(nikomu nie chcę nic zawdzięczać, nic od nikogo nie chcę, ale niech 
inni też ode mnie niczego nie oczekują). Tymczasem postawa sy-
nowska oznacza umiejętność przyjęcia z wdzięcznością otrzyma-
nych darów. Syn zaś staje się ojcem, gdy wychodzi z tym, co 
otrzymał, do innych, aby im to ofiarować15. Kapłan to także brat. I 
jest to trzeci wymiar kapłaństwa, o którym pisze K. Pawlina. Być 
dla drugiego bratem, w wierze ale przede wszystkim w kapłań-
stwie. To umiejętność dzielenia się. Postawa braterska pozwala 
uniknąć tak powszechną dzisiaj niezdrową konkurencję, zazdrość 
czy eliminację tych, którzy są lepsi. 

Obrazem pięknej miłości kapłańskiej i ojcowskiej jest dzisiaj 
święty Jan Paweł II. Jego ojcowska funkcja w Kościele miała swe 
umocowanie w Bogu. Dlatego papieża nazywamy ojcem. Jan Paweł II 
był „naszym ojcem”, zatroskanym nie tylko o losy Kościoła Po-
wszechnego, lecz także swej ojczyzny. Jak dobry ojciec doradzał, 
wskazywał drogę a jak trzeba było to upominał. Domagał się by 
umieć korzystać z otrzymanego daru wolności. W homilii w Skoczo-
wie papież wołał: „(…) Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi 
sumienia! Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w 
każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie za-
głuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażo-
wać się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie go-
dzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: »Nie daj się zwyciężyć 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj« (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia 
to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, cią-

                                                 
15 K. Pawlina, Kapłan człowiek trójwymiarowy, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 

5(2010). 
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gle na nowo się nawracać”16. To tam padły słowa, które są bardziej 
aktualne jeszcze dzisiaj. Jak mądry i dobry ojciec przestrzegał: 
„Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod 
hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego prze-
kazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Od-
czuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spy-
chania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, 
co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracają-
cej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. 
Bracia i siostry! Czas próby polskich sumień trwa!”17. Środowiska le-
wackie, masońskie do dzisiaj nie mogą zapomnieć Janowi Pawłowi II 
tych słów. I kiedy się je przywołuje w kontekście współczesnych wy-
darzeń w Polsce, odzywają się liczne głosy pogardy. Po prawie dwu-
dziestu latach od tej homilii sytuacja w Polsce wydaje się być jeszcze 
gorsza. Nie słuchaliśmy się słów Ojca, który prowadził nas ku praw-
dziwej wolności. Ku prawdzie o Bogu i człowieku. To wielkie wołanie 
skierowane do wszystkich, także przywódców duchowych, prze-
strzegało nas przed pójściem na kompromis ze złem. Ileż takich kom-
promisów później miało miejsce. Ile razy bluźniono Bogu przy nie-
licznych głosach sprzeciwu pasterzy? Ostrzeżenie o tendencjach pro-
gramowej laicyzacji Polaków, wyszydzaniu wartości chrześcijańskich, 
zmasowanych i przygotowywanych ataków na Kościół w niedługim 
czasie się ziściło. Polska pogrążona jest dzisiaj w jakimś aksjologicz-
nym zamęcie, pomieszaniu wartości z pseudohumanizmem, kultu zła 
i jak powiedział papież programowej sekularyzacji. 

Ojcostwo Jana Pawła II obejmowało swą troską także przyszłość 
Europy. W Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa wskazywał na 
zagrożenia we współczesnej sytuacji Europy. Zagrożenia te odnosił 
bezpośrednio do Kościołów Europy ale także w szerszym kontekście 
przestrzegał całą społeczność chrześcijańskiego świata. Ojcostwo Jana 
Pawła II było jednym z najbardziej wyrazistych dzisiaj obrazów i po-
dobieństw do Ojcostwa Bożego. Widział zagrożenia i w trosce o swe 

                                                 
16 Czas próby polskich sumień. Homilia Jana Pawła II w Skoczowie. 

http://adonai.pl/jp2(02.12.2014). 
17 Tamże.  
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owce wskazywał na nie, przestrzegając. Aktualność wizji papieskich 
potwierdzają zjawiska o których pisał papież:  

- Utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu to-
warzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność reli-
gijna. Wielu ludzi nie potrafi łączyć ewangelicznego przesłania z co-
dziennym doświadczeniem w kontekście życia społecznego i kultu-
rowego. Można zatem odnieść wrażenie, że niewiara jest czymś natu-
ralnym18; 

- Lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest coraz bardziej bez-
barwny i niepewny - stąd ten lęk: boimy się jutra. Bo jest w nas we-
wnętrzna pustka połączona z utratą sensu życia, spadek liczby uro-
dzeń, spadek liczby powołań do kapłaństwa - do życia konsekrowa-
nego, rezygnacja i późno zawierane małżeństwa itp.19.  

- wolne związki (socjologia nazywa je kohabitanckimi), wspólne 
zamieszkanie narzeczonych lub katolików złączonych ślubem cywil-
nym, rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek małżeński20; 

- patologia w spełnianiu funkcji prokreacyjnej. Wyraża się ona 
w stosowaniu antykoncepcji i sterylizacji a także w przerywaniu 
ciąży, czyli zabijaniu poczętych dzieci. Wśród stosowanej antykon-
cepcji należy wyróżnić taką jej postać, która powoduje śmierć poczę-
tego człowieka. Do tego należy dołączyć zjawisko polegające na 
przerywaniu ciąży jako wyniku stwierdzenia przez diagnostykę 
prenatalną, że poczęte dziecko jest dotknięte deformacją lub choroba 
dziedziczną21. Charakter patologiczny maja również próby sztucz-
nego, tak heterologicznego, jak i homologicznego zapłodnienia22; 

- tworzenie rodzin małodzietnych - co należy uznać za zjawi-
sko patologiczne wynikające z obawy przed przyszłością z różnych 
względów, najczęściej odnoszących się do własnych, egoistycznych 
ambicji życiowych; 

- patologia w sferze funkcjonowania rodzin jest brak władzy w 
rodzinie, podziału ról czy konieczność pracy kobiety poza domem23; 
                                                 

18 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Kraków 2003, Nr 7. 
19 Tamże, Nr 8. 
20 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, Poznań 2002, Nr 80. 
21 Por., tamże, nr 2. 
22 Por., tamże, nr 2, 3. 
23 Por. FC nr 23, 25; LE nr 19. 
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- pomoc głodującym za cenę przyjęcia antykoncepcji24; 
- brak mieszkań; 
- narzucanie obowiązkowego systemu wychowawczego; 
- usuniecie wychowania religijnego ze szkół; 
- ograniczenie zrzeszania się rodzin25. 
- Dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystu-

sa26. Człowiek staje się jedynym centrum rzeczywistości, zajmuje 
miejsce Boga, co prowadzi do przekonania, że Bóg jest niepotrzebny, 
jest przeciwko człowiekowi. Do tego dochodzi także relatywizm, 
hedonizm, postmodernizm a więc żyć tak, jakby Boga nie było. Jaw-
nym dowodem takiego stanu rzeczy jest m.in. próba przedstawienie 
kultury Europy z pominięciem wkładu chrześcijaństwa. Człowiek 
szukający „całkowitej autonomii samowystarczalności neguje Boga i 
neguje siebie samego. Alienacja w stosunku do prawdy o istocie 
człowieka jako stworzenia umiłowanego przez Boga jest źródłem 
wszelkich innych alienacji. Negując lub usiłując zanegować Boga 
jako Zasadę i jako Cel, człowiek narusza głęboko swój ład i swoją 
wewnętrzną równowagę, a także równowagę społeczeństwa, a na-
wet widzialnego stworzenia”27.  

Jan Paweł II w swoim nauczaniu odnosił się również do czyn-
ników zewnętrznych oraz ich oddziaływania na właściwe postępo-
wanie człowieka. Papież, zwracając uwagę na znaczenie czynników 
zewnętrznych w kształtowaniu się niewłaściwego postępowania 
ludzi, wyróżniał wadliwe struktury komunikatywności, co między 
innymi popycha do narkomanii28. W świecie istnieją różne formy 
zniewolenia ludzi przez środki psychologiczne, przemoc słów, ma-
nipulacje informacją lub programy gospodarcze29. 

New Age z ezoterycznym poszukiwaniem duchowości jest 
złudne i niezdolne zaspokoić głębi pragnienia ludzkich serc30. Jan 
Paweł II zwracał uwagę na szerzące się w Europie zjawisko odcho-

                                                 
24 Por., FC nr 30. 
25 Zob., Karta Praw Rodziny, nr 7, 10, 11. 
26 EE Nr 9. 
27 DWCH Nr 38. 
28 Por. DV nr 56. 
29 Por., FC nr 30. 
30 Por. EE nr 10. 
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dzenia ludzi w okultyzm i zabobon, wskazując na New Age jako na 
niebezpieczną filozofię życia. W tym też kontekście Stolica Apo-
stolska ogłosiła na początku nowego tysiąclecia dokument Jezus 
Chrystus dawcą wody żywej. „New Age to fałszywa utopia, która ma 
odpowiedzieć na pragnienie szczęścia (...). Jawi się jako zgubna 
odpowiedź na najstarszą nadzieję człowieka, nadzieje Nowej Ery 
pokoju, harmonii, pojednania z sobą samym, z innymi, z naturą”31. 
Kardynał Poupard nazwał także New Age „powrotem do przed-
chrześcijańskich firm religijności”32. Mówił też o „rosnącej obsesji 
kultury zachodniej na tle religii wschodnich i dróg prowadzących 
do mądrości”33. 

Papież przypominał, że człowiek jako istota religijna, utraciw-
szy rzeczywisty kontakt z sacrum, brnie w zapętlone labirynty na-
miastek duchowości, potrzebując tak naprawdę Chrystusowej na-
dziei. Jan Paweł II mówił: „To wszystko okazuje się jednak głęboko 
złudne i niezdolne zaspokoić tego pragnienia szczęścia, którego 
ludzkie serce nie przestaje odczuwać w swej głębi”34. 

Czcić papiestwo to czcić samego św. Piotra Apostoła, ponie-
waż Stolica Apostolska jest Stolicą Piotrową. Papież zaś jest ojcem 
wszystkich ojców na ziemi. Kolejni papieże są następcami właśnie 
św. Piotra. Dobrze znamy tego apostoła z kart Ewangelii. Jan Paweł 
II poprzez swe kapłaństwo - papiestwo ukazał światu ojcostwo, 
jako dar dany i zadany. Dzisiaj już Święty. Jest patronem i drogo-
wskazem wszystkich wymiarów ojcostwa.  

 
Streszczenie 
Jan Paweł II w całym swoim pontyfikacie starał się jednoczyć 

ze sobą ludzi. Przekraczał wszelkie, nie do przekroczenia wcześniej 
granice. Otwierał się na ludzi ze wszystkich kontynentów, stawał 
poza granicami kultur, ras, wyznań czy statusu społecznego. Uka-
zał światu dar i charyzmat papieża jako ojca wszystkich ludzi. Jego 

                                                 
31 Kard. P. Poupard, Wypowiedź podczas prezentacji dokumentu Jezus Chry-

stus dawca wody żywej, [w:] H. Karaś, Magiczna Europa, Warszawa 2004, s. 31. 
32 Tamże, s. 33. 
33 EE Nr 10. 
34 Tamże. 
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fenomen polegał na tym, że ową swoistą miłością scementował cały 
świat. Pokazał to, co dotychczas wydawało się być niemożliwe: 
podzielona ludzkość może stanowić jedność. Opierając się na ojco-
stwie Boga, ukazał jego uniwersalizm wcielony w papiestwo. 

Ojcostwo Jana Pawła II było głęboko zakorzenione w Biblii. 
Analizując kolejne fragmenty Pisma Świętego odkrywamy etapy 
objawiania się Boga jako Ojca. Odkrywanie to było ciągłym proce-
sem i nie od samego początku obraz Boga Ojca był tak wyraźny, jak 
dla chrześcijanina XXI wieku. Musiało się wiele wydarzyć, wiele 
zmienić aby człowiek mógł otworzyć się na Niego jako Jedynego 
Miłosiernego Ojca. 

Snując refleksję nad kapłańskim wymiarem ojcostwa Jana 
Pawła II jak i jego nauczaniu w tym obszarze powołania ludzkiego 
trzeba najpierw zwrócić uwagę na wymagania jakie stawiał Święty 
na drogach kapłańskiego życia. Przykład życia, nauczanie i wyma-
gania stawiane kapłanom papież oparł na fundamencie Ewangelii. 
Ojcowski wymiar kapłaństwa widział jako „dar i tajemnicę”, jako 
radykalne opowiedzenie się pójścia za Chrystusem. Papież często 
prosił i upominał się o to, by każdy kapłan pamiętał, iż „pierwsza 
rzeczą, jakiej Kościół żąda od kapłana, jest to, by nigdy nie prze-
stawał wierzyć w swoje własne misterium. 

Ojcowskie kapłaństwo w Kościele posiada głębszy, wielowymia-
rowy aspekt. Współczesność zredukowała osobę ludzką w swym czło-
wieczeństwie. Coraz częściej ograniczony tylko do sfery psychofizycznej, 
traktowany jest przedmiotowo, jednowymiarowo. Zredukowana toż-
samość ludzka ma swoje konsekwencje także w jego powołaniu. Wyda-
je się, że następcy Jana Pawła II, Benedykt XVI i Franciszek jeszcze 
mocniej podkreślają istotne elementy powołania do służby i du-
chowego ojcostwa kapłanów, widząc w niej sedno całej misji Chry-
stusowego kapłaństwa. 

Jan Paweł II był „naszym ojcem”, zatroskanym nie tylko o losy 
Kościoła Powszechnego, lecz także swej ojczyzny. Jak dobry ojciec 
doradzał, wskazywał drogę a jak trzeba było to upominał. Domagał 
się by umieć korzystać z otrzymanego daru wolności. Być człowie-
kiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z wła-
snych upadków, ciągle na nowo się nawracać - nauczał Jan Paweł 
II. To on wypowiedział słowa, które są bardziej aktualne jeszcze 
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dzisiaj. Jak mądry i dobry ojciec przestrzegał: „Wbrew pozorom, 
praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w 
życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nie-
raz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to bole-
śnie ludzie wierzący. 

Ojcostwo Jana Pawła II obejmowało swą troską także przy-
szłość Europy. W Adhortacji Apostolskiej Ecclesia in Europa wska-
zywał na zagrożenia we współczesnej sytuacji Europy. Zagrożenia 
te odnosił bezpośrednio do Kościołów Europy ale także w szer-
szym kontekście przestrzegał całą społeczność chrześcijańskiego 
świata. Ojcostwo Jana Pawła II było jednym z najbardziej wyrazi-
stych dzisiaj obrazów i podobieństw do Ojcostwa Bożego. Widział 
zagrożenia i w trosce o swe owce wskazywał na nie, przestrzegając. 
Jan Paweł II poprzez swe kapłaństwo, papiestwo ukazał światu 
ojcostwo jako dar dany i zadany. Dzisiaj już będąc świętym, jest 
patronem i drogowskazem wszystkich wymiarów ojcostwa.  

 
Summary 
Fatherhood Priests Of John Paul II 
Article refers to the subject of priestly fatherhood of John Paul 

II. Points to the base of the teaching of the Pope on fatherhood. It is 
also a reflection on the priestly fatherhood pope. 

John Paul II throughout his pontificate he tried to unite people 
together. An example of the life, teaching and priests Pope re-
quirements based on the foundation of the Gospel. Paternal seen of 
the priest as a gift and mystery as a radical opting to follow Christ. 
Pope often asked and stood up for it, that every priest remember 
that the first thing the Church asks the priest, is that never stopped 
believing in their own mystery. 

Fatherhood John Paul II also included his concern Europe's 
future. In the Apostolic Exhortation Ecclesia in Europa pointed to the 
contemporary situation of insecurity in Europe. These risks refer 
directly to the Churches in Europe but also in the broader context 
of the whole community warned the Christian world. 
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Marcin Jakóbczyk (KUL) 

 
Rola i autorytet instytucji ojca we współczesnym świecie 
 
Wstęp 
Istotą ojcostwa ludzkiego (zarówno biologicznego jak i du-

chowego) jest pragnienie twórcze. Gabriel Marcel, konserwatywny 
francuski filozof uważał, że istotą ojcostwa jest pragnienie bycia 
twórczym – stać się źródłem nowego życia. Mężczyzna pragnie 
tworzyć nowe życie, kształtować nowego człowieka, przekazywać 
swoim dzieciom te wartości, które sam uważa za słuszne. Jest to 
jego metaforyczna realizacja koncepcji non omnis moriar. Jeszcze 
szczegółowiej istotne zadania ojca określa papież Jan Paweł II w 
adhortacji Familiaris Consortio. Stwierdza on, że wśród najistotniej-
szych zadań ojca należy wyróżnić: przekazywanie życia, wycho-
wanie dziecka, zapewnienie bytu rodzinie przez pracę oraz dawa-
nie świadectwa wiary i życia chrześcijańskiego1. 

Rolę ojca można rozumieć na rozmaite sposoby i rozpatrywać 
ją na kilku odmiennych płaszczyznach. Prócz naturalnego rozu-
mienia postaci ojca na niwie rodzinnej jako dającego życie, opieku-
na oraz głowy rodziny można mówić o relacjach ojcowsko-
synowskich w zależności mistrz – uczeń (niwa naukowa), o ojcow-
skim autorytecie w zależnościach wojskowych, a także a może 
przede wszystkim w odniesieniu do życia Kościoła – o kapłanach 
jako o ojcach, przewodnikach, pasterzach. Niezależnie od tego kry-
zys jaki dotyka instytucję ojcostwa, pozycji i autorytetu ojca ma 
miejsce we wszystkich możliwych aspektach i wspólne wydaje się 
być źródło problemu. Na wstępie trzeba jednak postawić tezę o 
osłabieniu roli i zauważalnej dewaluacji autorytetu ojca w otaczają-
cej nas rzeczywistości. Warto dodać, że ma to miejsce na wielu 
płaszczyznach. Poniższe rozważania mają na celu wskazanie przy-
czyn takiego stanu rzeczy, potwierdzenie powyższej tezy, a także 
ewentualne odnalezienie remedium na omawiany problem. 

                                                 
1 M. Wolszon, Istota ojcostwa cz.1, [w:] 

http://pruszcz.diecezjagda.pl/rodzina/139-istota-ojcostwa-czesc-i [8.01.2015]. 
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1. Istota autorytetu ojca 
Już w czasach rzymskich pater familias był głową domu i sym-

bolem trwania rodziny. Posiadał on władzę zwierzchnią nad oso-
bami wolnymi, powiązanymi ze sobą więzami prawnymi, a także 
niewolnikami. Osoby, które mu podlegały dzieliły z nim stanowi-
sko społeczne, polityczne, a po jego śmierci dziedziczyły jego mają-
tek i kult. Władza pater familias w okresie ustawy XII tablic dzieliła 
się na: manus - władzę nad żoną, patria potestas - nad dziećmi oraz-
dominica potestas - nad niewolnikami. 

Ojciec rodziny miał wiele obowiązków wobec swych dzieci. 
Musiał zapewnić im utrzymanie na odpowiednim poziomie, a tak-
że wychowanie zgodne z dobrymi obyczajami (bonae mores). Już 
pod koniec republiki zaczęła kształtować się zależność pomiędzy 
ojcem, a dzieckiem zwana pietas. Dotyczyła ona wzajemnego, do-
browolnego służenia sobie i wspierania się. W okresie pryncypatu 
do zadań ojca należało też wykształcenie dziecka adekwatne do 
jego urodzenia, majątku, a także wpojenie mu odpowiednich zasad 
moralnych2. Dzisiaj oczywiście uległo to uzasadnionym, rozległym 
modyfikacjom. Przede wszystkim wzrosła rola matki w wychowa-
niu dziecka, jednakże podwaliny pod autorytet ojca w formie takiej 
jaką powinien on posiadać położyło właśnie prawo i tradycja 
rzymska. Jeszcze inne wskazówki dla roli rodzica zarówno dla 
matki jak i ojca daje Katechizm Kościoła Katolickiego. Rodzice są 
pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają 
tę odpowiedzialność najpierw przez założenie rodziny, w której 
panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna 
służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania 
cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowe-
go osądu, panowania nad sobą, które są warunkami wszelkiej 
prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporząd-
kowywać „wymiary materialne i instynktowne… wymiarom we-
wnętrznym i duchowym”. Ma rodzicach spoczywa poważna od-
powiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. 

                                                 
2 Pater familias, [w:] http://www.imperiumromanum.edu.pl/pater_familias.html 

[8.01.2015]. 
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Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, będą mo-
gli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać3. 

Współcześnie oboje rodzice oddziałują na dzieci najczęściej 
nieświadomie, spontaniczne, poprzez wydarzenia wynikające z 
codziennego życia. To oczywiście także dotyczy wpływów ojca. Te 
wpływy można podzielić na 3 psychologiczne mechanizmy: naśla-
downictwo, identyfikację i modelowanie. W pierwszych latach ży-
cia dziecko bacznie obserwuje swoich rodziców, którzy czasem za-
pominają o pewnych wydarzeniach, które dziecko nawet po kilku 
tygodniach jest w stanie im przypomnieć. Dziecko wszystko 
przyjmuje. To jest świat gestów ojca, świat jego słów, tonu głosu, 
mimiki i dziecko na zasadzie „małpki” naśladuje ojca. Wtedy już 
uczy się pewnych wzorców zachowań. Później następuje mecha-
nizm bardzo ważny dla syna - mechanizm identyfikacji. Jeśli nie 
ma ojca, chłopiec nie ma wzorca do identyfikacji. Nie ma modelu 
do kształtowania jego męskiej tożsamości. Wtedy szuka wirtualne-
go wzorca, na przykład w mediach. Ale one nie mają nic wspólne-
go z dojrzałym, prawdziwym mężczyzną4.  

Na formowanie chłopców i mężczyzn niezwykle istotny 
wpływ (pozytywny lub negatywny) wywiera kobieta: mama, sio-
stra, żona, koleżanka w szkole czy w pracy. Każda kobieta jest 
matką (fizyczną lub duchową) i wychowawczynią. Właśnie dlatego 
kluczem do wychowania dojrzałych mężczyzn jest formowanie 
dojrzałych i szczęśliwych kobiet – czyli takich kobiet, które będą 
zachowywały się jak księżniczki Boga, świadome swego piękna i 
uroku, a także swej godności i tego, że są powołane do świętości5. 
Autorytet matki wynika głównie z zaspokajania emocjonalnych 
potrzeb dziecka. To właśnie dzięki jej postawie opiekuńczej dziec-
ko czuje się kochane, w pełni aprobowane i przez to czuje się także 
pewnie. Matka jest tą osobą, która stwarza w domu rodzinnym at-
mosferę życzliwości. Jest pełna wyrozumiałości, przebacza winy i 
niesie pocieszenie. Jeśli matka nie potrafi wydobyć z siebie właści-
wości kobiecych i tym samym nie zaspokaja uczuciowych potrzeb 

                                                 
3 KKK 2223. 
4 http://niedziela.pl/artykul/46158/nd/Wartosc-ojcostwa [8.01.2015]. 
5 M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, Kraków 2016, s. 50. 
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dziecka, wówczas czuje się ono niekochane i odrzucone. Następ-
stwem tego może być powstanie u dziecka zachowań agresyw-
nych. Z kolei rola ojca jest chronologicznie późniejsza i komple-
mentarna w stosunku do roli matki. Obejmuje ona: wspieranie i 
uzupełnianie emocjonalne matki w najwcześniejszym okresie życia 
dziecka, wprowadzenie dziecka w rzeczywistość zewnętrzną, zo-
rientowanie dziecka na świat wartości, określenie praw i obowiąz-
ków, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, ukazanie modelu mę-
skości. Ojciec więc reprezentuje głównie takie wartości dla dziecka 
jak: stanowczość, dynamizm życiowy, siła fizyczna. Zapewnia on 
dzieciom odpowiednie warunki materialne, poczucie bezpieczeń-
stwa i stabilizację. Dzięki swoim cechom uczy dzieci przestrzegania 
norm społecznych, wdraża do dyscypliny poprzez upomnienia i 
stosowanie systemu nagród i kar. Autorytet ojca powinien zatem 
zawierać w sobie pewne elementy groźby i przymusu. Jeśli ojciec 
nie jest stanowczy, wówczas w procesie wychowania dziecka po-
jawiać się trudności, polegające na powstawaniu agresji, braku kar-
ności i zdyscyplinowania wśród dziecka6.  

Właściwe i pogłębione spojrzenie na tożsamość mężczyzny 
jest tylko w świetle Ewangelii. Ks. Dziewiecki słusznie zauważa, że 
„najwyższym wzorem dla mężczyzny jest Syn Boży, który w ludz-
kiej naturze stał się właśnie mężczyzną. Naśladowanie Jego słów i 
czynów oraz Jego postawy wobec kobiet gwarantuje każdemu 
mężczyźnie – świeckiemu i duchownemu – odkrycie swej własnej 
tożsamości oraz osiągnięcie dojrzałości jako mężczyzna. Mężczy-
zna, który nie naśladuje Chrystusa, ma poważne trudności z tym, 
żeby stać się dojrzałym mężem, ojcem, księdzem czy zakonnikiem. 
Ma poważne problemy z podjęciem jakiejkolwiek wiążącej decyzji i 
z wypełnieniem swych postanowień. Taka postawa nieuchronnie 
prowadzi do kryzysu życia, gdyż niedokonanie wyboru też jest 
wyborem, tyle że najgorszym. Mężczyźni niezdolni do podjęcia 
decyzji na całe życie, wiecznie „młodzi chłopcy”, którzy usiłują 
bawić się życiem, wcześniej czy później przeżywają bolesne rozcza-
rowanie czy poczucie pustki. Nie są w stanie zbudować pogłębio-

                                                 
6 J. Kułaczkowski, Aspekty autorytetu rodziców wobec dziecka, [w:] „Studia 

Warmińskie” 43(2006), s. 238. 
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nych więzi ani przyjąć właściwej hierarchii wartości. W drastyczny 
sposób zawężają i zniekształcają swe własne marzenia. W konse-
kwencji nie potrafią kochać ani solidnie pracować. A to prowadzi 
do autodestrukcji i do rozpaczy”7.  

Ważną pomocą w formowaniu mężczyzn są dojrzałe wzorce. 
Jan Paweł II zafascynował miliony chłopców nie tylko swym spo-
sobem bycia kapłanem, ale też swym sposobem bycia mężczyzną w 
kontakcie z Bogiem i z ludźmi. Ponadczasowym wzorcem mężczy-
zny jest św. Józef, który był świętym przyjacielem Boga, wiernym 
mężem i niezawodnym wsparciem dla kobiety, a także wycho-
wawcą i odważnym obrońcą dziecka, nawet jeśli nie było to jego 
rodzone dziecko. Kształtowanie mężczyzn na miarę św. Józefa czy 
Jana Pawła II zaczyna się w dzieciństwie, a podstawowe znaczenie 
ma tu postawa ojca. Ważną rolę w wychowaniu mężczyzn spełnia-
ją ci kapłani, którzy są szlachetnymi i kompetentnymi ojcami du-
chowymi dla dzieci i młodzieży. W obecności szczęśliwych ojców i 
szczęśliwych kapłanów chłopcy doświadczają radości stawania się 
dojrzałym mężczyzną8. Chłopiec, by mógł dojrzeć, potrzebuje mi-
strza, nauczyciela, którym być musi oczywiście także mężczyzna. 
Według zamysłu Bożego, kimś takim powinien być przede wszyst-
kim ojciec. Ale jakieś 200 lat temu ojcowie zaczęli wychodzić ma-
sowo z domu, poszli do fabryk, często znikali za chlebem na całe 
dnie, tygodnie, miesiące. Chłopcy zostali sami w domu z mamą. W 
wielu rodzinach to był moment przerwania łańcucha przekazywa-
nia męskości. Zabrakło łączności między ojcem i synem. Dawniej 
syn patrzył na siłę ojca, na roli czy w zakładzie rzemieślniczym, i 
ojciec mu tę siłę przez to wspólne przebywanie przekazywał. Dziś, 
kiedy ojcowie wracają późno wieczorem z pracy do domu, mają dla 
synów często jeden komunikat: „Tatuś jest zmęczony, chce poleżeć 
i pooglądać telewizję”. Jak celnie wskazuje ks. Pawlukiewicz „od 
wieków, a nawet tysiącleci różne społeczeństwa czy plemiona wie-
działy, że muszą wychowywać mężczyzn, wojowników, żeby prze-
trwać. Natomiast my w Europie przestaliśmy wychowywać du-

                                                 
7 M. Dziewiecki, dz. cyt., s. 46. 
8 Tamże, s. 50.  
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chowych wojowników i społeczeństwo chyba mocno zniewieścia-
ło”9.  

 
2. Przyczyny kryzysu instytucji ojca 
Pierwsza myśl, jaka nasuwa się ad hoc, jest taka, iż kryzys do-

tyczy ojcostwa tradycyjnego, że można mówić raczej o kryzysie 
tradycyjnego ujęcia ojcostwa niż ojcostwa w ogóle, analogicznie do 
kryzysu rodziny, co do którego K. Pospiszyl stwierdza, iż: „Obser-
wowany dziś kryzys rodziny nie dotyczy zaniku samej instytucji, 
lecz jej patriarchalnego kształtu, jaki pradawna rodzina przybrała, 
gdy o przetrwaniu decydowała siła. To prawda, że ów model z 
bardzo małymi zmianami utrzymywał się do chwili obecnej, po-
mimo że od co najmniej dwustu lat obserwujemy konsekwentnie 
postępującą demokratyzację życia społeczno-politycznego”10. Taka 
odpowiedź na to pytanie niekoniecznie jest zgodna z rzeczywisto-
ścią. Nowy model ojcostwa ciągle jest (czy powinien być) poszuki-
wany, bo model tradycyjny ojca jako patriarchy został zastąpiony 
w wyniku przemian modelem nowym, jednak nie pozwalającym 
wyraźnie określić swych cech. Triumfalnie pogrzebano stare ojco-
stwo, nie tworząc nowego. J. Augustyn zauważa, że „ojcostwa nie 
wystarczy dziś jedynie odnowić. Winno być ono zbudowane po-
niekąd od podstaw, z uwzględnieniem nowej sytuacji cywilizacyj-
nej, w jakiej żyją dziś kobiety i mężczyźni. Elementy partnerstwa, 
równości, spontaniczności i wolności w relacjach społecznych, któ-
re są trwałą zdobyczą naszych czasów, muszą być uwzględnione 
także w relacji ojca do dzieci”11.  

Na konieczność rekonstrukcji ojcostwa zwracają uwagę rów-
nież autorzy historii ojców i ojcostwa, pisząc, że „w drugiej połowie 
XX wieku ewolucja tradycyjnej rodziny podaje wszystko w wąt-
pliwość: nieobecny ojciec będzie musiał stworzyć na nowo swoją 
rolę”. Kryzys ojcostwa spowodowany jest dziś niewątpliwie przez 

                                                 
9 T. Jaklewicz, Gdzie te chłopy, w: http://gosc.pl/doc/809154.Gdzie-te-chlopy 

[30.12.2014]. 
10 K. Pospiszyl, Czy zmierzch rodziny patriarchalnej, [w:] „Problemy rodzi-

ny” nr 6/1996, s. 16. 
11 J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003, s. 51. 
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cały splot procesów i przemian cywilizacyjnych: społecznych, poli-
tycznych, ekonomicznych, kulturalnych i religijnych, na które po-
jedynczy mężczyzna nie ma wpływu. Przemiany te w zasadniczy 
sposób oddziałują zarówno na postawę mężczyzn wobec kobiet i 
sposób pełnienia przez nich roli ojcowskiej, na zachowania się ko-
biet w życiu małżeńskim, jak też na model małżeństw i rodziny”12.  

Następną przyczyną kryzysu ojcostwa, mającą charakter religij-
ny, jest zjawisko, które ojciec Józef Augustyn określa jako „globalne 
zakwestionowanie doświadczenia religijnego i duchowego” wywo-
dzące się jeszcze z oświecenia. Trzeba tu jeszcze dodać utratę wpły-
wów przez Kościoły i dechrystianizację, co jeszcze bardziej przyspie-
sza przemiany demograficzne, a negacja wszechmocy Boga-Ojca za-
chwiała podstawową zasadę władzy ojcowskiej w ognisku domo-
wym (przy dodatkowym wzroście kultu maryjnego). Kwestia ta jest o 
tyle istotna, że przez bardzo długi okres w historii ojcostwa rola i ob-
raz ojca były w jakiś sposób kształtowane w odniesieniu do ojcostwa 
Boga i w ogóle wzorców o charakterze religijnym. 

Nie można też wśród przyczyn kryzysu ojcostwa pominąć 
kryzysu męskości w ogóle. A ten z kolei można (za Z. Melosikiem) 
scharakteryzować pokrótce w sposób następujący: to, co kiedyś 
było zaletą mężczyzn (np. siła), jest teraz wadą. Mężczyzna uległ 
feminizacji, nierzadko ma poczucie zagrożenia ze strony kobiet, 
które przestały być słabą płcią. Mężczyzna wszedł w role kobiece - 
np. poprzez przełamanie dychotomii - ciało - kobieta i mężczyzna - 
umysł: mężczyzna też zaczął interesować się ciałem, tak jak to 
wcześniej robiła kobieta (chociażby problem metroseksualności). 
Mężczyzna utracił dominującą pozycję ekonomiczną. Jego tożsa-
mość zaczęła się zacierać, zwłaszcza w obliczu „dekonstrukcji hete-
roseksualności" czy utraty znaczenia pojęcia „role płciowe". Pro-
blem kryzysu męskiej seksualności symbolizuje zdaniem Melosika 
viagra. Zauważalny jest zanik starych modeli męskości, natomiast 
brak nowych lub mają one profeministyczny charakter (na podob-
ne zjawisko można zwrócić uwagę w przypadku kryzysu ojco-
stwa). Pierwszym z objawów jest brak męskiego i ojcowskiego au-
torytetu oraz brak rozeznania, co na rolę ojca się składa - zanik 

                                                 
12 Tamże, s. 89. 
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świadomości tożsamości roli ojca, związany z utratą tradycyjnych 
zadań ojcowskich, przejęciem ich przez matkę oraz państwo (np. 
wychowanie). W krajach rozwiniętych ojciec przestał być dla dzieci 
autorytetem, którego siła wynikała z bycia wzorem i pokazywania 
różnych aspektów życia (np. swej pracy zawodowej)13. 

Odnosząc się do problemu wzorców, można jeszcze powie-
dzieć, że „o ile koncepcja kobiecości rozwinęła się w fałszywym 
kierunku" - jak pisze S. Sławiński - „o tyle ideał mężczyzny w dzi-
siejszej świadomości potocznej praktycznie nie istnieje. Współcze-
sny mężczyzna, który przestał być jedynym żywicielem rodziny, 
który stracił także pozycję głowy domu, nie bardzo wie, kim wła-
ściwie jest. Tym bardziej nie wie tego jego wyemancypowana to-
warzyszka życia”14. Ale brakuje wzorców również w mediach, 
można mówić o sponiewieraniu obrazu ojca w kinie i literaturze - 
kultura masowa już w latach dwudziestych pokazywała mężczy-
znę jako słabego i głupiego, i jak twierdzi R. Bly, stawiała sobie za 
cel „poderwanie szacunku dla męskiej energii”15. 

Jeszcze jednym źródłem kryzysu współczesnej roli ojca wyda-
je się być – przynajmniej na polskim gruncie – kondycja polskiego 
społeczeństwa o świadomości mocno postkolonialnej, jak często je 
określa w swoich pracach Rafał A. Ziemkiewicz. Jeszcze w Bolsze-
wii wytworzył się stosunek do starszego pokolenia pełen polito-
wania. Stanisław Cat-Mackiewicz opisywał: U nas się mówi: „on 
tego nie rozumie, to przecież dziecko”, w Bolszewii w identyczny 
sposób mówi się i myśli: „to jest człowiek starszy, on tego zrozu-
mieć nie jest w stanie”16. 

Dziś podobnie rola ojca uległa degradacji w oczach potom-
stwa z racji na mentalność automatycznie segregującą osoby starsze 
do kategorii „mniej rozumiejących”. Jest to rzecz jasna konsekwen-
cja rewolucji kulturowej, której owoce są serwowane poprzez mass 
media do najbardziej chłonnych, młodych umysłów. 
                                                 

13 Por. D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja: analiza socjologiczna, 
Warszawa 1998, s. 24. 

14 S. Sławiński, Dojrzewać do miłości, Warszawa 1990, s. 180. 
15 R. Bly, Żelazny Jan, Poznań 2004, s. 35. 
16 S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa so-

wietów, Kraków 2012, s. 120. 
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3. Kryzys ojcostwa na łonie Kościoła 
Już na początku pontyfikatu papieża Franciszka wiele osób 

mówiło jak ogromne wyzwania stoją przed nowym biskupem 
Rzymu. Ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza za-
znaczał, że „przed nowym następcą św. Piotra stoją różne, mocno 
już nabrzmiałe, problemy. Pierwszym jest nieunikniona konfronta-
cja z wojującym ateizmem i de facto wspierającym go liberalnym 
chrześcijaństwem. Widać dziś wyraźnie, jak świat spycha nas i 
ustawia pod ścianą. Doszliśmy do momentu, gdy dalej już nie mo-
żemy się cofnąć bez zdrady katolickiego Magisterium”17. Jasne by-
ło, że choć Kościół ze swej natury nie jest stroną atakującą (jest naj-
wyżej ekspansywny poprzez ewangelizację), to gdy agresywny 
świat zaczyna z nim otwarcie walczyć, zmusza do konfrontacji. 
Wielu ufało wówczas, że podniesie tę rzuconą rękawicę. Choć 
oczywiście należało zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli Kościół 
powróci do klarownego języka, przestanie owijać swoje przesłanie 
w bawełnę, to spotka się z furią liberalnego świata. Inne wyzwania, 
które czekały na nowowybranego Ojca Świętego to zmierzenie się z 
doskonale zorganizowaną homoseksualną rewolucją, niszczącą 
resztki tradycyjnych społeczeństw, a także z agresywnym islamem 
i problemami demograficznymi. 

Nie przypadkowo używano takich pojęć jak konfrontacja, ar-
mia czy wódz. Sam Benedykt XVI przy okazji swoich 85. urodzin 
przypomniał pojęcie Ecclesia Militans, czyli Kościoła Wojującego, 
bo potrzeba walki z coraz lepiej zorganizowanym złem jest bardzo 
aktualna. Dlatego abdykację Benedykta XVI można rozumieć jako 
przekazanie władzy komuś, kto będzie miał siłę ująć ster łodzi Pio-
trowej zdecydowanie mocniej, kto lepiej skonsoliduje świat katolic-
ki, porządniej go zorganizuje. 

Ojciec Święty Franciszek nie dał jednak wiernym przygotowa-
nym na obronę tradycyjnych wartości, pragnących ratować kontynent 
europejski przed ogarniającą go pożogą laicyzacji, pewności i poczucia 
opieki wodza-ojca. Właśnie ojcowskiej opieki i męstwa w chrześcijań-

                                                 
17 G. Śniadoch, Kościół musi podnieść rękawicę, [w:] 

http://www.rp.pl/artykul/990188.html?print=tak&p=0 [8.01.2015]. 
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skim rozumieniu tego pojęcia zabrakło w postawie papieża18. W od-
różnieniu od Benedykta XVI i św. Jana Pawła II trudno jak na razie do-
strzec w obecnym Ojcu Świętym papieża europejskiego, który chciałby 
rzeczywiście zaangażować się w projekt ratowania Europy przed po-
stępującą w nim rewolucją obyczajową19.  

Symboliczna wydaje się być niedawna wizyta Franciszka w 
Parlamencie Europejskim, miejscu gdzie w sposób szczególny na-
leżałoby położyć nacisk na obronę tradycyjnych wartości, które 
nieustannie poddawane są atakom w instytucjach unijnych. Zaska-
kujący mógł być brak mocnego papieskiego odniesienia się do pro-
blemów, którymi rzeczywiście żyją chrześcijanie w Europie. I nie 
jest nim ani ekologia (której zachwalaniu Ojciec Święty poświęcił 
sporo miejsca), ani „żywotności demokracji” czy wielostronność 
polityki globalnej, ale realny atak na życie i rodzinę. Kolejne kraje 
europejskie wprowadzają do systemów prawnych związki osób tej 
samej płci, które nie tylko zaczynają być określane „małżeństwa-
mi”, ale którym przyznaje się także prawo do adopcji dzieci. Jak 
słusznie podkreślił Tomasz P. Terlikowski „chrześcijanie więc, tak-
że biskupi, którzy walczą o prawa rodziny, nie otrzymali od papie-
ża choćby jasnego słowa wsparcia w ich całkowicie realnej walce z 
instytucjami europejskimi”20. 

„Franciszek wcale nie ucieka przed politycznymi zagadnie-
niami, a także przed ostrymi niekiedy ocenami polityków. Pro-
blem, przynajmniej dla niemałej części europejskich konserwatyw-
nie nastawionych chrześcijan, polega tylko na tym, że swoje naj-
ostrzejsze gromy papież rezerwuje dla kwestii, które można od-
nieść wrażenie wcale nie są kluczowe dla Europy, ale których po-
ruszenie na pewno zachwyci media. Gdy zaś trzeba ostro zgromić 
polityków realnie niszczących rodzinę czy przyczyniających się do 
zabijania nienarodzonych, papież wypowiada się o wiele ostroż-
niej. Tak jakby nie chciał drażnić mediów i ich lewicujących odbior-
ców.” Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w jednym ze swoich kazań podkre-

                                                 
18 Tamże. 
19 T.P. Terlikowski, Franciszek nieeuropejski, [w:] „Do Rzeczy” (2014), nr 

49/097, s. 60. 
20 Tamże, s. 61. 
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ślił, że „podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdo-
bywaniu prawdy i życia prawdą jest zdobycie cnoty męstwa. 
Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota mę-
stwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i stra-
chu. Bo bać się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju”21. 

Kościół w Polsce również od czasu ks. Popiełuszki i Sługi Bo-
żego kard. Stefana Wyszyńskiego odczuwa posuchę, jeśli chodzi o 
postacie mające ojcowskie predyspozycje przy jednoczesnej poko-
rze i miłości do Boga i narodu. Prymas Wyszyński nie tyle rządził 
Kościołem, co szedł na jego czele, przewodził mu, co znaczyło, że 
szedł razem z nim i przeżywał swoją obecność w nim. Z jednej 
strony był z Kościołem, doświadczał tego wszystkiego, czym żył 
lud Boży. Solidarność z ludem dawała mu ogromny autorytet i wo-
tum zaufania. Z drugiej strony był niejako na krok przed społecz-
nością wierzących, by wskazywać drogę, właściwy kierunek, pra-
widłowe rozwiązania. Zgodnie z obrazem pasterza podanym przez 
Chrystusa w Ewangelii św. Jana, szedł na czele, torując bezpieczną 
drogę (por. J 10,1-15). Dla tej posługi ludowi Bożemu charaktery-
styczne są dwie postawy Prymasa. Pierwsza to postawa ojcowska, 
wzorująca się na Ojcu Niebieskim. Tej postawy częściowo nauczył 
się od ks. Władysława Korniłowicza. Styl duszpasterski tego zna-
nego w Polsce kapłana opierał się na relacji ojciec - syn. Ojcostwo to 
miało charakter nadprzyrodzony i duchowy. "Umiłowane dzieci 
Boże, dzieci moje" - to typowy początek kazań, homilii, przemó-
wień, tak zwracał się Prymas do wiernych. Nie jest tajemnicą, że 
najbliższe otoczenie zwracało się do Prymasa: "Ojcze", a nie: "Emi-
nencjo". Miał świadomość, że w trudnych czasach przemocy, nie-
poszanowania godności człowieka zapotrzebowanie na postawę 
ojcowską nie tylko w konfesjonale, ale i w codzienności jest ogrom-
ne. Dlatego swoje doświadczenie wewnętrzne przenosił na Kościół 
i starał się nadać mu takie oblicze22. 

 

                                                 
21 Cyt. za: http://www.niedziela.pl/artykul/91575/nd/Troska-

o%C2%A0mestwo [8.01.2015]. 
22 http://www.nonpossumus.pl/oprymasie/prorok.php [10.01.2015]. 
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Podsumowanie 
Przywrócenie właściwej roli instytucji ojca, tak w rodzinie, jak 

i w Kościele czy narodzie możliwe jest tylko poprzez naśladownic-
two Chrystusa jako wzoru męstwa i miłości dla każdego mężczy-
zny, a także przez przywrócenie szacunku wśród najmłodszych dla 
osób myślących inaczej, osób starszych o większym doświadcze-
niu. Warto wzbudzić w najmłodszych pragnienie poznania praw-
dziwego męstwa płynącego z naśladowania tego co najpiękniejsze, 
przekazywanego przez miłość, ale też surowość. A przyjęcie z po-
korą nauk jakie daje nam Bóg w zakresie zarówno bycia dobrym 
ojcem jak i kochającym synem zdaje się być kluczem do sukcesu. W 
Starym Testamencie szczególnie Księga Przysłów obfituje wręcz w 
celne wskazówki. „Nie gardź, mój synu, karceniem Pana i nie znie-
chęcaj się Jego upomnieniem (…) bo kogo Pan kocha, tego karci, jak 
ojciec syna, którego darzy życzliwością” (Prz 3,11-12), „Kto oszczę-
dza rózgi, nienawidzi syna, a kto go kocha, wdraża go do karności” 
(Prz 13,24).  

Przywrócenie wiary w Boga i odbudowanie autorytetu Ko-
ścioła w tym kontekście jest niezwykle istotne. Zdaniem naukow-
ców, upadek autorytetu Boga spowodował w konsekwencji upadek 
pozycji i statusu ojca ziemskiego. To przeniosło się na życie ro-
dzinne, coraz więcej jest rodzin rozbitych, w których opiekę nad 
dziećmi posiada matka. I to też jest znakiem, że ojciec jest osobą 
drugoplanową23.  

Według Ojca Świętego Benedykta XVI ojcostwo Boga jest nie-
skończoną miłością, czułością pochylającą się nad nami, słabymi 
dziećmi, potrzebującymi wszystkiego24. Takim właśnie przykładem 
należałoby się kierować i mieć je zawsze na uwadze przy przywra-
caniu na nowo pozycji ojca w rodzinie oraz wszystkich innych 
aspektach jego funkcjonowania. 

Streszczenie 
Rolę ojca można rozumieć na rozmaite sposoby i rozpatrywać 

ją na kilku odmiennych płaszczyznach. Prócz naturalnego rozu-
mienia postaci ojca z perspektywy rodzinnej jako dającego życie, 

                                                 
23 http://niedziela.pl/artykul/46158/nd/Wartosc-ojcostwa [10.01.2015]. 
24 Rekolekcje z Benedyktem XVI, Kraków 2013, s. 128. 
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opiekuna oraz głowy rodziny można mówić o relacjach ojcowsko-
synowskich w zależności mistrz – uczeń (perspektywa naukowa), o 
ojcowskim autorytecie w zależnościach wojskowych, a także, a mo-
że przede wszystkim w odniesieniu do życia Kościoła – o kapła-
nach jako o ojcach, przewodnikach, pasterzach. Niezależnie od tego 
kryzys jaki dotyka instytucję ojcostwa, pozycji i autorytetu ojca ma 
miejsce we wszystkich możliwych aspektach i wspólne wydaje się 
być źródło problemu. Na wstępie trzeba jednak postawić tezę o 
osłabieniu roli i zauważalnej dewaluacji autorytetu ojca w otaczają-
cej nas rzeczywistości. Warto dodać, że ma to miejsce na wielu 
płaszczyznach. Poniższe rozważania mają na celu wskazanie przy-
czyn takiego stanu rzeczy, potwierdzenie powyższej tezy, a także 
ewentualne odnalezienie remedium na omawiany problem. 

 
Summary 
Role of the father can be understood in different ways and to 

consider it on several different levels. In addition to understanding 
the natural form of the father from the perspective of the family as 
a life-giving, and the head of the family caregiver can talk about 
father-filial relations based on master - student (scientific perspec-
tive), with paternal authority in military relationships and, perhaps 
above all in relation to the life of the Church - to the priests as about 
fathers, guides, shepherds. Regardless of how the crisis affects the 
institution of fatherhood, position and authority of the father has a 
place in all possible aspects and common seems to be the source of 
the problem. At the outset, however, need to be argued about a no-
ticeable weakening of the role and authority of his father's devalua-
tion in reality. It is worth noting that this is a place on many levels. 
The following discussion is intended to identify the reasons for this 
state of affairs, the confirmation of this thesis, as well as possible to 
find a remedy for this issue. 
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Dariusz Kolano (KU) 
 

Rola ojca w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego 
 
Podstawowym i naturalnym działaniem rodziców jest wpro-

wadzanie dziecka w życie, ukazywanie mu bogactwa i różnorod-
ności otaczającego go świata. Rodzice stanowią naturalną ochronę 
dziecka przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami oraz udzielają 
wsparcia w różnych przestrzeniach jego funkcjonowania. Pojawie-
nie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie budzi silne emocje i 
przeżycia negatywne. Analizując sytuacje rodziny dziecka niepełno-
sprawnego niektórzy badacze wskazują na znacznie więcej trudności 
w spełnianiu swoich zadań1. Pogłębiają one często sytuacje traumaty-
zujące. O ich sile, przebiegu i rodzaju decyduje wiele czynników. 
Podstawowym jest etap rozwoju dziecka na którym pojawia się nie-
pełnosprawność. Ważny jest sposób dotarcia informacji, rodzaj i sto-
pień niepełnosprawności, jego uzewnętrznienie, a także błędy w 
przekazie informacji dotyczących niepełnosprawności.  

A. Twardowski scharakteryzował cztery etapy zachowań rodzi-
ców w pojawiającej się nowej sytuacji w ich życiu, tj. wystąpienie nie-
pełnosprawności u dziecka czy też pojawienie się (urodzenie) dziecka 
z niepełnosprawnością intelektualną. Autor dzieli je następująco2: 

1. Okres szoku, nazywany też okresem wstrząsu emocjonalnego. 
2. Okres kryzysu emocjonalnego określany też jako okres rozpaczy 

i depresji. 
3. Okres pozornego przystosowania się. 
4. Okres konstruktywnego przystosowania się do zaistniałej sytuacji. 

Najczęściej pojawiające się emocje negatywne przeżywane przez 
rodziców dziecka, to obawa o życie i zdrowie dziecka. Towarzyszą 
temu też obawy o przyszłość dziecka. Jednym z dominujących czyn-
ników powodujących wszelkiego rodzaju wstrząsy emocjonalne czy 

                                                 
1 Por. H. Borzykowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i społeczeństwie [w:] 

Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, (red.) A. Hulek, Warsza-
wa 1994, s. 21. 

2 Por. A. Twardowski, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] Dziecko 
niepełnosprawne w rodzinie, J. Obuchowska Warszawa 1995, s. 21. 
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stany traumatyczne to niedostatek informacji o charakterze medycz-
nym i pedagogicznym czy rehabilitacyjnym. Często pojawia się też 
obawa przed stygmatyzacją, niesprawiedliwością a nawet pretensje 
do Boga i otoczenia. Czasem pojawia się dodatkowo brak życzliwości 
w środowisku. Niekiedy sami rodzice w swym negatywnym stanie 
emocjonalnym popadają w stany depresyjne a zwątpienie i brak na-
dziei doprowadza często do ostrych konfliktów wewnętrznych i kłót-
ni, które bezpośrednio przekładają się na sytuację dziecka. Hamują 
jego rozwój i powodują, że stan dziecka upośledzonego umysłowo 
może się znacznie pogorszyć.  

Podejmując rozważania o roli ojca w wychowaniu dziecka upo-
śledzonego umysłowo nie sposób oddzielić jej od refleksji nad rodzi-
ną i małżeństwem. Jest to naturalne pole na którym ojciec realizuje 
swe zadania. Zdarza się i tak, że w obliczu problemów, które go prze-
rastają dezerteruje. Wtedy można mówić o zminimalizowanej roli 
ojca, biernej lub samowykluczającej. W rzadkich przypadkach ojciec 
zostaje odsunięty przez matkę, częściej spotyka się prawne pozba-
wienie praw. Istnieją także przeciwne przypadki, gdzie to ojciec wła-
śnie pełni dominującą role w procesie wychowawczym dziecka nie-
pełnosprawnego. Owe zjawiska są skutkiem obserwacji autora jako 
wieloletniego olinofrenopedagoga, czynnie wykonującego swój za-
wód i powołanie w dużym ośrodku szkolno – wychowawczym.  

Narodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną powo-
dują konsekwencje dla całej rodziny. Dlatego istotnym czynnikiem 
jest pozycja ojca w rodzinie dotkniętej tym problemem. Jest to w życiu 
ojca (także i matki) tak radykalne przeżycie, że wielu z nich potrzebu-
je miesięcy a czasami i lat, by móc podołać różnorakim problemom, 
które zupełnie wywróciły dotychczasowy porządek życia. Wielu oj-
ców skarży się na poczucie osamotnienia a nawet izolacją, brakiem 
pomocy, brakiem wsparcia duchowego, merytorycznego czy mate-
rialnego. Naturalnie podobne problemy przeżywają matki, czy po 
prostu rodzina dotknięta niepełnosprawnością dziecka.  

Na samopoczucie rodziców dzieci upośledzonych mają również 
wpływ dodatkowe stany. Są to między innymi3: 

                                                 
3 Por., tamże, 21-23. 
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- poczucie stygmatyzacji, napiętnowania spowodowane podej-
rzeniami otoczenia, iż stanowią oni mniejszą wartość biologiczną i 
społeczną (np. że przyczyną kalectwa dziecka są różne ich „grzechy”). 
Skutkiem takiego stanu może być wycofanie społeczne, poczucie 
wstydu ale również brak akceptacji społecznej, zwłaszcza w małych 
środowiskach; 

- intuicyjne, irracjonalne poczucie winy za urodzenie takiego 
dziecka, za zawód sprawiony współmałżonkowi (częściej towarzy-
szący matkom), za brak umiejętności postępowania z dzieckiem (czę-
ściej spotykany u ojców). Także wiele tzw. „złych myśli” wobec 
dziecka przysparza ojcom wiele dodatkowych udręczeń; 

- poczucie krzywdy, za „zły, okrutny i niesprawiedliwy los” 
(często tak to formułują) wiążąc nieszczęście dziecka z własną życio-
wą porażką. Czasem towarzyszy ojcom poczucie urażonej dumy, 
zwłaszcza w przypadku narodzin syna (jeszcze gorzej, gdy jest to 
pierworodne dziecko, lub jedyne płci męskiej albo w ogóle jedyne); 

- stałe napięcie z wynikające z zachwiania ról poszczególnych 
członków rodziny, zwłaszcza roli ojca w sytuacji nowych obowiąz-
ków, konieczności zaangażowania się, obecności i pogodzenia tego 
wszystkiego z pracą zawodową, zwłaszcza gdy nasilają się problemy 
nietypowe i nieprzewidziane; 

- stany zmęczenia, stałe stresogenne napięcie czy świadomość 
braku perspektyw. 

Obecność dziecka niepełnosprawnego intelektualnie powoduje, 
że cała rodzina, będąca dynamicznym układem społecznym zaspaka-
jającym potrzeby indywidualne jej członków oraz pośredniczącym 
pomiędzy jednostką a społeczeństwem, staje się niejako sama w pew-
nym sensie upośledzona. Wobec tego, mogą pojawić się różnorakie 
mechanizmy obronne, nie zawsze korzystne, a nawet częściej pogar-
szające stan psychiczny obojga rodziców czy jednego z nich. Owe me-
chanizmy obronne niekiedy przyjmowane są podświadomie. Ojciec, 
nie dopuszczając do napięć psychicznych przekraczających granice 
wytrzymałości, próbuje uzyskać chociaż minimum komfortu psy-
chicznego. Podejmuje niekiedy nieprzewidywalne postawy z nawet z 
ucieczką w alkoholizm włącznie. Mechanizmy obronne to także 
wspomniana już rezygnacja i negacja. Ich skutkiem jest poddanie się, 
ucieczka przed depresją, zaprzeczenie i wypieranie faktu czy jego 
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elementu (np. upośledzenia). Negacja prowadzi najczęściej do działań 
pozorowanych lub zastępczych imitujących zaangażowanie, pozoro-
wanych działań użytecznych (np. poszukiwanie niekonwencjonal-
nych metod leczenia, leczenia za granicą czy stosowanie rygorystycz-
nych metod wychowania). Innym, niepożądanym mechanizmem 
obronnym jest agresja. Bywa, że ojcowie by zmniejszyć niepokój i na-
pięcie stawiają irracjonalne wymagania wobec żony, specjalistów czy 
wychowawców i nauczycieli. Przeciwieństwem agresji jest postawa 
izolacji. Ojciec unika kontaktów, często przebywa poza domem, 
usprawiedliwiając swą nieobecność ważnymi, społecznie aprobowa-
nymi obowiązkami czy działaniami4. Specjaliści wskazują na postawy 
negatywne rodziców, które mają bezpośredni wpływ na samopoczu-
cie i rozwój dziecka upośledzonego umysłowo5: 

- atmosfera napięta, którą charakteryzuje wzajemna nieufność, 
poczucie zagrożenia. Dziecko niepełnosprawne w takiej atmosferze 
czuje się stale zagrożone, przyjmuje bardzo często postawę agresyw-
ną lub apatyczną; 

- atmosfera hałaśliwa – są to częste kłótnie, których powodem 
może być dziecko niepełnosprawne. Dziecko w takich sytuacjach 
przyjmuje postawę obronną opowiadając się po stronie, która jego 
zdaniem jest silniejsza; 

- atmosfera depresyjna, która najczęściej wszelkie nieszczęścia, 
kłopoty i trudności przypisuje chorobie dziecka. Staje się ono w takim 
klimacie coraz bardziej nieszczęśliwe; 

- atmosfera obojętna jest to pozostawianie dziecka niepełno-
sprawnego samemu sobie. Charakteryzuje ją brak zainteresowania i 
poczucie wyobcowania u dziecka; 

- atmosfera nadmiaru emocji to przesadne i nadmierne zaintere-
sowanie się dzieckiem. Znajduje się ono wtedy w centrum wszelkich 
działań i relacji rodzinnych. Dominuje ich codzienność. Takie dziecko 
często pozostaje bezradne wobec problemów, z którymi powinno so-
bie radzić. Staje się niesamodzielne. 

                                                 
4 Por. J. Kubeczko, O wychowani u dzieci upośledzonych umysłowo, Warszawa 

1974, s. 54-56. 
5 Por. I. Obuchowska, Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwi-

cowych u dzieci i młodzieży, Warszawa 1976, s. 377. 
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Niektórzy ojcowie przyjmują jednak zupełnie inną postawę i 
stwierdzają, że upośledzenie dziecka staje się szansą dla pogłębienia 
więzi małżeńskich, zespolenia związku a niekiedy nawet staje się 
przyczynkiem do uratowania związku będącego niekoniecznie w sta-
nie kryzysu ale przeżywającego raczej stan przywiązania i biernego 
trwania. Tacy rodzice zdają sobie sprawę z tego, iż dziecko bardzo 
mocno przeżywa stany emocjonalne obojga rodziców i doskonale 
wyczuwa atmosferę w domu. Mądrość ojca pozwala na wyciszanie 
złych emocji, redukowanie stanów destruujących porządek rodziny i 
między innymi z tego powodu decydują się na współpracę nie tylko z 
małżonką, ale specjalistami a przede wszystkim z dzieckiem, okazując 
mu swą miłość i troskę. W trudnych warunkach potrafią ujawnić cen-
ne cechy, które rodzą głęboki szacunek i miłość do małżonki. Jednym 
z efektów prawidłowo rozwiązanych kryzysów rozwojowych jest 
skonsolidowana tożsamość. W postawie ojcowskiej wobec dziecka z 
niepełnosprawnością zdrowa tożsamość przejawia się świadomością 
faktu uczestnictwa w procesie opieki, rehabilitacji i wychowania 
dziecka od chwili narodzin. 

Wczesny kontakt ojca z niepełnosprawnym dzieckiem powinien 
rozpocząć się od poznawania potrzeb i oczekiwań dziecka oraz od 
uczenia się adekwatnego reagowania na te potrzeby. Proces ten doko-
nuje się w codziennych czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
tj.: dotykanie, kołysanie, przytulanie. Jeżeli klimat tych kontaktów jest 
przyjazny, dziecko ma szansę zaspokoić potrzebę kontaktu emocjonal-
nego, poczucie bezpieczeństwa i ufności wobec otoczenia. Zdobyte w 
ten sposób zaufanie jest podstawą dalszego procesu socjalizacji dziecka. 
W dalszym etapie rozwoju dziecka zadanie ojca polega głównie na 
pomocy w rozpoznawaniu i ukazywaniu dziecku jego możliwości oraz 
tego, co jest dla niego osiągalne, w związku ze specyfiką niepełno-
sprawności6. 

Dziecko niepełnosprawne intelektualnie determinuje życie we-
wnątrzrodzinne, wyznaczając niejako każdemu z jej członków określo-

                                                 
6 Por. R. Cebernik, Rola ojca w rozwoju dziecka i jej społeczno – kulturowe uwa-

runkowania [w:] A. Appelt, J. Wojciechowska (red.) Zadania i role społeczne w okre-
sie dorosłości, Poznań 2002, s, 97. 
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ne obowiązki, funkcje i zadania7. Ojcowie dzieci z zaburzeniami rozwo-
ju są w bardzo złożonej sytuacji, a ich rolę niesłusznie traktuje się z du-
żym uproszczeniem - jako żywiciela rodziny. Oprócz tych obowiąz-
ków, ojcowie często dążą do zdobywania informacji na temat zabu-
rzenia oraz form pomocy dziecku i wspierają emocjonalnie swe 
żony. Starają się też jak najlepiej rozumieć przeżycia i doświadcze-
nia swoich niepełnosprawnych dzieci. Ponadto podkreśla się, że 
ojcowie coraz częściej traktują obowiązki zawodowe jako prze-
szkodę w spędzaniu czasu z niepełnosprawnym dzieckiem - nie 
tylko w zabawie, lecz także w uczestniczeniu w terapii. Wpływ oj-
ców na decyzje dotyczące terapii dziecka oraz ich zaangażowanie 
w jej przebieg często jest dla nich źródłem zadowolenia i dużej sa-
tysfakcji. Ich aktywność dotyczy zabawy, pielęgnacji, dyscyplino-
wania oraz wpływania na jakość usług oferowanych dziecku. Jed-
nocześnie, udział ojców i zaangażowanie w opiekę nad dzieckiem 
często odbywa się, podobnie jak u matek, kosztem innych aktyw-
ności, np. spotkań towarzyskich. Przez to pozostają sami ze swoimi 
przeżyciami i trudnościami, ponieważ unikają obarczania nimi 
swych małżonek8.  

Pełniąc wieloletnie obowiązki terapeuty i wychowawcy dzieci z 
upośledzeniem umysłowym, autor oprócz osobistych doświadczeń 
autor prowadzi badania naukowe w tym obszarze. Między innymi, 
jednym z zasadniczych obszarów badawczych jest środowisko rodziny 
dziecka z upośledzeniem umysłowym. Jak wspomniano na wstępie, 
rola ojca ściśle wiąże się z rolą matki a także całej rodziny dziecka nie-
pełnosprawnego. Dlatego też pragnę zaprezentować fragment wyni-
ków badań własnych, określających postawy rodziców wobec niepeł-
nosprawności intelektualnej swego dziecka. Przeprowadzono analizę 
postaw zarówno w grupie rodziców dziecka pełnosprawnego i niepeł-
nosprawnego intelektualnie. Wyniki wskazują, iż większość badanych 
posiada pozytywne postawy wobec rodzicielstwa, jednak w przypad-
ku rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, można zauwa-

                                                 
7 Por. I. Jelonkiewicz, Radzenie sobie rodziców z chorobą dziecka – zagadnienia 

wybrane, „Nowiny Psychologiczne” 1992, Nr 4, s. 104-108. 
8 Zob. A. Dąbrowska, Postawy rodziców wobec niepełnosprawności dziecka, 

http://www.porazeniemozgowe.com.pl/(06.12.2014). 



1195 
 

żyć ograniczoną aprobatę roli rodzicielskich i częściej spotykane są ne-
gatywne opinie w stosunku do pełnionych zadań niż w grupie rodzi-
ców dzieci pełnosprawnych. Ograniczę się do zaprezentowania wyni-
ków testu niedokończonych zdań9, w którym między innymi posta-
wiono pytanie: „Dla Pani bycie matką oznacza…” i to samo pytanie 
skierowano do ojców. Jest to niewielki fragment ogólnej problematyki 
badawczej, która wraz z pojawiającymi się nowymi uczestnikami pro-
cesu wychowawczo-edukacyjnego, który trwa i pokazuje również 
zmiany, jakie następują w świadomości nowych pokoleń wychowan-
ków oraz ich rodziców.  

Poniżej zostaną pokazane badane postawy zarówno ojców jak i 
matek. Należy dodać, celem wyjaśnienia, iż aktualne wyniki prowa-
dzonych badań w roku 2013 -2014 są przedmiotem pracy naukowej 
autora, stąd mimo pewnych uaktualnień czy nowych pojawiających się 
problemów i wniosków, nie mogły być zaprezentowane.  

 
Tabela 1. Postrzeganie macierzyństwa i ojcostwa – porównanie reakcji ro-

dziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych intelektualnie (źródło własne). 
 

Dla pani bycie matką oznacza… Dla Pana bycie ojcem oznacza… 
Matki dzieci 
zdrowych 

Matki dzieci nie-
pełnosprawnych 

intelektualnie 

Ojcowie dzieci 
zdrowych 

Ojcowie dzieci 
niepełnospraw-
nych intelektual-

nie 
szczęście 28% szczęście 41% dumę 33 % odpowiedzialność 

44% 
spełnienie 27% odpowiedzialność 

28% 
odpowiedzialność 
28% 

obowiązek 38% 

rzecz wspaniałą 
20% 

poświęcenie 26 % spełnienie 24% spełnienie 9% 

odpowiedzialność 
11% 

obowiązek 5% posiadanie dzieci 
11% 

radość 9% 

obowiązek 9%  inne 4%  
inne 5%    

 

                                                 
9 Badania prowadzono w Specjalnym Szkolnym Ośrodku Opiekuńczo-

Wychowawczym w Rudniku nas Sanem i dotyczą okresu 1010-1013 (przyp. aut.).  
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Jest to zobrazowanie reakcji zarówno matek jak i ojców. W kon-
tekście niniejszych rozważań interesujące są postawy ojców w środo-
wisku pracy autora. Jak widać, ojcowie dzieci zdrowych na pierwszym 
miejscu stawiają dumę, odpowiedzialność i spełnienie. W przypadku 
ojców dzieci z upośledzeniem umysłowym, prawie połowa badanych 
wskazuje na odpowiedzialność, co oznacza, iż mają świadomość wy-
zwań, przed jakimi stanęli w obliczu trudności. Także świadomość 
obowiązku wobec zadań wychowawczych postawili bardzo wysoko. 
Radość i spełnienie stanowią ok. 20% odpowiedzi. Porównując podob-
ne badania te, które zaprezentowałem różnią się znacznie od podob-
nych10,, zwłaszcza w odniesieniu do ojców dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo. Najprawdopodobniej wynika to ze specyfiki badanego śro-
dowiska (dzieci rodziców mieszkających na Podkarpaciu w środowi-
skach wiejskich i małych miasteczek). Ważny jest tutaj czynnik spo-
łeczno-ekonomiczny, wykształcenie, możliwości zarobkowe rodziców 
czy jakość pomocy socjalnej i dostęp do specjalistów. Odwołując się 
natomiast do teorii rozwoju psychospołecznego E. H. Eriksona11 można 
uznać, że podejmowanie roli ojca (matki) oraz troska o rozwój dzieci 
jest oznaką pozytywnego rozwiązywania kryzysów związanych z 
okresem dorosłości i stanowi istotny czynnik kształtowania tożsamości. 
Daje to nadzieję, że w sytuacjach kryzysowych, związanych z posiada-
niem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, następuje progres 
w postawach rodzicielskich.  

Troska o rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie leżała 
na sercu także św. Janowi Pawłowi II. W przemówieniu do uczestni-
ków Kongresu Papieskiej Rady ds. Rodziny 4 XII 1999 roku powie-
dział: „Narodziny chorego dziecka to z pewnością trudne doświadcze-
nie dla rodziny, która doznaje głębokiego wstrząsu. Także z tego punk-
tu widzenia ważna jest pomoc okazywana rodzinom, aby umieli oto-
czyć dziecko szczególną troską, rozwijać głęboki szacunek dla jego 
godności osobistej oraz ze czcią służyć jego prawom. Odnosi się to do 
każdego dziecka, ale szczególnie ważne staje się wobec dziecka małe-
go, wymagającego opieki całkowitej wobec dziecka chorego, cierpiące-

                                                 
10 Por. L. Bakiera, L. Steller, Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełno-

sprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie, UAM, Poznań 2010, s. 131-151. 
11 Por. E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004. 
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go lub upośledzonego”12. Zadania wobec rodziny, wg wskazań Jana 
Pawła II są niezwykle absorbujące. Wymagają szczególnej troski i od-
powiedzialności. Nie mogą to być działania incydentalne czy krótkofa-
lowe. Jest to żmudny i wymagający wiele wysiłku proces, w którym 
bezpośrednio uczestniczą najpierw rodzice. Papież nie rozdzielał ról w 
rodzinie. Często używał pojęcia „rodzice” czy „rodzina”. W jego per-
cepcji zadania i obowiązki wobec dzieci niepełnosprawnych należą w 
równym stopniu do ojca jak i matki. Obecność w rodzinie takiego 
dziecka obejmuje nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, eko-
nomiczne, społeczne ale także duchowe.  

Wiara w życiu rodziców, zwłaszcza rodziców dziecka z niepełno-
sprawnością umysłową odgrywa olbrzymią rolę, może nawet jedną z 
najważniejszych. Wskazując na to, jak wielką rolę pełni wiara w ży-
ciu tych osób, można odwołać się chociażby do istniejących wspól-
not ruchu „Wiara i Światło”. Empirycznymi badaniami, objęto 319 
rodziców związanych ze wspólnotami na terenie Krakowa. Nie 
sposób oczywiście przedstawić wszystkich uściśleń i wyników ba-
dawczych, ale warto zatrzymać się choćby na kilku istotnych in-
formacjach ukazujących jak ważnym jest wiara i religia w życiu 
rodziców. Spośród rodzajów korzyści osiągniętych poprzez udział 
we wspólnotach Ruchu „Wiara i Światło” należy wymienić: kon-
takty dziecka z upośledzonymi i pełnosprawnymi kolegami 
(78,0%); dowartościowanie dziecka (74,9%); możliwość kontaktu z 
innymi rodzicami i zwiększenie wiedzy na temat wychowania 
dziecka upośledzonego (53,4%); możliwość dzielenie się z innymi 
własnym doświadczeniem (48,9%); adaptacja dziecka i traktowanie 
go jako pełnowartościowego (43,0%); przybliżenie dziecku upośle-
dzonemu zagadnień wiary i praktyk religijnych, przygotowanie do 
sakramentów świętych (43,0%); spotkanie przyjaciół (42,0%); 
otrzymanie przez rodziców wsparcia duchowego (41,1%); atrakcyj-
ne formy organizacji czasu wolnego dla dziecka upośledzonego np. 
obozy, wycieczki (41,1%); wzrost samodzielności i uspołecznienia 
dziecka (37,9%); organizacja zajęć dla dziecka (35,6%); mobilizacja 

                                                 
12 Jan Paweł II. Przemówienie Ojca Świętego do uczestników kongresu Pa-

pieskiej Rady ds. Rodziny. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. 4 grudnia 1999. 
L’Osservatore Romano, Wyd. Pol. 21/2000 nr 3 s. 33. 
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do wyjścia z domu tak dziecka, jak i matki (34,2%); rozrywka dla 
dziecka upośledzonego (22,0%)13.  

Powyższe dane wskazują jak wiele znaczy działanie Kościoła 
na rzecz rodziców i dzieci niepełnosprawnych. Także pokazują jak 
ważnym czynnikiem wsparcia dla rodziców jest pomoc psycholo-
giczno - duchowa. Na tej płaszczyźnie wiara i religia ma do ode-
grania niezwykłą rolę. W sytuacjach kryzysowych ojcowie (także 
matki), którzy uczestniczą lub do których dociera duszpasterstwo 
dla niepełnosprawnych i ich rodzin mogą stać się filarami na rzecz 
służby człowiekowi choremu. Wiara „(…) integruje wewnętrznie 
poszczególnych członków jak i cały system rodzinnych oddziały-
wań. Wniosek ten zdaje się potwierdzać Erika Schuchardt, która 
analizując biografię stu pięćdziesięciu osób, które doświadczyły 
sytuacji kryzysowej, zaznacza że wiara religijna, będąca źródłem 
wartości, jest w stanie zastąpić agresję lub zrekompensować ją, a w 
konsekwencji zatwierdzić i zaakceptować istniejący kryzys wywo-
łany faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego”14.  

Rodzicielstwo jest najbardziej kreatywnym działaniem męż-
czyzny i kobiety. Ojcostwo powinno być zatem poważnym wy-
zwaniem dla każdego mężczyzny, zwłaszcza ojcostwo zanurzone 
we wzorze ojcostwa Bożego15. Staje się wtedy powołaniem do 
kształtowania umysłów i serc swojego dziecka. Jest drogowskazem 
i fundamentem na którym może się ono oprzeć. Ojciec wierzący 
wobec niepełnosprawności swego dziecka tak naprawdę w pełni 
realizuje swe powołanie. Od ojca zależy, czy będzie się czuło ono 
akceptowane i kochane czy wręcz odwrotnie. Postawa miłości i 
ojcowskiej odpowiedzialności gwarantuje prawidłowy rozwój 
ludzkiej tożsamości (męskiej czy żeńskiej) swego dziecka. Słowa 
ojca mogą ranić i podcinać skrzydła albo przeciwnie - zachęcać do 
lotu, do stawienia czoła wyzwaniom. Mogą budować w dziecku 
poczucie, że jest kimś wartościowym, bo ten najważniejszy męż-
                                                 

13 Zob. A. Żarow-Nitoń, Ruch „Wiara i Światło” w służbie rewalidacji społecznej osób 
znacznie niepełnosprawnych intelektualnie [w:] W. Kubik (red.), Kościół w służbie osób nie-
pełnosprawnych, Kraków 2003, s. 15. 

14 Tamże, s. 36. 
15 Por. W. Kędzior, Być ojcem na wzór Odwiecznego Ojca, „Pedagogia Ojco-

stwa” Nr 1 (1/2010), s. 164. 
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czyzna jego życiu tak uważa16. Fundament, jakim jest ojciec nie 
oznacza, że ojciec ma być twardy, ukrywający uczucia, zdecydo-
wany (chociaż te cechy nie umniejszają jego zadaniom). Istotnym 
jest, by postawa ojca dziecka niepełnosprawnego umysłowo była 
stała w zachowaniu wobec niego, jego żony i innych członków ro-
dziny. Taka postawa powoduje, że w rodzinie wszyscy czują się 
bezpiecznie, zwłaszcza w rodzinie z dzieckiem intelektualnie upo-
śledzonym. Stałość w zasadach i zdecydowanie w ich realizacji 
powodują atmosferę ładu, który daje szanse na właściwy rozwój 
dziecka. Jeśli zatem ustalane są przez ojca jakieś zasady w domu, 
należy być konsekwentnym w ich realizacji, mimo zmęczenia, bra-
ku czasu czy innych przeszkód. Także jeśli ojciec daje dziecku sło-
wo, coś obiecuje, musi dotrzymywać swych obietnic. Jeśli nawet 
nie będzie w stanie z przyczyn obiektywnych czegoś zrealizować, 
należy przyznać się do błędu i przeprosić. Taka postawa ojca za-
bezpiecza dziecko przed chwiejnością i niepewnością w jego co-
dziennym życiu. Ojcostwo jest ciągłym zmaganiem się, ciągłą wal-
ką o to, by być wzorem Tego, który powołał mężczyznę do tej roli. 
Mówi o tym tzw. „dekalog efektywnego ojca”: 

5. Okazuj szacunek matce swoich dzieci. 
6. Daj dzieciom swój czas. 
7. Zapracuj na autorytet. 
8. Wymagaj z miłości. 
9. Bądź wzorem. 
10. Bądź nauczycielem. 
11. Dbaj o wspólne, rodzinne posiłki. 
12. Czytaj dzieciom. 
13. Okazuj uczucia. 
14. Rola ojca nigdy się nie kończy17. 
Kluczowym aspektem rozważania o ojcostwie jako powołaniu, 

wydaje się zawierać w papieskiej adhortacji „Familiaris Consortio”, w 
której Jan Paweł II pisze, że „Mężczyzna, ukazując i przyzywając na 
ziemi ojcostwo samego Boga , powołany jest do zabezpieczenia równe-
go rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez 

                                                 
16 Zob. K. Pilch, Ojcostwo – wielkość w codzienności, „Różaniec” 2/2010, ss. 9-11. 
17 K. Pilch, tamże. 
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wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, 
przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego przez 
współmałżonkę, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale ją 
utwierdza w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego 
życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe 
doświadczenie Chrystusa i Kościoła”(FC 25). Jan Paweł II doskonale 
streszcza istotę ojcostwa. Odnosi się ona zarówno do wychowania 
dzieci zdrowych jak i tych, które wymagają szczególnej troski. Dlatego 
też w całym nauczaniu Kościoła nie ma podziału na bycie ojcem dzieci 
zdrowych czy chorych. Te same zadania i obowiązki postulowane są 
dla wszystkich ojców także w nauczanie Jana Pawła II i jego poprzed-
ników. Papież Paweł VI, jeszcze jako biskup Mediolanu, wypowiedział 
ważne słowa, w których określił czym jest powołanie do ojcostwa i ma-
cierzyństwa. Papież mówił, że małżeństwo powinno być postrzegane 
„jako powołanie, jako posłannictwo, jako wielkie zobowiązanie, które 
daje życiu najwyższy cel i napełnia je swoimi darami i swoimi cnotami 
(…). Małżeństwo nie jest epizodem zrodzonym z kaprysu, nie jest 
chwilową przygodą; jest świadomym i ostatecznym wyborem stanu 
życia, uważanego za lepszy dlatego, kto do niego przystępuje; stanu, 
który mężczyzna i kobieta tworzą dla siebie wzajemnie, nie tylko po to, 
by uzupełniać się fizycznie, lecz by realizować opatrznościowy zamiar, 
który określa ich przeznaczenie ludzkie i nadprzyrodzone”18. Ojcostwo 
realizowane w małżeństwie jest ukazywaniem i przyzywaniem ojco-
stwa samego Boga – a jak je realizować, podaje za wskazaniami „Fami-
liaris Consortio” B. Mierzwiński. Wskazuje on na cztery podstawowe i 
jasno określone zadania ojca: 

• Odpowiedzialność za poczęte życie, czyniące kobietę matką a 
mężczyznę ojcem. 

• Wychowanie dziecka w ścisłej współpracy z małżonką. 
• Praca, która przede wszystkim uwzględnia dobro rodziny. 
• Świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego19. 
A. Lepa podsumowując wyniki badań przeprowadzonych nad 

stopniem nieodzowności roli ojca i matki w stosunku do dziecka pod-

                                                 
18 G. Montini - Paweł VI, cyt. za. K. Majdański, Wspólnota życia i miłości. Zarys 

teologii małżeństwa i rodziny, Poznań 1979, s. 33. 
19 B. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa, UKSW Warszawa, s. 8. 
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kreśla: „Rola matki w chwili urodzenia dziecka jest maksymalna; w 
miarę jednak rozwoju dziecka maleje, aby wraz z rosnącą jego dorosło-
ścią powoli znikać. Rola ojca natomiast minimalna w chwili urodzenia, 
z biegiem czasu wzrasta nieustannie – równolegle do zmniejszającej się 
roli matki. Znaczenie tych dwóch ról wyrównuje się około 7. roku ży-
cia. Później zyskuje na znaczeniu rola ojca. Zmieniające się znaczenie 
ról ojca i matki wiąże się ściśle z ich zróżnicowaniem (na przykład w 
zależności od płci), a także z zapotrzebowaniem psychicznym dziecka. 
Należy ponadto dodać, że znaczenie roli rodzicielskiej wiąże się także 
ze środowiskiem społecznym”20. Trzeba byłoby tutaj dodać uwarun-
kowania wynikające z posiadania dziecka z niepełnosprawnością inte-
lektualną, gdzie wskutek specyficznej sytuacji rodziny, znaczenie roli 
obojga rodziców jest ogromne, o czym wspomniano w wyżej wskaza-
nych danych badań empirycznych i refleksji nad tą problematyką.  

Warto także zaznaczyć, że istotnym czynnikiem w wychowywa-
niu dzieci, zwłaszcza dzieci chorych (niepełnosprawnych intelektual-
nie), dla ich równowagi psychicznej i jak największej dojrzałości jest 
atmosfera głębokiej i trwałej miłości między rodzicami. Sobór Waty-
kański II określił ją jako „intymną wspólnotę życia i miłości małżeńskiej 
(KDK 48), a św. Jan Paweł II jako „komunię osób”(FC 15). Ojciec nie 
może być osamotniony w całym procesie wychowawczym, szczególne 
w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zarówno ojciec jak i matka 
wspólnie podejmują ciężar dźwigania tych specyficznych obowiązków 
dla dobra nie tylko dziecka, ale całej wspólnoty rodzinnej. Stąd inte-
gralnym elementem wychowania młodego człowieka do ojcostwa jest 
wychowanie do pełnej miłości. Owo wychowanie oparte jest na wza-
jemnych relacjach miłości rodziców. „Miłość obejmuje całość ludzkiej 
egzystencji w każdym jej wymiarze”21, także w wymiarze ludzkiego 
cierpienia, ofiarowania siebie dla drugiego człowieka.  

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko niepełnosprawne po-
winno czuć się absolutnie bezpiecznie. O jej kształcie decydują rodzice, 
zwłaszcza postawa ojca wobec niepełnosprawności dziecka. Dziecko 
niepełnosprawne intelektualne musi być pewne pełnej akceptacji i mi-

                                                 
20 A. Lepa, Ojciec i jego rola w środowisku rodziny chrześcijańskiej, 

„Ateneum Kapłańskie” 1982, R. 74, T. 98, z. 439, s. 249. 
21 Benedykt XVI, Deus Caritas est, nr 6. 
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łości ojcowskiej. Musi mieć w ojcu oparcie i pewność, że może w każdej 
sytuacji na nim polegać. Musi dostrzegać w nim osobę, która chętnie 
otacza je opieką, wywiązuje się z obowiązków ojcowskich, zapewnia 
mu bezpieczeństwo, jest w stanie zaspokoić potrzeby duchowe, psy-
chiczne i biologiczne, będą zawsze w stanie pomóc w rozwiązywaniu 
ich problemów i trudności wynikających z niepełnosprawności.  

 
Streszczenie 
Pełniąc wieloletnie obowiązki terapeuty i wychowawcy dzieci z 

upośledzeniem umysłowym, autor oprócz osobistych doświadczeń 
prowadzi badania naukowe w tym obszarze. Między innymi, jednym z 
zasadniczych obszarów badawczych jest środowisko rodziny dziecka z 
upośledzeniem umysłowym. W artykule podjęto refleksję nad rolą ojca 
w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Zostały 
wskazane obszary zagadnienia zarówno od strony problematyki w 
ujęciu psychologiczno-pedagogicznym jak i w aspekcie eklezjalnym 
(komunii osób). W tym drugim wskazano na wartość i znaczenie ojco-
stwa w kontekście małżeństwa i rodziny. Podstawą rozważań jest na-
uka Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem Vaticanum 
II i ostatnich papieży. 

Obecność dziecka niepełnosprawnego intelektualnie powoduje, 
że cała rodzina, będąca dynamicznym układem społecznym zaspaka-
jającym potrzeby indywidualne jej członków oraz pośredniczącym 
pomiędzy jednostką , a społeczeństwem, staje się niejako sama w 
pewnym sensie upośledzona. Wobec tego, mogą pojawić się różnora-
kie mechanizmy obronne, nie zawsze korzystne, a nawet częściej po-
garszające stan psychiczny obojga rodziców czy jednego z nich. 

Wczesny kontakt ojca z niepełnosprawnym dzieckiem powinien 
rozpocząć się od poznawania potrzeb i oczekiwań dziecka oraz od 
uczenia się adekwatnego reagowania na te potrzeby. Proces ten doko-
nuje się w codziennych czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
tj.: dotykanie, kołysanie, przytulanie. Jeżeli klimat tych kontaktów jest 
przyjazny, dziecko ma szansę zaspokoić potrzebę kontaktu emocjonal-
nego, poczucie bezpieczeństwa i ufności wobec otoczenia. Zdobyte w 
ten sposób zaufanie jest podstawą dalszego procesu socjalizacji dziecka. 
W dalszym etapie rozwoju dziecka zadanie ojca polega głównie na 
pomocy w rozpoznawaniu i ukazywaniu dziecku jego możliwości oraz 
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tego, co jest dla niego osiągalne, w związku ze specyfiką niepełno-
sprawności. 

Podejmując rozważania o roli ojca w wychowaniu dziecka upo-
śledzonego umysłowo nie można oddzielić jej od refleksji nad rodziną 
i małżeństwem. Jest to naturalne pole na którym ojciec realizuje swe 
zadania. Zdarza się i tak, że w obliczu problemów, które go przerasta-
ją dezerteruje. Wtedy można mówić o zminimalizowanej roli ojca, 
biernej lub samowykluczającej. W rzadkich przypadkach ojciec zosta-
je odsunięty przez matkę, częściej spotyka się sądowe pozbawienie 
praw. Istnieją także przeciwne przypadki, gdzie to ojciec właśnie peł-
ni dominującą role w procesie wychowawczym dziecka niepełno-
sprawnego. Owe zjawiska są skutkiem obserwacji autora jako wielo-
letniego olinofrenopedagoga, czynnie wykonującego swój zawód i 
powołanie w dużym ośrodku szkolno – wychowawczym. 

Rodzicielstwo jest najbardziej kreatywnym działaniem męż-
czyzny i kobiety. Ojcostwo powinno być zatem poważnym wy-
zwaniem dla każdego mężczyzny, zwłaszcza ojcostwo zanurzone 
we wzorze ojcostwa Bożego. Staje się wtedy powołaniem do kształ-
towania umysłów i serc swojego dziecka. Jest drogowskazem i 
fundamentem na którym może się ono oprzeć. Ojciec wierzący wo-
bec niepełnosprawności swego dziecka tak naprawdę w pełni re-
alizuje swe powołanie. Od ojca zależy, czy będzie się czuło ono ak-
ceptowane i kochane czy wręcz odwrotnie.  

Kluczowym aspektem rozważania o ojcostwie jako powołaniu, 
wydaje się zawierać w papieskiej adhortacji „Familiaris Consortio”, w 
której Jan Paweł II pisze, że „Mężczyzna, ukazując i przyzywając na 
ziemi ojcostwo samego Boga , powołany jest do zabezpieczenia równe-
go rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez 
wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, 
przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego przez 
współmałżonkę, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale ją 
utwierdza w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego 
życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe 
doświadczenie Chrystusa i Kościoła”(FC 25). 
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Summary 
The role of the father in the upbringing of a child with a disability 
In this article I take on the role of the father in the family with a 

child with intellectual disabilities. I am a therapist and educator of men-
tally handicapped children. I am also the father of a family of five. 
Therefore, the role of the father in my opinion is prime.  

This article touches on the duties of his father's job in the educa-
tion of children with disabilities. Describes them from the psychologi-
cal, biological and spiritual. Based on the experience of the author, re-
cent scientific studies - points to an important role of the father and the 
huge expectations towards him from the child and family. Responsibili-
ties and tasks faced by the modern father, spouse have to rely on the 
teaching of the Church, especially the Second Vatican Council and the 
recent popes. 

Father is not only the guardian but support and model the love of 
God. Parenting is the most creative activity of man and woman. Fa-
therhood should therefore be a major challenge for any man, especially 
dipped in the formula fatherhood fatherhood of God. Becomes a voca-
tion to shape the minds and hearts of their children. It is the foundation 
and framework on which to base it. Father of believers to the child's 
handicap really fully realized his vocation. From father to decide 
whether it will feel accepted and loved just the opposite.  
A key aspect of the discussion about fatherhood as a vocation, appears 
to contain the papal exhortation Familiaris Consortio, in which John Paul 
II writes that revealing and in reliving on earth the very fatherhood of 
God, are called upon to ensure the development of all family members. 
Fulfill this task by generous responsibility for the life of the mother's 
womb conceived by solicitous commitment to education, divided by 
their spouse, by a job that never breaks up families, but it confirms the 
unity and stability, by the witness of an adult Christian life which effec-
tively introduces children into the living experience of Christ and the 
Church (FC 25). 
 



1205 
 

 
Mazurek Mateusz (UP) 

 
Ojcowski rys zawodu nauczycielki 

 
1. Cele edukacji  
Cele edukacji można opisywać na wiele sposobów, w katego-

riach nauczania i wychowania, lub mówić o zadaniu kształcenia 
osobowości, lub przygotowania do życia (w tym do pracy, życia w 
społeczeństwie itp.)1. Co istotne różnie można hierarchizować. W 
literaturze i historii znajdujemy przykłady akcentowania wyłącznie 
dydaktycznej funkcji szkoły, której zadanie jest postrzegane jako 
przekazanie uczniowi jak największej ilości informacji – jak to miło 
miejsce np. w koncepcji Herbarta. Nietrudno znaleźć także koncep-
cje dokładnie odwrotne – za przykład może posłużyć choćby wizja 
A. S. Neilla, który mocno podkreślał, że jakiekolwiek funkcje dy-
daktyczne są całkowicie drugorzędne, a najważniejszym celem 
szkoły powinno być wyzwalanie emocji ucznia, kształtowanie oso-
bowości całkowicie wolnej – także od ograniczeń moralnych2. Na 
potrzeby poniższych rozważań przyjęte zostanie stanowisko wyra-
żone w Karcie Nauczyciela – a więc obowiązujące w polskim sys-
temie oświaty. Artykuł 6 mówi, że obowiązkiem nauczyciela 
jest:„rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą (…) kształcić i wychowywać mło-
dzież…”3. Ustawa nakłada więc na nauczycieli zadania związane 
zarówno z kształceniem jak i wychowaniem młodzieży.  

 
2. Znaczenie osobowościowych cech nauczyciela. 
Poniższe rozważania koncentrować się będą na jednym spo-

śród celów nakreślonych przed polską szkołą przez Ustawodawcę - 

                                                 
1 Por. B. Suchodolski, Trzy pedagogiki, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1970. 
2 Por. A. S. Neill, Nowa Summerhill, pod red. A. Lamb, tłum. M. Duch, Wy-

dawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994. 
3 Por. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Tekst ujednolico-

ny, [online:] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019 do-
stęp 2014-12-20. 
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wychowaniu (a nawet na jego jednym szczegółowym aspekcie). 
Osobowość wychowawcy jest istotnym czynnikiem determinują-
cym proces kształtowania wychowania4. Można stwierdzić, że jest 
ona zasadniczym narzędziem pracy nauczyciela, jej cechy można 
rozpatrywać jako kluczowe kompetencje (trudniej wyuczalne niż 
szczegółowe dydaktyczne czy merytoryczne).Osobowość nauczy-
ciela rzutuje na skuteczność jego działań we wszystkich sferach - 
ściśle dydaktycznej5, a w jeszcze większym stopniu wychowawczej. 
Każda działalność wychowawcza (zarówno w wychowaniu ro-
dzinnym, szkolnym jak i każdym innym) składa się z dwóch za-
sadniczych elementów: świadomego i nieświadomego. Rodzice 
przekazują dzieciom wzorce i wartości w sposób zamierzony jak i 
przez niezamierzone modelowanie własnym przykładem6. Podob-
nie nauczyciele niejednokrotnie nawet nie zdają sobie sprawy jak 
mocno wychowują myśląc, że wyłącznie nauczają7. W przypadku 
tego drugiego – nieświadomego elementu wychowania jeszcze 
bardziej fundamentalnego znaczenia nabiera to kim jest i co sobą 
reprezentuje wychowawca – gdyż właśnie to - bez żadnego filtro-
wania – przekazuje wychowankom8.  

 
3. Funkcje ojca w tradycyjnej rodzinie a ojcowska osobowość 
Mówienie o „ojcowskiej” albo męskiej osobowości jest zawsze 

uproszczeniem – pamiętać trzeba o całym spektrum różnic indy-
widualnych, ale bez takich uproszczonych kategoryzacji nie dałoby 

                                                 
4 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska oficyna wydawni-

cza „BGW”, Wyd. dziesiąte, Warszawa 1994, s. 21 – 25. 
5 Por. np. W. Okoń W. Zarys dydaktyki ogólnej, Wyd. III, Warszawa, 1968, 

PZWS, str.. 308; Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz nie-
które środki zaradcze, wyd. piąte, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1972, s. 205 

6 Por. W. Kądziołka, Rola ojca w rodzinie – koncepcja bpa Piotra Bednarczyka, [w:] 
J. Zimny (red) Ojcostwo powołanie czy zadnie? Katolicka Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013, s. 482. 

7 Por. J. Mastalski, Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie, Wydawnic-
two Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2005, s. 292 – 293. 

8 Z takim myśleniem korespondują zapisy Karty Nauczyciela mówiące, o tym 
że powinien on „dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego” (art. 6) czy prze-
strzegać norm moralnych (art. 9) 
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się prowadzić rozważań o charakterze ogólnym. Trudno jedno-
znacznie określić, jaki wpływ na ukształtowanie się typowych dla 
mężczyzn i kobiet sposobów zachowania i co za tym idzie podziału 
ról miały naturalne predyspozycje a jaki uwarunkowania kulturo-
we9. Można spotkać argumentację, że podział ten nie miał żadnego 
związku z naturalnymi uwarunkowaniami i polegał wyłącznie na 
przypisywaniu mężczyznom ról związanych z władzą i presti-
żem10. Bardziej przekonujące wydaje się jednak alternatywne wyja-
śnienie w świetle, którego podział ról jest przynajmniej w jakimś 
stopniu wynikiem naturalnych predyspozycji i ma znaczenie bar-
dziej funkcjonalne niż nobilitujące. W największym skrócie męż-
czyznom (z reguły silniejszym fizycznie) łatwiej było polować na 
mamuty, natomiast bardziej wrażliwe i kompetentne interperso-
nalnie11 kobiety lepiej potrafiły zaopiekować się dziećmi. Analo-

                                                 
9 W toczącej się na ten temat burzliwej i bardzo zideologizowanej dyskusji wy-

różnić można trzy zasadnicze wyjaśnienia: wpłynęły na to wyłącznie uwarunkowa-
nia biologiczne, wyłącznie kulturowe albo czynniki z obu grup w różnych propor-
cjach. Każda z odpowiedzi ma daleko idące konsekwencje – jeżeli bowiem różnice w 
zachowaniach są całkowicie biologicznie uwarunkowane, to są też całkowicie nie-
zmienne, jeżeli są uwarunkowane w całości przez kulturę to są bardzo plastyczne i 
można je dowolnie zmieniać. Jeżeli uwarunkowane są czynnikami dwojakiego ro-
dzaju, to są plastyczne do pewnego stopnia, zachowania charakterystyczne dla danej 
płci są częściowo wyuczane. W tym artykule przyjęto za najbardziej przekonujące 
wyjaśnienie „mieszane” – opierając się na tym, że różnice biologiczne miedzy płcia-
mi są faktem. Faktem są też odmienności kulturowe. Pierwszeństwo (przynajmniej 
w porządku czasowym) należy przypisać biologii, gdyż natura jest zawsze bardziej 
pierwotna (wcześniejsza) niż kultura.  

10 W przypadku interesującego nas aspektu – czyli stawiania dzieciom wy-
magań i egzekwowanie ich wyjaśnienie takie obciążone jest poważnymi słabo-
ściami. O ile wiąże się ono rzeczywiście z pewną władzą, to nie jest oczywiste 
czy wymaganie od dzieci można jednoznacznie uznać z bardziej prestiżowy 
element niż inne działania wychowawcze. Dodatkowo trudno byłoby w ten spo-
sób wytłumaczyć powszechność takiego podziału ról. Generalnie zakres udziału 
ojców w wychowaniu był bardzo różny i zmienny w czasie (o czym będzie mo-
wa poniżej), zależny od kulturowych uwarunkowań, ale w tradycyjnych rodzi-
nach jeżeli uczestniczyli oni w procesie wychowawczym to właśnie element ka-
rząco –wymagający był z reguły pierwszym, który podejmowali – jednym z wie-
lu albo jedynym 

11 Najistotniejszą z punktu widzenia poniższych rozważań biologicznie uwa-
runkowaną różnicą jest odmienność w budowie mózgu warunkująca między 
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gicznie jak podział ról w dziedzinach: zdobywanie pożywie-
nia(praca) / opieka nad dziećmi mógł przebiegać podział obowiąz-
ków i zadań wychowawczych – szczególnie w odniesieniu do ana-
lizowanego w tym artykule aspektu tj. stawiania i egzekwowania 
wymagań, z czym związane jest niejednokrotnie karanie dziecka. 
Mniej wrażliwemu mężczyźnie – dzięki większemu dystansowi 
emocjonalnemu – przychodzi to z reguły łatwiej. Nawet abstrahu-
jąc od hipotetycznych przyczyn takiego stanu rzeczy można z 
pewnością stwierdzić, że w tradycyjnym modelu rodziny czynno-
ści takie jak egzekwowanie wymagań, karanie i dyscyplinowanie 
były generalnie domeną mężczyzn. Podział ról na płaszczyźnie 
praca/ wychowanie dzieci w ostatnim stuleciu uległ głębokim 
zmianom. Przemiany te umożliwił rozwój techniki – dzięki które-
mu praca i zdobywanie środków do życia nie wymaga już takiej 
siły fizycznej jak wspomniane „polowanie na mamuta” następnie 
wzmocniły je przemiany społeczno-kulturowe. Jeżeli prawdziwe 
jest to, co powiedziano powyżej na temat genezy podziału zadań 
wychowawczych, to zmiany w tej materii będą o wiele trudniejsze, 
gdyż podział wypływa z głębszych, biologicznych uwarunkowań – 
naturalnych predyspozycji. Słowem: w odpowiednich warunkach 
cywilizacyjnych kobieta może z powodzeniem zastąpić mężczyznę 
w jego tradycyjnej roli, jaką było zdobywanie środków do życia, 
natomiast mężczyźnie znacznie trudniej będzie zastąpić kobietę w 
jej tradycyjnej roli wychowawczej. 

 
4. Przemiany w postrzeganiu roli ojca w rodzinie. Najważ-

niejsze przyczyny i niektóre skutki. 
W naszym kręgu kulturowym najstarsze cywilizacje: grecka i 

rzymska wytworzyły bardzo patriarchalny model rodziny z bardzo 
silną pozycją ojca – głowy rodziny. Kolejne epoki w zasadzie 

                                                                                                                         
innymi większą u kobiet łatwość analizowania informacji z różnych kanałów - 
szczególnie ważną w skomplikowanym świecie relacji międzyludzkich. por. np. 
A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. N., 
Kancewicz-Hoffman (tłum), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2002; 
S. Biddulph, Wychowanie chłopców. Dlaczego chłopcy różnią się od dziewcząt? Jak 
pomóc im wyrosnąć na szczęśliwych i spełnionych mężczyzn? Wyd. III (dodruk), A. 
Jacewicz (tłum.), Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014, s. 67 – 74. 
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utrwalały ten model, którego zmierzch - spowodowany wieloma 
przyczynami -nastąpił dopiero w XX wieku. Momentem przeło-
mowym tego procesy była niewątpliwie II wojna światowa, a 
wśród najważniejszych procesów, które do niego doprowadziły 
można wymienić: uprzemysłowienie i urbanizację – powodujące 
nieobecność ojca w domu z powodu pracy zarobkowej, oraz rozbi-
cie tradycyjnych więzi i struktur społecznych; głębokie przemiany 
wyznawanych systemów wartości; a także demokratyzację życia, 
która razem z podniesieniem aspiracji i standardów edukacyjnych, 
oraz zawodowych spowodowała zmiany relacji w rodzinie12. Nie-
sprzyjająca rodzinie w ogóle a ojcostwu szczególnie atmosfera kul-
turowa13 pogłębia stan kryzysu ojcostwa14. W radykalnie patriar-
chalnym modelu ojciec był reprezentantem rodziny na zewnątrz, 
jego zadaniem było utrzymanie, pozycja w rodzinie związana była 
z władzą, relacje z dziećmi miały charakter głownie instrumental-
ny, a w wychowaniu dominował styl autorytarny oparty na zaka-
zach i karach15. Głębokie więzi emocjonalne z dziećmi były domeną 
matki16. Model ten charakteryzował się wyraźnym i dość sztyw-
nym podziałem ról17.W dziedzinie wychowawczej zadaniem ojca 
było wprowadzać dziecko w kontekst społeczny szerszy i stawiają-

                                                 
12 Por. D. Kornas-Biela, Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa, [w:] D. Kor-

nas-Biela (red.) Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, Fundacja Cyryla i Metodego, 
Lublin 2006, str. 35 – 48; W. Kądziołka, Rola ojca w rodzinie…, art. cyt., s. 477 -478. 

13 Por. K. Korab, Diagnoza sytuacji ojca wżyciu współczesnej rodziny, , [w:] D. 
Kornas-Biela (red.) Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, dz. cyt., s. 13 – 16; M. 
Mazurek, Świat bez ojców – szansa czy zagrożenie? [w:] J. Zimny (red) Ojcostwo 
powołanie czy zadnie? Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Peda-
gogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013, s. 93 – 102. 

14 Rozpadu tradycyjnego modelu rodziny nie należy jednoznacznie utożsa-
miać z kryzysem ojcostwa jako takiego, jakkolwiek procesy te cechuje wiele 
wspólnych elementów. Na temat kryzysu ojcostwa zob. J. Augustyn, Ojcostwo. 
Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 2002.  

15 Por. W. Kądziołka, Rola ojca w rodzinie…, art. cyt., s. 477.  
16 Oczywiście taki opis układu relacji jest znacznie uproszczony, nie można 

przypisywać mu charakteru bezwyjątkowego. W rodzinach występowało całe spek-
trum indywidualnych konfiguracji. Choćby „Treny” Kochanowskiego podsuwają 
nam przykład ojca bardzo głęboko związanego emocjonalnie z dzieckiem.  

17 Co zresztą jest jednym z głównych, oprócz niesprawiedliwego podziału 
obowiązków, władzy i prestiżu zarzutów stawianych temu modelowi.  
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cy większe wymagania niż obcowanie z jedną osobą, uczenie norm 
moralnych, społecznych i religijnych, wskazywanie coraz trudniej-
szych celów, uczenie dyscypliny i ograniczania egoistycznych za-
chcianek. Słowem: ojciec reprezentował czynnik wymagań i wpro-
wadzał dziecko w szerszy świat18. O ile domeną matki były ele-
menty wspierająco – akceptujące to domeną ojca był element wy-
magający.  

W toku historycznych przemian społecznych, kulturowych 
postrzeganie ojcostwa wiele zyskało, pojawiły się nowe cenne war-
tości – szczególnie większa świadomość potrzeby spędzania z 
dziećmi czasu, emocjonalnego zaangażowania w budowanie relacji 
z dziećmi i ich wychowanie. Przemiany te nie odbywają się jednak 
bezkosztowo – coś także tracimy. Co najmniej jeden element mocno 
akcentowany w tradycyjnej koncepcji ojcostwa dzisiaj zostaje 
znacznie osłabiony, niekiedy znika całkiem z pola widzenia – sta-
wianie dziecku wymagań i egzekwowanie ich. Upodabnianie się 
mężczyzn i kobiet przebiega dwojako: w sferze zawodowej kobiety 
upodabniają się do mężczyzn, na płaszczyźnie rodzinnej i wycho-
wawczej odwrotnie. Skutkuje to między innymi (nie zawsze świa-
domym) usuwaniem z pedagogicznej teorii i praktyki form wy-
chowania odpowiadających męskiemu, ojcowskiemu modelowi19. 

Przemiany, o których mowa powyżej skutkujące zjawiskiem 
określanym jako „nowe ojcostwo” wygenerowały bardzo pozy-
tywne zjawiska – kulturową presję skłaniającą ojców by poświęcali 
dzieciom więcej czasu i emocjonalnego zaangażowania. W efekcie 
ojcowie starają się więcej czasu spędzać z dziećmi20, mówi się na-
wet o „wielkim powrocie mężczyzn do rodziny21. Z drugiej strony 
jednak szybkie przemiany społeczne nakładają na mężczyzn po-
dwójne oczekiwania i zadania - powinni wykazywać cnoty trady-
cyjnie męskie i kobiece, utrzymywać rodzinę i angażować się w 
wychowanie dzieci. Mężczyźni często nie są przygotowani do ta-

                                                 
18 Por. W. Kądziołka, Rola ojca w rodzinie…, art. cyt., s. 478 – 479. 
19 Por. W. Starnawski, Eliminacja kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce 

wychowania, Paedagogia Christiana, 2/50 (2012), s. 133 – 143. 
20 Por. S. Biddulph, Wychowanie chłopców…, dz. cyt., s. 67 – 74. 
21 Por. K. Korab, Diagnoza sytuacji ojca wżyciu współczesnej rodziny, art. cyt., s. 17. 
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kich zmian, przeżywają w związku z nimi kryzysy męskiej tożsa-
mości22. Osobną, wartą zbadania kwestią na ile te zwiększone 
oczekiwania wzmacniają u mężczyzn pokusę fizycznej lub psy-
chicznej ucieczki (odejścia od rodziny). Niezależnie od tego czy 
powyższe jest jedną z przyczyn czy też nie – niewątpliwie mamy 
do czynienia z falą rozwodów i coraz powszechniejszym zjawi-
skiem opisanym w literaturze jako „ojciec nieobecny” – czyli taki, 
który opuścił dziecko, nigdy nie podjął rodzicielskiej odpowie-
dzialności, albo rezygnuje z niej przez fizyczny i psychiczny brak 
kontaktu23. Mamy więc do czynienia z dwiema przeciwstawnymi 
tendencjami społecznymi, trudno jednoznacznie stwierdzić, która 
dominuje, ale druga (negatywna) jest znacznie bardziej widoczna. 
Niestety chyba w większym stopniu mamy do czynienia z kryzy-
sem niż rozwojem. 

 
5. Ojcowski rys nauczycielstwa wobec kryzysu ojcostwa w 

społeczeństwie. 
Omawiane w niniejszym artykule kwestie nabierają szczegól-

nej wagi i aktualności w sytuacji kryzysu ojcostwa, jaki dotyka na-
sze społeczeństwo. Kryzys męskiej (ojcowskiej) odpowiedzialności 
i plaga rozwodów powoduje, że coraz więcej młodych ludzi wy-
chowuje się zupełnie bez ojca, albo mając z nim bardzo ograniczo-
ny kontakt. Zjawiska te niezwykle mocno wpływają na kształt 
szkolnej edukacji, oraz związane z nią potrzeby. Dzieci wychowy-
wane bez „ojcowskiego komponentu” nieprzyzwyczajone do wy-
magań gorzej znoszą szkolne rygory i wymagania, mają większą 
skłonność do reagowania buntem. Oprócz fizycznego braku ojca w 
grę wchodzi jeszcze drugie zjawisko: rodzicom rozwiedzionym 
(nawet w sytuacji, gdy dzielą oni prawa i obowiązki rodzicielskie – 
dziecko ma regularny kontakt z obojgiem) trudniej jest stawiać i 

                                                 
22 K. Zielińska-Król, Nowe ojcostwo a tożsamość mężczyzny, referat wygłoszony 

11 grudnia 2013 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat 
Ojcostwo powołanie czy zadanie? zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Kato-
lickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

23 Por. E. Trubiłowicz, T. Gosztyła, Style pełnienia roli ojca we współczesnych rodzi-
nach, [w:] D. Kornas-Biela (red.) Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, dz. cyt., s. 27. 
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egzekwować wymagania wobec dzieci. Pomijając nawet konflikty, 
które były przyczyną rozwodu i wzajemne urazy będące jego skut-
kiem – choćby ze względu na to, że mieszkają i żyją osobno w 
oczywisty sposób trudnie jest im ustalić i utrzymywać jednolitą 
linię wychowawczą – taki sam zakres i podobną intensywność sta-
wianych dziecku wymagań. Nawet wychowujący dzieci w pełnej 
rodzinie przeżywają w tym względzie wiele trudności, gdyż wy-
maganie od dzieci wymusza tez wymaganie od siebie, potrzeba tu 
wytrwałości, konsekwencji i włożenia nieraz dużego wysiłku, któ-
rego zabiegani i zapracowani rodzice nieraz wolą (na krótka metę) 
uniknąć odstępując od zakazu lub nałożonej kary24. Dodatkowo w 
życiu rozwiedzionych rodziców łatwo mogą się pojawiać mniej lub 
bardziej intensywne pokusy – np. rekompensowania25 potomstwu 
cierpień związanych z rozwodem przez nadmiernie liberalne trak-
towanie – pozwalanie dziecku na wszystko, albo prawie na 
wszystko. Drugą niebezpieczną pokusą jest chęć swoistego „roz-
grywania” dziecka przeciwko byłemu współmałżonkowi. Tutaj 
także poluzowanie norm, zasad lub wymagań stawianych dziecku 
może się niekiedy wydawać najłatwiejszą i najskuteczniejszą (obok 
obsypywania prezentami) metodą pozyskania sympatii dziecka, 
którą można wykorzystać przeciw byłemu współmałżonkowi. 
Oczywiście uleganie takim pokusom świadczy o poważnej niedoj-
rzałości rodziców i jest działaniem na szkodę dziecka. Niestety po-
toczne doświadczenie i zwykła obserwacja uczą, że nie wszyscy 
dorośli są ludźmi na tyle dojrzałymi, żeby umieć powstrzymać się 
przed wciąganiem dzieci we własne konflikty i nie wykorzystywać 

                                                 
24 Por. J. Berdzik, Był sobie autorytet… Autorytet rodzica, [w:] Jan Zimny (red.) 

Autorytet: wczoraj dziś i jutro, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2014, 
str. 267; M. Mazurek, Pedagogiczne drogi na skróty, [w:] Wychowawca. Miesięcznik 
Nauczycieli i Wychowawców Katolickich, nr 12 (251) Grudzień 2013, s. 20. 

25 Rekompensowanie czy łagodzenie w miarę możliwości cierpień dziecka 
przezywającego tak traumatyczne doświadczenie jak rozwód rodziców jest 
oczywiście rzeczą bardzo potrzebną, konieczna wręcz dla minimalizowania 
kosztów psychicznych i emocjonalnych ponoszonych przez dziecko. „Pokusą” 
określono tu wybranie najłatwiejszego sposobu – przez przyjęcie skrajnie liberal-
nego sposobu wychowania.  
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ich w celu odreagowywania własnych urazów wobec byłego 
współmałżonka. 

Z jednej strony trudniej w szkole stawiać jednoznaczne wy-
magania a jeszcze trudniej je konsekwentnie egzekwować wobec 
dzieci, które – mówiąc najprościej – nie są przyzwyczajone do tego, 
że coś muszą albo czegoś im nie wolno26. Wymaga to od nauczycie-
li przemyślenia na nowo metod pracy – tak żeby mogły one być 
skuteczne w nowej sytuacji społecznej, wobec nowego inaczej 
ukształtowanego pokolenia27. Z drugiej strony „ojcowski” – wyma-
gający komponent edukacji szkolnej nabiera ważniejszego niż 
dawniej znaczenia wychowawczego. O ile w sytuacji gdy wycho-
wanie dziecka zawiera rodzinne komponent tradycyjnie ojcowski, 
wymagania szkolne pełnią w zasadzie wyłącznie funkcję dydak-
tyczną – motywują do wysiłku, o tyle w sytuacji opisywanego tu 
kryzysu ojcostwa szkolne wymagania mogą pełnić w pewnym za-
kresie rolę kompensacyjną28 - choć w niewielkim stopniu wprowa-
dzać do wychowania młodego człowieka ów „ojcowski” wymaga-
jący komponent. Ze względu na naturalne uwarunkowania może 
to być trudniejsze dla (stanowiących znakomita większość kadry 
pedagogicznej) kobiet, nie jest jednak niemożliwe. Prawdopodob-
nie każdy czytelnik tego tekstu byłby w stanie przypomnieć sobie 
co najmniej jedną, spotkaną na własnej drodze edukacyjnej, bardzo 
wymagającą nauczycielkę. Cechy i zachowania typowe i bardziej 
naturalne dla mężczyzn nie są całkowicie niedostępne da kobiet. 
Przynajmniej w pewnym stopniu są wyuczane, choć może to wy-
magać więcej świadomego wysiłku. Nawet w Biblii znajdujemy 
przykład matki siedmiu braci Machabeuszy, która „zagrzewała 
swoje kobiece usposobienie męską odwagą” (por. 2 Mach 7,21) 

Gwałtowne przemiany społeczne sprawiające, że mamy w 
szkole do czynienia z dziećmi innymi (ukształtowanymi przez zu-

                                                 
26 Charakterystyczne jest np. to, że chłopcy wychowywani bez ojca mają pro-

blemy z zachowaniem dyscypliny. Por. S. Biddulph, Wychowanie chłopców…, dz. 
cyt., s. 150 - 154. 

27 Powyższe stwierdzenie nie jest absolutnie formą wpisania się autora w 
nurt (dość popularnych dzisiaj) nawoływań, żeby nauczyciele przestali całkowi-
cie stawiać wymagania i kształcić młodzież bezstresowo, w całkowitej wolności.  

28 Por. S. Biddulph, Wychowanie chłopców… dz. cyt., s. 153. 
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pełnie inny kontekst społeczny, kulturowy i inaczej wychowywa-
nymi) niż 10 czy 20 lat temu, w związku z czym konieczne jest 
gruntowne przemyślenie stosowanych metod dydaktyczno-
wychowawczych. Warto wziąć w tych przemyśleniach pod uwagę 
także aspekt opisywany powyżej. Tradycyjne rola ojca w rodzinie, 
jaką było wyprowadzanie w świat, stawianie wymagań i przez to 
stymulowanie rozwoju, uczenie wytrwałości, konsekwencji, od-
porności na stres związany z niepowodzeniem uległa poważnemu 
zaburzeniu. Dziś, kiedy wzorce kulturowe się zmieniają, ojcowie 
upodabniają się do kobiet, a dodatkowo ideologia antypedagogicz-
na ruguje jakiekolwiek wymagania warto jednak pamiętać o tym 
„ojcowskim rysie” zawodu. Z kilku powodów: po pierwsze żeby 
świadomie ukierunkowywać własne działania. W przypadku na-
uczycielki realizowanie tego ojcowskiego (wymagającego) aspektu 
wymagać może większej świadomej pracy29, po drugie po to, by nie 
ulegać zbyt łatwo atmosferze kulturowej30 promującej wychowanie 
bez wymagań i wreszcie po to, żeby swoimi nieświadomymi zanie-
chaniami nie umacniać kultury niedojrzałości. Właściwe wymaga-
nia stymulują dojrzewanie, rozwój. Do prawidłowego rozwoju 
dziecko potrzebuje nie tylko akceptacji, ale też granic31. Wizja po-
kolenia wychowywanego w ten sposób, żeby nie znało żadnych 
granic i społeczeństwa tworzonego przez to pokolenie nie wygląda 
optymistycznie. 

 
Streszczenie 
We wstępie artykuł analizuje różne spojrzenia na cele eduka-

cji. Następnie opisuje znaczenie osobowości nauczyciela, która jest 
podstawowym narzędziem jego pracy. Później opisuje typowo mę-

                                                 
29 Sytuacja jest nieco analogiczna (choć odwrotna) niż w rodzinie. Nawiąza-

nie bliskiej emocjonalnej więzi z dzieckiem od ojca wymaga większego świado-
mego zaangażowania, jest dla niego czymś mniej naturalnym, spontanicznym 
niż dla matki  

30 Uważam to określenie za bardzo trafne – kultura danej społeczności jest 
jak powietrze, którym na co dzień oddychamy i które niestety często nieświa-
domie chłoniemy. 

31 Por. Sz. Grzelak, Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu. W 
drodze, Poznań 2009. 
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skie - charakterystyczne dla ojców i typowo kobiece – charaktery-
styczne dla kobiet cechy i zachowania. Szczególną uwagę poświęca 
stawianiu wymagań – elementowi wychowania, który tradycyjnie 
przypisywany był ojcom. Opisane zostają społeczne i kulturowe 
przyczyny kryzysu, który dotyka ten element wychowania. Omó-
wiono tez warunki i zakres, w którym szkoła może łagodzić jego 
skutki. 

 
Summary 
The paternal trait of the female teacher profession 
The article begins with the analysis of different views on the 

purposes of education. In the next part the author discusses the im-
portance of personality as a teacher’s fundamental tool and then 
describes personality traits and types of behaviour characteristic of 
men/fathers and women/mothers. Special attention is paid to es-
tablishing and imposing rules, i.e. the aspect of upbringing which is 
traditionally attributed to fathers, and which is now in crisis. Sub-
sequently, the social and cultural reasons behind the crisis are dis-
cussed, as well as possible ways and the extent to which school and 
education can alleviate its impact. 
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Mateusz Obrębski (UWM) 
 

Postawa ojca wobec dziecka z niepełnosprawnością 
 
Wprowadzenie 
Współczesny świat w sferze oceniania opiera się nadal na ste-

reotypowości. Wpływa to na zawieranie postaw oraz ich zajmowa-
nie w stosunku do innych osób. Fakt ten nie pozwala na zmiany 
postawy tylko trzyma je w sztywnych ramach jakimi są: postawa 
pozytywna, negatywna i ambiwalentna. Takie pojmowanie posta-
wy nie ułatwia spojrzenia na niepełnosprawność, która jest wpisa-
na w społeczeństwo a jednak do tej pory wielu ludzi nie umie pa-
trzeć na takie osoby. Co się dzieje kiedy ojcu przyjdzie patrzeć na to 
jak na świat przychodzi jego dziecko z jakimś deficytem? Jaką 
przyjdzie mu zająć postawę wobec tego dziecka i co okaże się w tej 
sytuacji być silniejsze? 

Postawa rodzicielska jest wpisana w opiekę i wychowanie 
dziecka, które zaczyna żyć w rodzinie. Kiedy przychodzi na świat 
dziecko z niepełnosprawnością dla wielu rodziców taka postawa 
przestaje być w pewnym momencie oczywista. Zaczynają pojawiać 
się pytania dotyczące tego „czy ja sprostam”. Niepełnosprawność 
w społeczeństwie niesie pewną obawę i wskazuje na to, iż jest bar-
dziej widoczna tym bardziej staje się nieakceptowana. Wynika to z 
braku wiedzy oraz lęku, który powstaje gdy się komunikujemy z 
taką osobą czy też w chwili kiedy trzeba udzielić jej pomocy. Po-
dobne problemy mogą mieć rodzice kiedy przyjdzie im się zmie-
rzyć z nietypową sytuacją wynikającą z kalectwa ich dziecka.  

 
1. Postawa jako element kultury społeczeństwa  
Pojęcie „postawa” jest wpisane w szeroki obszar społeczny i 

odnosi się do kreowania różnego rodzaju modelów zachowań, któ-
re mogą przyczyniać się do podejmowania działań. Postawa, jako 
zakorzeniona wewnętrznie skłonność, jest charakterystyczną reak-
cją, pojawiającą się podczas zajmowania stanowiska w określonej 
sytuacji społecznej. Wskazuje ona na określone ustosunkowanie się 
do konkretnego przedmiotu, zjawiska, idei bądź też grupy spo-
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łecznej. Stosunek ten wyraża się w akceptacji bądź negowaniu da-
nego stanu rzeczy. Wiążę się on z wcześniejszą wtórną socjalizacją, 
która wpłynęła na sposób kształtowania się danego zjawiska i pa-
trzenia na świat z danej perspektywy. Fakt ten jest sygnałem dla 
odbiorcy, jak jednostka widzi problemy bądź sytuacje społeczne i 
jak się wobec nich ustosunkowuje.  

Postawy są dosyć silnie zakorzenione również w danej kultu-
rze, to ona sprawia jak reagujemy na działania innych osób. Można 
to zauważyć na przykładzie kultury niematerialnej, dzięki której 
powstają wytwory umysłowe społeczeństwa, przekazywane przez 
pokolenia - m.in. wiedza, przekonania, normy, obyczaje. Wszystko 
to wpływa na ciągłe budowanie zmieniającego się systemu postaw, 
które rzutują na ludzkie zachowania. Jedna z koncepcji wskazuje 
na to, iż postawę można określić jako „trwały system pozytywnych 
lub negatywnych ocen, uczuć emocjonalnych i pozytywnych lub 
negatywnych tendencji do zachowania się wobec przedmiotów 
społecznych”1. 

Zgodnie z definicją W. J. Thomasa i F. Znanieckiego postawa 
jest „taką cechą psychiczną jednostek, która wiąże je ze światem 
otaczających je wartości kulturowych”2. Twórcy definicji uważają, 
iż „przez postawę rozumiemy proces indywidualnej świadomości, 
określający rzeczywistą lub możliwą działalność jednostki wobec 
społecznego świata […]. Postawa jest więc jednostkowym przeciw-
członem wartości społecznej, działalność jakiegokolwiek rodzaju 
jest łącznikiem między nimi”3.  

W. A. Scott uważa, iż postawę można określić jako „nawyk 
lub jako wewnętrzną reakcję antycypacyjną, pośredniczącą w sto-
sunku do zewnętrznego zachowania”4.  

Według G. W. Allporta, pojęcie „postawy” wyraża się w „psy-
chicznym i nerwicowym stanem gotowości, zorganizowanym 
przez doświadczenie, wywierającym ukierunkowujący lub dyna-

                                                 
1 S. Nowak., Pojęcie postaw w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:], 

S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973, s.21.  
2 Tamże, s. 17. 
3 Tamże. 
4 S. Mika., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987, s.113. 
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miczny wpływ na reakcję jednostki w stosunku do wszystkich 
przedmiotów czy sytuacji, z którymi jest on związany”5.  

Postawa i jej sposób formowania się w umyśle człowieka opie-
ra się na coraz to nowych doświadczeniach, bądź na tych które są 
dosyć dobrze zakorzenione w świadomości jednostki z wcześniej-
szych sytuacji, socjalizacji. Sam sposób jej powstawania wiąże się z 
tym, jakim torem przebiegła socjalizacja pierwotna i wtórna i na 
jakim etapie się zatrzymała. Wszystko to wpływa na to, jak czło-
wiek jest nastawiony wobec innych osób i jak wobec nich reaguje.  

Termin „postawa” ze względu na szeroki zakres funkcjono-
wania zarówno w języku potocznym jak i naukowym kojarzony 
jest często z takimi określeniami jak: uprzedzenie, stereotyp czy 
dyskryminacja.  

Według E. Aronsona, podane terminy są składnikami postaw, 
a każdy z nich omawia następująco:  

o Uprzedzenie – emocjonalny komponent postawy, 
wskazujący na powstanie negatywnej albo wrogiej postawy w 
stosunku do osób w danej grupie, uwarunkowany wyłącznie tym, 
że są oni jej członkami.  

o Stereotyp – poznawczy budulec postawy, ujmowany jako 
uogólnienie, odnoszące się do grupy, gdzie praktycznie wszystkim 
członkom przypisuje się automatycznie jednakowe cechy.  

o Dyskryminacja – składnik postawy wskazujący reakcję na 
bodziec, ujmowany często jako bezzasadne , negatywne działanie, 
które może być skierowane wobec jednostek przypisanych do 
danej grupy, tylko na skutek tego, iż do niej przynależą6. 

Niezależnie od wyżej wymienionych składników tworzących 
postawy, warto również zwrócić uwagę na nastawienie, jako formę 
podejścia do danej jednostki bądź grupy społecznej. Człowiek żyjąc 
w społeczeństwie dokonuje każdego dnia wielu wyborów. Podej-
mowane decyzje i reakcje świadczą o jego stosunku do ludzi i sie-
bie samego oraz do tego, jak ukształtowało go wcześniejsze życie.  

                                                 
5 T. Mądrzycki., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, 

Warszawa 1977, s.13.  
6 E. Aronson., T.D Wilson., R.M. Akert Psychologia społeczna, Wydawnictwo 

Zysk i S-ka, Poznań 1997, s.543 – 546.  
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J. Strelau wskazuje, iż „postawy wobec dowolnego obiektu, 
przedmiotu, zdarzenia, idei, innej osoby nazywamy względnie sta-
łą skłonnością do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania 
się człowieka do tego obiektu”7. 

Ukazywanie pozytywnego bądź negatywnego stosunku jest 
wyznacznikiem danej postawy. Poprzez daną formę odrzucenia 
bądź akceptacji, człowiek wskazuje na swoje emocjonalne ustosun-
kowanie się do innego człowieka, grupy, bądź też do konkretnej 
sytuacji w której się znajduje w danym czasie. Warto tu podkreślić 
również to, iż wykazywanie danej postawy i jej ujęcia wiąże się ze 
stopniem intensywności i tego, jak jest rozłożona w czasie dana 
sytuacja i z jakim nasileniem oddziałuje na odbiorcę. Czasami by-
wa tak, iż to trwałość danej sytuacji wpływa na człowieka i przy-
czynia się do tego, że przyjmuje on taką a nie inną postawę.  

S. Gajewski jest zdania, iż „trwałość postawy oznacza, iż jest 
ona elementem mało zmiennym w czasie. W przypadku braku 
trwałości określonego stosunku do danych przedmiotów wystę-
powałaby nie postawa, lecz nastawienie”8.  

Nastawienie jako czynnik pojawiający się przy postawie po-
siada zależność częstszej zmienności, gdyż na jego kreowanie w 
dużym stopniu mają wpływ nowe sytuacje, których jednostka do-
świadcza w danej chwili. Sytuacje te przyczyniają się do nastawie-
nia jednostki w konfrontacji z daną sytuacja lecz nie zmieniają one 
jej postawy. Spowodowane to jest tym, że dana sytuacja jest tylko 
jedną z nieszablonowych doświadczeń, jakie towarzyszyły jednost-
ce i nie zmieni w sposób diametralny kompetencji, jakie już pozy-
skała, we wcześniejszych latach życia.  

Postawy obierane przez umiejętności, które człowiek nabywa 
podczas wszystkich etapów swojego życia opierają się o następują-
ce funkcje: 

o „ przystosowawczą – dzięki niej jednostka ocenia przydatność 
różnorakich obiektów do urzeczywistniania swoich założonych celów; 

                                                 
7 J. Strelau., Psychologia, Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000, s.79. 
8 S. Gajewski., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, UŁ, Łódź 

1994, s.70. 
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o obrony „ja” – która polega na wykorzystaniu przez 
jednostkę postaw do ochrony obrazu samego siebie za przyczyną 
widocznie określanego własnego miejsca w świecie; 

o wyrażania wartości – polegającym na tym, iż człowiek wyraża 
ujmowane przez siebie dobra i swoje „ja”, ogłaszając je innym; 

o  tworzenie wiedzy – wskazuje na to, iż jednostka nazywa 
świat, w którym funkcjonuje i wyjaśnia przy tym, dla własnego 
użytku, zachodzące zjawiska fizyczne, jak również metafizyczne”9. 

Termin jakim jest „postawa” ma szeroki zakres, toteż można 
analizować go na wielu płaszczyznach. Każdy człowiek inaczej pa-
trzy na pewne kwestie czy też posiada inne nastawienie do ciągle 
zmieniającego się świata, a co za tym idzie jego postawy mogą ule-
gać nieustannej modyfikacji.  

 
2. Kształtowanie postawy wobec osoby z niepełnosprawnością  

Człowiek jako osoba żyjąca w społeczeństwie jest przypisany 
do określonej grupy społecznej. Dzięki zachodzącym w tej grupie 
relacjom jednostka nabywa ciągle nowej wiedzy o otaczającej rze-
czywistości. Wpływa to na rozwijanie jej światopoglądu, a co za 
tym idzie na kreowanie jej postaw. 

Proces tworzenia się postawy można kreślić jak predyspozycję 
„jednostki do oceniania pewnego przedmiotu lub symbolu w okre-
ślony sposób”10. Takie ocenianie, opiniowanie jest pewną formą 
podkreślania tego, czy zgadzamy się z danymi faktami bądź też 
wyrażamy nasz indywidualny sprzeciw. W społeczeństwie nato-
miast dana „ocena polega na przyznaniu własności, które mogą 
być lokowane wzdłuż wymiaru pożądany – niepożądany, dobry – 
zły. Ocena w tym sensie sama włącza elementy poznawcze i afek-
tywne”11. Postawy opierające się na poznaniu cały czas są modyfiko-
wane - wraz ze zmianami, zachodzącymi w społeczeństwie. Oceniają-
cy, opierając się o struktury poznawcze pogłębia wiedzę o otoczeniu, 
co pozwala mu na tworzenie zarysu pewnego schematu wizji społe-

                                                 
9 G.R. Foxall., R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera marketin-

gu. PWN, Warszawa 1998, s.120. 
10 Nowak., jw. s. 22. 
11 Tamże. 
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czeństwa. Podczas poznawania otoczenia, obserwuje zachowanie da-
nego przedmiotu bądź podmiotu wobec, którego kształtowana jest 
postawa w celu potwierdzenia jej trwałości i zgodności ze schematem 
postępowań.  

Według P. G. Zimbardo i M. R. Leippe, kształtowanie postaw za-
chodzi podczas tworzenia „wszechobecnych reakcji umysłowych. Mo-
żemy przejawiać postawę wobec czegoś – lubić to nie lubić – nawet 
wówczas, gdy pozostała część wyobrażenia umysłowego jest właściwie 
pozbawiona przekonań i rzeczywistej wiedzy”12. 

Zajmowanie stanowiska, zgodnie z którym jesteśmy wobec 
czegoś uprzedzeni wskazuje na posługiwanie się negatywnymi 
emocjami. Emocje te przejawiają się w braku dopuszczania do sie-
bie innej wiedzy niż ta, która jest niezmienna i wskazuje jeden tylko 
kierunek. Utrzymywanie takiego stanu rzeczy sprowadza się do 
kształtowania negatywnych postaw. Człowiek formułujący takie 
postawy po prostu zamyka się na rzeczywistość. W trakcie kre-
owania się takiej postawy nie liczą się żadne inne wartości, które 
mogłyby wpłynąć na zmianę zachowania jednostki wobec powsta-
łego osądu. Funkcjonowanie i trwanie w takich postawach silnie 
wpływa na formowanie stereotypów, które jako obszerne zjawisko 
bardziej zapadają w pamięci społeczeństwa.  

Posługiwanie się i wprowadzanie pozytywnych postaw często 
bywa trudne, gdyż w społeczeństwie panuje raczej powszechny 
trend sprawiający, iż zdecydowanie łatwiej jest nam oceniać otacza-
jącą nas rzeczywistość w sposób krytyczny.  

Doświadczanie rzeczywistości daje nam możliwość poznania 
wielu czynników wskazujących na to, jak myślimy o danej osobie.  

Według M. B. Smitha te składniki to przede wszystkim:  
o „składnik afektywny – nasze uczucia o przedmiocie 

postawy; 
o składnik poznawczy – to co o nim myślimy; 
o aspekt behawioralny – to co byśmy chcieli zrobić, jak 

chcielibyśmy się zachować wobec przedmiotu postawy”13. 

                                                 
12 P. G. Zimbardo., M. R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu społecz-

nego, Wyd. Zysk i S – ka, Poznań 2004, s. 55. 
13 Nowak, jw. s. 21.  
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Poszukiwanie recepty na właściwe formułowanie postawy 
zawiera się w naszych przekonaniach oraz wiedzy, którą ciągle 
odkrywamy i która wytycza naszą ścieżkę postępowania.  

Według T. Witkowskiego „myślenie ludzi jest niedojrzałe, 
magiczne”14. Podkreśla on w odniesieniu do niepełnosprawności, 
iż ludzie „uważają, że wystarczy nie myśleć  o niepełnosprawności 
i już przez to do końca życia będą zdrowi i silni, pełnosprawni i 
bezpieczni”15. 

Zjawisko kształtowania i urzeczywistniania postaw, które w 
znacznym stopniu wynikają z utartych stereotypów ma w społe-
czeństwie charakter globalny. Społeczeństwu łatwiej jest opierać się 
na sprawdzonej już wiedzy niż poznawać na nowo płaszczyzny i 
mechanizmy społecznego działania.  

A. Ostrowska „opierając się na kryterium struktury postawy, 
wyodrębniła jako główne przyczyny niewłaściwych postaw wobec 
osób niepełnosprawnych: 

o lęk przed odmiennością; 
o obawy przed samodzielnością inwalidów zagrażające 

uzależnieniem; 
o brak wiedzy i doświadczeń osobistych w kontaktach z 

osobami niepełnosprawnymi; 
o brak umiejętności zachowania się w towarzystwie 

niepełnosprawnych”16. 
Wskazany powyżej lęk przed odmiennością osób niepełno-

sprawnych w zestawieniu z osobami zdrowymi może znacznie za-
burzyć ich obustronne relacje. Wiąże się to między innymi z tym, iż 
osoby pełnosprawne często boją się tego, że osoby obarczone róż-
nymi dysfunkcjami są po prostu „inne”. Powstaje tu swojego ro-
dzaju niewidzialna bariera izolująca obydwie strony, choć w swej 
istocie sytuacja taka nie jest jednoznacznie i wystarczająco uzasad-
niona. 
                                                 

14 T. Witkowski., Zmiany mentalności w stosunku do osób niepełnosprawnych, 
[w:], M. Wątorska., W. Otrębski, (red.), Wokół osób niepełnosprawnych, Katedra 
Psychologii Rehabilitacji KUL, Lublin 1994, s. 30. 

15 Tamże. s. 30. 
16 A. Ostrowska., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełno-

sprawnych , Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 75.  
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Nawiązując do kolejnego podpunktu rozważań Ostrowskiej 
warto zauważyć, że pojęcie „niepełnosprawny” nie musi od razu 
wiązać się z pojęciem uzależniony (nie w pełni samowystarczalny). 
Warto zauważyć, że niejednokrotnie osoby niepełnosprawne znaj-
dują miejsca pracy na wielu stanowiskach i w wielu branżach. Czę-
sto nawet osoby niepełnosprawne radzą sobie o wiele lepiej w da-
nych sytuacjach niż osoby pełnosprawne. Ciekawym przykładem 
może być tu osoba światowej sławy astrofizyka, kosmologa i teore-
tyka fizyki - Stephena Hawkinga (twórca twierdzenia zwanego 
twierdzeniem Hawkinga dotyczącego promieniowania czarnych 
dziur). Naukowiec cierpi na stwardnienie zanikowe boczne, co z 
biegiem czasu przyczyniło się do paraliżu większej części ciała. Nie 
przeszkodziło mu to jednak w badaniach i licznych odkryciach. 
Dbając o możliwość kontaktu z innymi osobami skonstruował syn-
tezator mowy. Faktem jest, że jest on tylko jednym z wielu, jednak 
jego postać może świetnie ilustrować zjawisko dotyczące możliwo-
ści kontaktu z osobami dysfunkcjonalnymi. 

Kolejnym czynnikiem kształtującym negatywne postawy wo-
bec niepełnosprawnych jest wg wspomnianej autorki „brak wiedzy 
i doświadczeń osobistych w kontaktach  z osobami niepełnospraw-
nymi”. Ten brak wynika często z opisane już powyżej lęku. Często 
jednak nie wiemy po postu, w jaki sposób powinniśmy się zacho-
wywać wobec osób niepełnoprawnych (np. podświadomie oba-
wiamy się okazywania przez nas litości, której tak przecież nie lu-
bią niepełnosprawni.)  

Warto w tym miejscu odnieść do H. Larkowej i jej przemyśleń 
dotyczących przyczyn zróżnicowania postaw wobec osób niepeł-
nosprawnych i utrzymywania się negatywnych nastawień, uprze-
dzeń do kontaktu z nimi zmierzają sukcesywnie do wniosku, iż 
czynnikiem takim może być chociażby zwracanie uwagi na cechy 
nietypowe osób rozumianych jako przedmiot17. Przykładem takich 
zachowań w aspekcie wyglądu fizycznego może być np. zwracanie 
uwagi na różnego rodzaju „blizny, deformacje, kikuty, obecność 

                                                 
17 H. Larkowa., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych widziana oczyma 

psychologa, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1987, s.33.  
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protezowania, czy korzystanie z takich narzędzi jak choćby kule, 
wózki inwalidzkie, aparaty oddechowe”18. 

Do niekorzystnych konsekwencji wymienionych wyżej za-
chowań można zaliczyć: „zgorzkniałość, drażliwość, czy przesadna 
manifestacja kalectwa”19 przez osoby niepełnosprawne. W ty przy-
padku, istotna jest jednak samoocena chorego i jego dystans do 
własnej osoby.  

Kształtowanie postaw ma niebagatelny wpływ na kontakty in-
terpersonalne z osobami niepełnosprawnymi, są niejako funda-
mentem tychże relacji. Znajomość wszystkich aspektów prawidło-
wego kontaktu z osobami z dysfunkcjami pozytywnie rzutuje na 
jakość relacji z nimi. Warto zaznaczyć, że osoby „inne” analogicz-
nie do nazwy – użytej nie bez powodu – mają inne potrzeby jednak 
w interakcji z nimi musimy zachowywać się nie inaczej, niż w 
przypadku osób zdrowych. Wyciągając wnioski z podziału 
Ostrowskiej i późniejszych przemyśleń Larkowej trzeba wyraźnie 
podkreślić, że nasz stosunek do osób niepełnosprawnych nie może 
wzbudzać negatywnych emocji w nich samych. Wymaga to od nas 
pewnej ostrożności taktu i empatii, gdyż prawdopodobieństwo 
popełnienia przez nas błędu jest bardzo wysokie.  

 
3. Dziecko z niepełnosprawnością a postawa ojcowska  
Termin niepełnosprawności w swej istocie jest bardzo złożo-

ny. Chcąc użyć niniejszego określenia w celu przypisania go danej 
jednostce należy bardzo rzetelnie zaznajomić się ze wszystkimi 
czynnikami, jakie mogą wpłynąć na ostateczną diagnozę i później-
szą klasyfikację. „Niepełnosprawność” jest terminem bardzo szero-
kim i co może być mylące – wieloznacznym. Istnieje w nim wiele 
uwarunkowań, które w swej istocie mogą wydawać się bardzo 
różnorodne, a nawet przeciwstawne jeśli patrzy na nie osoba która 
wcześniej nie miała do czynienia z osobą z kalectwem.  

J. Pańczyk termin „niepełnosprawność” przedstawia jako 
„stan naruszenia funkcji organizmu wrodzony albo powstały w 

                                                 
18 M. Chodkowska., Z. Kazanowski., Socjologiczne konteksty postaw nauczycieli 

wobec edukacji integracyjnej, s. 55. 
19 Tamże. s.55. 
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skutek chorób, wypadków, lub starzenia się organizmu, stały albo 
tymczasowy, ograniczający zdolność do pracy i pełnienia ról spo-
łecznych”20. A zatem niepełnosprawności możemy rozumieć po 
prostu jako niekorzystne zamiany natury psychicznej lub fizycznej 
niekorzystnie wpływające na nasze funkcjonowanie wykluczające 
nas zarazem z pełnienia ról społecznych (np. tych pełnionych do-
tychczas) lub znacznie ograniczających zdolność do pracy (tej co-
dziennej natury egzystencjonalnej jak i tej zawodowej). Kontynu-
ując dalsze rozmyślenia na temat niepełnosprawności należy za-
znaczyć, iż problem ten może dotknąć każdego człowieka, w prze-
różnym okresie jego życia, a zjawisko to może być warunkowane 
wieloma czynnikami.  

Według W. Dykcika termin niepełnosprawności „obejmuje 
różne ograniczenia funkcjonale jednostek ludzkich w każdym spo-
łeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności wykonywania 
jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla ży-
cia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przej-
ściowy, całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycz-
nej, fizycznej i psychicznej”21.  

Bazując na poprzedniej definicji jednocześnie zestawiając ją z 
tą ostatnią należy zauważyć, iż W. Dykcik w swych rozważaniach 
posuwa się nieco dalej. Problem niepełnosprawności odnosi przede 
wszystkim do charakteru zmian w organizmie człowieka. Mogą 
być one zarazem przejściowe, jak i stałe, mogą one także dotyczyć 
wszelakich sfer życia człowieka. Wg wspomnianego autora wywo-
łują one zmiany znacznie ograniczające różnoraką funkcjonalność 
jednostki ludzkiej, bez względu na społeczeństwo do jakiego dana 
osoba należy, a ich konsekwencje uniemożliwiają wykonywanie 
czynności uznawanych przez dane społeczeństwo za normalne. 

Żeby dobrze zrozumieć termin niepełnosprawności należy 
także zgłębić się w pojęcie osoby niepełnosprawnej. W. Dykcik 
przedstawia ją jako „osobę, której stan fizyczny lub/i psychiczny 
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wy-

                                                 
20 Tamże. s. 82. 
21 W. Dykcik., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997, s. 15.  
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pełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami 
prawnymi i społecznymi”22.  

Mówiąc o normach należy wyjaśnić pojęcie normy w kontek-
ście społecznym. J. Pańczyk definiuje ją jak „ustalony, przyjęty, 
obowiązujący wskaźnik i miernik prawidłowości funkcjonowa-
nia”23. Z kolei W. Dykcik mówiąc o normie wskazuje, iż „normal-
ność bywa niekiedy utożsamiana z pojęciem zdrowia, chociaż po-
siada znacznie szerszy zakres znaczeniowy i może być rozpatry-
wana według różnych kryteriów, np.: statycznych, rozwojowych i 
w ujęciu społeczno – kulturowym”24. Autor, pedagog specjalny 
dochodzi do wniosku, że norma może być rozpatrywana na wiele 
sposobów i w szerokim zakresie kontekstów – na przykład rozwo-
jowych. (tu np. sygnałem zwracającym naszą uwagę na osobę do-
tkniętą zjawiskiem niepełnosprawności mogą być różnego rodzaju 
opóźnienia w przyswajaniu nawet nie tyle wiedzy co podstawo-
wych informacji) lub społecznych (tu z kolei pojawić się może np. 
zjawisko alienacji itp. zachowań).  

Szerszym zagadnieniem poruszanym przez Dykcika jest poję-
cie terminu „normalny”, które analizuje w trzech ujęciach: 

o „kiedy oznacza powszechność, masowość, pospolitość, 
częstość występowania, 

o kiedy oznacza normatywną zgodność z przyjętymi wzorami, 
nastawieniami, oczekiwaniami i konwencjami, przepisami, 

o kiedy jest synonimem wyrażenia „zdrowie psychiczne” i 
dotyczy tych samych obiektów, w odniesieniu do których 
sensowne jest użycie przymiotnika – zdrowy”25. 

Defekt u dziecka traktowany jest przez rodzica – ojca jako 
brak normy która jest tą najbardziej oczekiwaną. Nastawienie na 
normalność dziecka z góry założona jest częstą przyczyną zmiany 
postawy gdy pojawi się kalectwo. „Z chwilą pojawienia się niepeł-
nosprawnego dziecka wszelkie analizy naukowe przyczyn dezin-
                                                 

22 J. Mikulski., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi integracji, 
WSP TWP, Warszawa 1996, s. 59. 

23 J. Pańczyk., Pedagogika specjalna, Psychopedagogiczne i medyczne studium ter-
minologiczne, s. 82. 

24 Dykcik., jw. s. 14. 
25 Dykcik., jw. s. 14 – 15.  
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tegracji rodziny dotykają ważnego aspektu rodzicielstwa – dojrza-
łości do wejścia w rolę ojca”26. 

Według Słownika języka polskiego ojciec określany jest „jako 
mężczyzna mający własne dziecko (dzieci) w stosunku do tego 
dziecka (lub ze względu na nie); ojcostwo natomiast jako „fakt, że 
ktoś jest ojcem (dziecka, dzieci)”27. 

Zgodnie z definicją W. Okonia zawartą w Nowym Słowniku 
Pedagogicznym, „uważa się, iż w znaczeniu prawnym ojcem staje 
się mężczyzna, gdy dziecko rodzi się w związku małżeńskim, lecz 
także i pozamałżeńskim lub w wyniku adopcji”28. 

Powyższe definicje wskazują jedynie kogo uważa się za ojca i 
jak można definiować to pojęcie. Kiedy w rodzinie pojawia się 
dziecko z niepełnosprawnością dokonują się w niej pewne prze-
miany, które rzutują w dużej mierze na rolę ojca jako osoby dbają-
cej o sferę bytową. A. Krause wskazuje na „następstwa związane z 
urodzeniem się niepełnosprawnego dziecka w trzech kategoriach: 
zaburzenie struktury i funkcji rodziny, sytuacji bytowej (material-
nej) a trzecia konsekwencji społecznych”29. Wielu ojcom ciężko jest 
się odnaleźć w sytuacji kiedy mają „ uczestniczyć w procesie opie-
ki, rehabilitacji i wychowania niepełnosprawnego dziecka już od 
chwili jego narodzin”30. Fakt ten wpływa na to, iż ojciec w takiej 
sytuacji obarczany jest wielością zadań wynikających z opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością. Dodatkowe obowiązki nie dla 
wszystkich ojców stają się barierą do pokonania. Pojawiające się 
obawy „czy sprostam”, lęk, bądź brak doświadczenia wpływają 

                                                 
26 J. Bąbka., Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Wydawnic-

two Akademickie „Żak” and Jarosław Bąbka, Warszawa 2004, s.55 
27 Słownik języka polskiego, Tom 2, Warszawa 1979, [w:] Wychowanie do 

życia w rodzinie, pod red. Krystyny Ostrowskiej i Marii Ryś, Centrum Meto-
dyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej Warszawa 1999, s. 179 

28 A. Kwak., Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, 
Warszawa 2008, s.67. 

29 A. Klinik, R. Prysak., Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnospraw-
nej, Sosnowiec 2011, s. 135 

30 Bąbka., jw. s.55 
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negatywnie na takich ojców i niestety mogą oni podjąć decyzję o 
rezygnacji z opieki nad dzieckiem.  

Ojcowie, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za 
dziecko z niepełnosprawnością wykazujący postawę pozytywną w 
wielu sytuacjach wynikających z czynności dnia codziennego też 
nie zawsze umieją sobie poradzić z zadaniami, które muszą wyko-
nać. Kiedy w rodzinie urodzi się dziecko z niepełnosprawnością 
wpływa to na organizację pracy całego domu. Ojcowie często nie 
bywają przygotowani pod kątem psychiki z radzeniem sobie w 
sytuacji kiedy trzeba się zmierzyć ze zmiennym stanem zdrowia 
dziecka, chociażby w przypadku choroby przewlekłej jaką jest np. 
epilepsja. 

W rodzinie ojcowie uznawani są za osoby, które nie uze-
wnętrzniają swoich emocji, przez to może u nich „wystąpić dyso-
nans miedzy miłością i akceptacją dziecka niepełnosprawnego oraz 
pełnym zaangażowaniem się w swoje ojcostwo, a sprostaniem 
oczekiwanemu społecznie wizerunkowi „twardego mężczyzny”31. 

Według Kazimierza Pospiszyla „ instynkt ojcowski rodzi się 
znacznie później niż instynkt macierzyński”32. Rola ojca i samo na-
stawienie do dziecka trwa krócej niż u kobiety gdyż ojciec wchodzi 
w swoją rolę gdy dziecko przyjdzie już na świat. W przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością w wyniku obawy przed innością 
ojciec może wykazać postawę negatywną wobec niego. Takie na-
stawienie może wywołać u niego poczucie bezradności oraz brak 
przygotowania do danej sytuacji, w jakiej przyjdzie mu się znaleźć.  

Ojciec w stosunku do dziecka z niepełnosprawnością może 
również zajmować postawę ambiwalentną, która będzie skutkowa-
ła obojętnością wobec dziecka a charakter wychowawczy będzie 
niezauważalny. W literaturze można odnaleźć, iż rola ojca „w 
przypadku dziecka z zaburzeniami w rozwoju ogranicza się do 
zabawy, zarabiania pieniędzy na ich utrzymanie”33. 

                                                 
31 M. Karwowska., Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowujących 

dziecko niepełnosprawne, [w:] Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania – 
wspólna misja, Warszawa 2009, s. 361 

32 Tamże. s. 361 
33 Tamże, s.362 
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Postawa ojca wobec dziecka z kalectwem może również wy-
nikać z pewnej praktyki na którą zalicza się:  

o „świadomość życia, 
o samoakceptacja, 
o odpowiedzialność, 
o asertywność, 
o życie celowe, 
o integralność osobista”34. 
Na zajmowaną postawę ojca wobec dziecka z niepełnosprawno-

ścią w dużej mierze przyczynia się również wsparcie jakie otrzymuje 
on ze strony swojej żony. To ona może wpłynąć na ukierunkowanie się 
jego postawy w podejściu do dziecka z niepełnosprawnością, gdyż w 
sferze wychowania może pokazywać kierunek działania – pracy z 
dzieckiem. Udział obojga rodziców w wychowywaniu dziecka z defek-
tem ma ogromny wpływ na jego rozwój.  

Inną istotną kwestią nastawienia ojca do dziecka z kalectwem 
jest fakt dotyczący tego w jakim wieku jest ojciec. Wiek może być 
tutaj wyznacznikiem postawy, gdyż wraz z nim idzie doświadcze-
nie życiowe oraz wiedza, która pozawala zrozumieć – to jak może 
żyć osoba z deficytem i funkcjonować w życiu codziennym z takim 
bagażem. Wiele osób widząc na ulicy osobę z niepełnosprawnością 
nie skupia uwagi na samej osobie lecz na niepełnosprawności tej 
osoby. Inność w tym przypadku tej jednostki pochłania naszą cie-
kawość, która jest wyznacznikiem braku odpowiedniej wiedzy do-
tyczącej osób z kalectwem. Fakt ten również rzutuje na tworzenie 
się postaw, które coraz częściej stają się schematyczne.  

Rola ojca wobec dziecka z niepełnosprawnością oparta jest o 
wysoki stopień odpowiedzialności. Ojciec musi być gotowy na re-
agowanie na różne zmiany zachodzące podczas opieki nad dziec-
kiem. Musi ciągle pogłębiać swoją wiedze nie tylko w kwestii wy-
chowania ale też w kwestii zdrowia dziecka. Opieka taka jest rów-
nież pewnym sprawdzianem, który weryfikuje to czy rodzic 
sprawdzi się w takiej roli. Bywa, iż na samym początku ojcowie 
deklarują się twierdząc, iż niepełnosprawność dziecka niczego nie 

                                                 
34 Tamże. s.363 
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zmienia jednak po czasie, nie żyją już z dzieckiem tylko z jego nie-
pełnosprawnością. 

Ojcostwo w wielu przypadkach wychowawczych to walka z 
myślami jak jest, ale również to co dalej może dziać się z dzieckiem, 
czy proces niepełnosprawności będzie się poszerzał czy jednak 
dziecko będzie stawało się coraz sprawniejsze? Pytania te mogą 
nurtować rodzica już na samym początku bądź też w chwili gdy 
dziecko uzyska pewną sprawność a ojciec będzie obawiał się o to 
czy dziecka stan nie ulegnie pogorszeniu.  

Postawa w wielu przypadkach również zależy od nastawienia 
psychicznego jakie będzie okazywał ojciec wobec dziecka. Fakt po-
siadania dziecka z niepełnosprawnością może być główną przy-
czyną zmiany takiego nastawienia. Zaburzenie wizji rodzica o swo-
jej rodzinie w której nie koniecznie urodziło by się dziecko z defek-
tem z dniem przyjścia na świat takiego dziecka może przyczynić 
się do zmiany takiej postawy która początkowo była pozytywna.  

Ważną sprawą która w dość dużej mierze rzutuje na postawę 
ojcowską jest również to na ile widoczna jest niepełnosprawność u 
dziecka. Rodzic nie mogąc się pogodzić z faktem, iż to właśnie jego 
dziecko przez swoją niepełnosprawność różni się od otoczenia mo-
że przyjąć wobec niego postawę negatywną. Wynikać to może z 
bezsilności rodzica oraz z daleko idącej obawy o sprostanie w wy-
chowaniu tego dziecka.  

 
Streszczenie  
Współczesny świat tworzy, a zarazem kreuje coraz to nową 

wizję ojcostwa w społeczeństwie. Rola ojca zmienna na przestrzeni 
lat ciągle warunkowana jest od tego, co zachodzi w rodzinie i jak ta 
rodzina funkcjonuje. Jednym z wyzwań współczesnej rodziny jest 
zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku z niepełnosprawnością, 
które żyje w tym środowisku. W skład takiej opieki wchodzi rów-
nież odpowiednie nastawienie do dziecka z kalectwem. Artykuł 
przedstawia próbę wskazania typowych postaw ojca w sytuacji 
kiedy wychowuje dziecko z niepełnosprawnością. W tekście zosta-
ło poruszone to od czego takie postawy zależą i to czy stopień nie-
pełnosprawności dziecka rzutuje na nastawienie ojca wobec niego. 
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Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, postawa, relacja, wychowanie, 
odpowiedzialność, rehabilitacja, dziecko, niepełnosprawność 

 
Summary 
Attitude of the father towards the child with disability 
Contemporary world forms, and at the same time creates the 

new conception of the fatherhood every now and then in the soci-
ety. Role of the father the variable in the course of years still is be-
ing conditioned from what is occurring in the family and as this 
family is functioning. Providing the proper care for the child is one 
of challenges of the contemporary family with disability which 
lives in this environment. An also appropriate attitude towards the 
child is included in such a care with the disability. The article is 
describing the attempt to indicate typical postures of the father in 
the situation when is raising a child with disability. In the text it 
was brought up is projecting what such attitudes depend on and it 
or the degree of disability of the child to the attitude of the father 
towards him. 

Key words: father, fatherhood, attitude, relation, upbringing, 
responsibility, rehabilitation, child, disability 

 
Bibliografia 
1.  Aronson E., T.D Wilson., R.M. Akert Psychologia społeczna, Wy-

dawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997 
2.  Bąbka J., Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak” and Jarosław Bąbka, Warszawa 2004 
3.  Chodkowska M., Z. Kazanowski., Socjologiczne konteksty postaw 

nauczycieli wobec edukacji integracyjnej Wyd. UMCS, Lublin 2007 
4.  Dykcik W., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997 
5.  Foxall G.R., R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedżera 

marketingu. PWN, Warszawa 1998 
6.  Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, 

UŁ, Łódź 1994 
7.  Karwowska M., Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowują-

cych dziecko niepełnosprawne, [w:] Pedagogika specjalna. Różne poszu-
kiwania – wspólna misja, Warszawa 2009 



1233 
 

8.  Klinik A, R. Prysak., Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepeł-
nosprawnej, Sosnowiec 2011 

9.  Kwak A., Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami spo-
łecznymi, Warszawa 2008 

10. Larkowa H., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych widziana 
oczyma psychologa, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1987 

11. Mikulski J., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi 
integracji, WSP TWP, Warszawa 1996 

12. Nowak S., Pojęcie postaw w teoriach i stosowanych badaniach 
społecznych, [w:], S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973 

13. Ostrowska A., Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997 

14. S. Mika., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987 
15. Słownik języka polskiego, Tom 2, Warszawa 1979, [w:] 

Wychowanie do życia w rodzinie, pod red. Krystyny Ostrowskiej i Marii 
Ryś, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej Warszawa 1999 

16. Strelau J., Psychologia, Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000 
17. T. Mądrzycki., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się 

postaw, WSiP, Warszawa 1977 
18. Witkowski T., Zmiany mentalności w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, [w:], M. Wątorska., W. Otrębski, (red.), Wokół osób 
niepełnosprawnych, Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL, Lublin 1994 

19.  Zimbardo P.G., M. R. Leippe., Psychologia zmiany postaw i 
wpływu społecznego, Wyd. Zysk i S – ka, Poznań 2004 

 



1234 
 



1235 
 

 
Kamila Rzepka (KUL) 
 

Perspektywa ojcostwa – odpowiedzialność za życie dziecka 
 
Wstęp 
Zawierając sakramentalny związek małżeński, ze swej natury, 

mężczyzna zostaje powołany do roli męża i roli ojca. Obecnie jed-
nak obraz ojcostwa wydaje się być zatarty ze względu na liczne 
przemiany oraz sposób życia. Mówi się także o kryzysie ojcostwa i 
utracie autorytetu w tej dziedzinie1. Coraz częściej mężczyźni za-
mieniają się rolami ze swoimi partnerkami i przejmują wobec dzie-
ci obowiązki matki, podczas gdy kobiety pracują zawodowo, stając 
się często jedynymi żywicielami rodziny. Tymczasem ojcostwo 
powinno być utożsamiane z misją i powołaniem, czego najlepszym 
przykładem i wzorem postawy ojca wobec dziecka jest osoba św. 
Józefa2. Dlatego istotne jest dziś spojrzenie na ojcostwo z innej per-
spektywy – odpowiedzialności za życie dziecka. Odpowiedzialność 
ta kształtuje się kolejno przez wszystkie lata życia, od samego po-
częcia, a nawet wyprzedza ten czas dużo wcześniej.  

W artykule kolejno omówione zostanie nauczanie Jana Pawła 
II dotyczące odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz całożyciowy 
kontekst odpowiedzialnego ojcostwa z uwzględnieniem dwóch 
podstawowych płaszczyzn: przed urodzeniem dziecka oraz po 
urodzeniu dziecka, a więc na dalszych etapach jego życia. 

 
1.  Odpowiedzialne rodzicielstwo według Jana Pawła II 
Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie nauczał, że ojcostwo 

jest podstawowym i najważniejszym zadaniem mężczyzny. W spo-
sób szczególny jego nauczanie dało wyraz w Adhortacji apostol-
skiej Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w 
świecie współczesnym, w której pisał, że mężczyzna został powo-
łany przez Stwórcę do życia w świadomości swego daru, a także do 
roli męża i ojca. Powołanie to realizuje się we wnętrzu komunii – 
                                                 

1 Zob. S. Rydz. Samotne rodzicielstwo. [w:] Psychologia rodziny. Red. I. Janicka, 
H. Liberska. Warszawa 2014 s. 250. 

2 Zob. M. Dziewiecki. Najpiękniejsza historia miłości. Kraków 2011 s. 39-49. 
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najpierw małżeńskiej, potem rodzinnej3, co z kolei prowadzi do 
kształtowania się odpowiedzialnego rodzicielstwa obojga małżon-
ków. Papież zaznaczył, że bezpośrednim momentem jest ten, w 
którym małżonkowie mogą stać się rodzicami, „łącząc się ze sobą 
jako jedno ciało”4. Odpowiedzialność ojca za życie dziecka kształ-
tuje jednocześnie autorytet ojca, sprawia, że „miejsce i zadania ojca 
w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną”5. Jan 
Paweł II wskazał także na cztery podstawowe zadania, które przy-
należą ojcu, a które nieodzownie pozwalają mu być odpowiedzial-
nym za życie swoich dzieci. Do zadań tych Familiaris consortio zali-
cza: wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem 
matki, troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, które 
mąż powinien dzielić ze swoją żoną, pracę będącą gwarantem 
spójności i stałości rodziny, a także dawanie świadectwa dojrzałego 
życia chrześcijańskiego6. Zadania te pozwalają mężczyźnie w spo-
sób pełny realizować swoją odpowiedzialność za życie dziecka od 
poczęcia, poprzez wszystkie etapy życia. 

Odpowiedzialne rodzicielstwo ściśle odnosi się do służby ży-
ciu, która powinna trwać przez całe życie. „Rodzina jest powołana, 
aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków 
od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym sanktuarium życia, miej-
scem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być 
przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wy-
stawione”7. W takim ujęciu małżonkowie służą Ewangelii życia, a 
więc zawsze, wszędzie i pod każdym względem bronią życia – są 
za nie odpowiedzialni. Małżonkowie winni służyć zarówno dziec-
ku w wieku prenatalnym, nowonarodzonemu, temu, które zostało 
już posłane do szkoły, człowiekowi w wieku młodzieńczym, a tak-
że temu, który doświadcza już trudnej i ciężkiej starości. Odpowie-
dzialne ojcostwo stanowi część odpowiedzialnego rodzicielstwa i 
dotyczy poszczególnych etapów rozwoju dziecka. 

                                                 
3 Jan Paweł II. Familiaris consortio nr 25. 
4 Jan Paweł II. List do Rodzin nr 12. 
5 Tenże. Familiaris consortio nr 25. 
6 Tamże. 
7 Jan Paweł II, Evangelium vitae nr 92. 
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2.  Odpowiedzialność całożyciowa ojca 
Odpowiedzialność ojca za życie dziecka rozpoczyna się już w 

momencie rozmyślania o jego poczęciu. Kształtuje się ona przez 
pryzmat pragnienia, oczekiwania, ale także odpowiedniego przy-
gotowania do tego faktu8. Taka postawa ze strony ojca buduje 
również ojcostwo samego mężczyzny, a tym samym prowadzi do 
prawdziwej służby i odpowiedzialności. Trzeba zaznaczyć, że od-
powiedzialność ojca za życie dziecka ma miejsce przez całe życie, 
zaś proces integralnego wychowania trwa od chwili poczęcia aż po 
samodzielność9. Nie wyczerpuje się nigdy, ale ulega licznym prze-
obrażeniom i dostosowuje się do poszczególnych etapów życia i 
związanych z nimi zadań. Na początku przyjrzymy się odpowie-
dzialności ojca przed urodzeniem dziecka. 

 
a. Odpowiedzialność za życie dziecka przed urodzeniem 
Obejmuje ona trzy zasadnicze etapy, do których należy zali-

czyć: czas przed poczęciem dziecka, życie dziecka w prenatalnym 
okresie rozwoju, a także ważny moment, jakim są narodziny. Od-
powiedzialność przed urodzeniem syna lub córki pozwala męż-
czyźnie nie tylko przygotować się do roli ojca. Otwiera mu także 
drogę do wyznaczenia pewnych celów, ku którym pragnie zmie-
rzać i prowadzić w przyszłości swoje dzieci. 

 
b. Odpowiedzialność za życie dziecka przed poczęciem 
Pierwszym etapem, w którym kształtuje się odpowiedzialność 

ojca za życie dziecka jest czas poprzedzający poczęcie nowej istoty 
ludzkiej. Obejmuje ona szereg przygotowań do poczęcia i wymaga 
od mężczyzny współpracy z żoną w takich obszarach jak: odrzuce-
nie zbędnych kamieni przeszłości, czyli przykrych doświadczeń i 
ran poniesionych w domu rodzinnym, które w sposób szczególny 
wpłynęły na sferę psychiczną mężczyzny. Brak lub niewłaściwe 

                                                 
8 Zob. J. Pulikowski. Warto być ojcem. Poznań 2002 s. 68-71. 
9 Zob. B. Mierzwiński. Mężczyzna jako mąż i ojciec. [w:] Duszpasterstwo rodzin. 

Refleksja naukowa a działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. 
Lublin 2013 s. 668. 
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przepracowanie tych negatywnych doświadczeń może przyczynić 
się do nieprawidłowego nastawienia wobec własnych dzieci, a tak-
że trudności z poczęciem10, naukę metod naturalnego planowania 
rodziny, która dotyczy rozpoznawania dni płodnych i niepłod-
nych. W realizacji tego zadania mężczyzna powinien współpraco-
wać ze swoją żoną, wspierając ją w codziennych obserwacjach (np. 
notując uzyskany pomiar temperatury w zeszycie obserwacji, okre-
ślając dni płodne i niepłodne, przyglądając się objawom dotyczą-
cym napięcia przedmiesiączkowego itp.). Takie działania pozwala-
ją potencjalnemu ojcu zrozumieć niepowtarzalną naturę – zegar 
biologiczny swojej współmałżonki11. Na tym etapie odpowiedzial-
ność ojca za życie dziecka uwidacznia się także w poznaniu zasad 
opieki prekoncepcyjnej, dotyczącej zdrowego stylu życia, a także 
uświadomieniu szkodliwości wszelkich używek, tj. alkohol, niko-
tyna, narkotyki. Jest to troska o sferę fizyczną12. Bardzo istotna w 
przygotowaniu do poczęcia jest dbałość o życie duchowe w mał-
żeństwie, która realizowana jest poprzez życie sakramentalne oboj-
ga małżonków, niedzielną Eucharystię, codzienną modlitwę oraz 
przynależność do wspólnoty. Modlitwa za dziecko mające się po-
cząć lub narodzić jest wspaniałym gestem ojca oraz sposobem jego 
przygotowania do nowej roli, poprzez które Bóg daje potrzebne 
łaski13. Dzięki temu już na tym etapie w swojej odpowiedzialności, 
ojciec prowadzi rodzinę do świętości. 

Czas odpowiedzialności ojca za życie dziecka przed jego po-
częciem kończy się wraz z przekazaniem życia nowemu człowie-
kowi, które powinno dokonywać się w duchu miłości małżeńskiej i 
według zamysłu Boga Stwórcy, który „powierzył ludziom szczytne 
zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypełnione w 
sposób godny człowieka”14. W Konstytucji dogmatycznej o Kościele w 
świecie współczesnym czytamy, że „życie ludzkie i obowiązek jego 

                                                 
10 Zob. U. Dudziak. Życie. Rodzina… s. 103. 
11 E. Wójcik. Znaczenie naturalnego planowania rodziny dla więzi małżeńskiej. [w:] 

Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych. Red. W. 
Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba. Lublin 2008 s. 290. 

12 U. Dudziak. Życie. Rodzina… s. 103. 
13 Tamże. 
14 Sobór Watykański II. Gaudium et spes nr 51. 
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przekazywania nie mogą być ograniczane tylko do tego ziemskiego 
czasu i jedynie według niego odmierzane i rozumiane, lecz zawsze 
odnoszą się one do wiecznego przeznaczenia człowieka”15. Czło-
wiek został przeznaczony do wieczności. Dlatego odpowiedzial-
ność ojcowska powinna być zawsze ukierunkowana na ostateczny 
cel, jakim jest spotkanie z Bogiem Ojcem. 

 
c. Odpowiedzialność za życie dziecka w prenatalnym okre-

sie rozwoju 
W okresie ciąży, określanym przez Biblię, jako stan błogosła-

wiony (Łk 1, 39-56), odpowiedzialność ojca za życie dziecka w spo-
sób szczególny uwidacznia się w trosce mężczyzny o swoją żoną, 
która polega na wspieraniu kobiety i rozumieniu jej odmiennego 
stanu. Mężczyzna pośrednio doświadcza macierzyństwa swojej 
żony, dlatego też jego odpowiedzialność za żonę jest równocześnie 
odpowiedzialnością za dziecko, które ona nosi pod swoim sercem, 
bowiem „miłość do małżonki, która została matką, i miłość do 
dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia i urze-
czywistnienia swego ojcostwa”16. Pomocne dla mężczyzny mogą 
okazać się czytanie literatury popularnonaukowej oraz znajomość 
kilku podstawowych faktów dotyczących ciąży. Odpowiedzialność 
za życie dziecka to także interesowanie się jego rozwojem prena-
talnym w poszczególnych tygodniach życia17. Dzięki cierpliwości 
oraz wewnętrznej radości z istnienia dziecka, mężczyzna może ak-
tywnie przygotowywać się do jego przyjęcia w dniu narodzin. 
Istotnym zadaniem mężczyzny na tym etapie jest również dbałość 
o komfort psychiczny i dobry nastrój żony, co z kolei pomaga w 
prawidłowym i spokojnym rozwoju dziecka. Odpowiedzialny oj-
ciec powinien także towarzyszyć żonie podczas wizyt lekarskich w 
poradni ginekologiczno-położniczej, gdzie podczas badania ultra-
sonograficznego będzie mógł śledzić rozwój swojego dziecka. Po-
mocne w budowaniu relacji i kształtowaniu odpowiedzialności 
                                                 

15 Tamże. Por. Paweł VI. Humanae vitae nr 10. 
16 Jan Paweł II. Familiaris consortio nr 25. 
17 Zob. M. Wojaczek. Dialog rodziców z dzieckiem w prenatalnym okresie życia. 

[w:] Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, M. Z. Stepulak. Lublin 2011 s. 239-243. 
Por. D. Kornas-Biela. Wokół początków życia ludzkiego. Warszawa 2004 s. 13-14. 
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może okazać się ponadto wspólne uczęszczanie z żoną do szkoły 
rodzenia, aby prawidłowo przygotować się do porodu i pierwsze-
go kontaktu z dzieckiem18. Jednak niezastąpione są codzienne dia-
logi ojca z jeszcze nienarodzonym dzieckiem, polegające na mó-
wieniu do niego, opowiadaniu bajek i śpiewaniu mu. Dzięki temu 
między ojcem a dzieckiem tworzy się silna więź i buduje się kon-
takt emocjonalny. Już wtedy rozpoczyna się proces wychowania19. 
Odpowiedzialność ojca to także troska o pierwszy kontakt fizyczny 
z dzieckiem, który dokonuje się jeszcze w okresie prenatalnym i 
związany jest przede wszystkim z delikatnym dotykaniem i gła-
skaniem dziecka przez powłoki brzuszne matki20. 

 
d. Odpowiedzialność za życie dziecka w czasie narodzin 
Czas narodzin jest szczególnym okresem w życiu ojca. Wielu 

mężczyzn pragnie towarzyszyć swojej żonie podczas porodu. Na 
tym istotnym etapie życia odpowiedzialność ojca za dziecko spro-
wadza się do kilku ważnych zadań, wśród których należy wskazać 
m.in. na takie jak: bycie łącznikiem pomiędzy żoną, a personelem 
medycznym podczas porodu; powtarzanie komend wydawanych 
przez położną – znajomy głos ojca będzie wsparciem dla rodzącej i 
dziecka wychodzącego na świat; trzymanie żony za rękę podczas 
bolesnych skurczów; odcięcie pępowiny i pierwszy fizyczny kon-
takt z dzieckiem; obecność przy rutynowych badaniach dziecka; 
uczestnictwo przy pierwszym karmieniu21. 

 
3.  Odpowiedzialność za życie dziecka po urodzeniu 
Odpowiedzialność ojca za życie dziecka wraz z wiekiem ulega 

przeobrażeniom. Jest wciąż ta sama, ale przyjmuje formę zadań i 
obowiązków ojca wobec dzieci na poszczególnych etapach ich 

                                                 
18 Zob. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wołochowiczowie. Za-

nim wybierzesz. Warszawa 1998 s. 304-305. 
19 D. Kornas-Biela. Wokół początków życia… s. 5-7. 
20 M. Wojaczek. Dialog rodziców z dzieckiem… s. 239-243. 
21 Zob. Rola ojca przy porodzie i w ciąży. [w:] 

http://www.kolmed.com/g1227106122pol-Rola-ojca-przy-porodzie-i-w-
ciazy.html (stan z dn. 20.12.2014). 
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rozwoju. Jest to czas, w którym ojciec poprzez swoje zaangażowa-
nie oraz świadectwo własnego życia ukazuje swoim dzieciom ob-
raz Boga Ojca. Mężczyzna jako ojciec staje się dla dziecka prze-
wodnikiem w wierze na wzór św. Józefa. Dzięki dobremu i pozy-
tywnemu doświadczeniu własnego ojcu oraz otrzymywanej miło-
ści, dziecko może poznać prawdziwe cechy Boga i kroczyć do wy-
znaczonego celu22. 

Każdy człowiek, niezależnie od wieku, w swoim sercu nosi 
pragnienie ojcowskiej miłości. Potrzebują jej niemowlęta, dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym, a w sposób szczególny młodzież 
w okresie dojrzewania. W swoim życiu dziecko poszukuje nie tylko 
ciepłej i serdeczniej miłości matki, ale również otwartej, życzliwej i 
dającej bezpieczeństwo miłości ojca, która na co dzień opiera się na 
jego obronie, przy jednoczesnym tworzeniu klimatu wolności i 
ofiarowywaniu czasu23. 

 
4. Odpowiedzialność za życie dziecka okresie niemowlęcym 
Okres niemowlęcy zostaje poprzedzony narodzinami dziecka. 

Dla każdego ojca moment ten staje się istotnym wyzwaniem – ro-
dzi się nie tylko dziecko, ale rodzi się także ojcostwo mężczyzny24. 
W okresie tym odpowiedzialność ojca za życie dziecka uwidacznia 
się przede wszystkim w obserwowaniu nowego stanu, jakim jest 
pochłonięcie, czyli przejęcie się i nadmierne zainteresowanie nową 
istotą ludzką. Dla wielu mężczyzn rodzi się nowa perspektywa ży-
cia, która „czyni ich większymi”, co odpowiada słowu engros, które 
w języku polskim tłumaczone jest jako pochłonięcie. W tym czasie 
rodzi się prawdziwa więź między ojcem a noworodkiem, połączo-
na z entuzjazmem. Rodzi się miłość25. Odpowiedzialność ojcowska 
odnosi się często do przewartościowania własnego życia i zmiany 
priorytetów. Najważniejsze dla mężczyzny stają się potrzeby 
dziecka i jego matki. Przejawem tego jest rezygnacja z wielu do-

                                                 
22 B. Mierzwiński. Mężczyzna jako mąż i ojciec… s. 666. 
23 J. Parol. Piękno i siła macierzyństwa i ojcostwa. Sztuka w służbie rodzicielstwu. 

[w:] Fides et ratio 2014: 2(18) s. 110. 
24 K. Canfield. Serce ojca. Jak być dobrym ojcem? Warszawa 2007 s. 198-199. 
25 Tamże. s. 199-201. Por. B. Mierzwiński. Mężczyzna jako mąż i ojciec… s. 664. 
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tychczasowych przyzwyczajeń i zachowań, które w jakiś sposób 
mogłyby zaszkodzić niemowlęciu26. 

Na tym etapie odpowiedzialność ojca za życie dziecka pro-
wadzi do nieustannej opieki i ochrony dziecka, czyli zwiększonej 
czujności. Znaczącym jednak aspektem, który mocno kształtuje od-
powiedzialność jest powierzenie dziecka Bogu – najwspanialszemu 
Rodzicowi, który kocha je miłością mądrą i dojrzałą27. Istotne jest 
także osobiste nawiązanie więzi z dzieckiem. Dla ojca dobrą okazją 
do tego są liczne zabawy z niemowlęciem. Więź z dzieckiem budu-
je się tu przez nieustanne obserwowanie dziecka, zaplanowanie 
czasu zabawy, różnorodne sposoby zachęcania do zabawy oraz 
okazywanie delikatności28. W sposób szczególny mężczyzna wi-
nien panować nad swoimi emocjami, takimi jak: zazdrość czy 
gniew29. Okres niemowlęcy wymaga od ojca cnoty cierpliwości, 
która pozwoli mężczyźnie związać się ze swoim dzieckiem oraz 
stanie się bazą dla budowania wzajemnej relacji. Pozwoli ponadto 
podejmować ofiary dla dobra dziecka30. Odpowiedzialność w okre-
sie niemowlęcym opiera się nie tylko na zapewnieniu warunków 
do wzrastania i rozwoju, stwarzaniu stabilnych struktur rodzin w 
poszczególnych obszarach jej funkcjonowania31, ale w dużej mierze 
ukierunkowana jest na tworzenie więzi i relacji. Dzięki temu za-
równo dziecko, jak i ojciec będą mogli odważnie wkroczyć w kolej-
ny etap rozwoju. 

 
5. Odpowiedzialność za życie dziecka w wieku przedszkolnym 
W wieku przedszkolnym zwiększa się odpowiedzialność ojca 

za dziecko z tego względu, że ojciec „przejmuje” dziecko spod 
„skrzydeł” matki. W tym okresie dziecko rozwija nowe umiejętno-
ści, zaczyna się szybko poruszać, a także coraz lepiej zaczyna poro-
zumiewać się z otoczeniem. Dla ojca nastaje czas ustanowienia ide-
ałów, czyli wszelkich zobowiązań w zakresie roli ojca. Ponadto oj-
                                                 

26 K. Canfield. Serce ojca… s. 201. 
27 Zob. M. Dziewiecki. Najpiękniejsza historia… s. 41. 
28 K. Canfield. Serce ojca… s. 211-213. 
29 Tamże s. 202-206. 
30 Tamże s. 206-207. 
31 Zob. J. Pulikowski. Warto być ojcem… s. 27. 
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ciec mam możliwość zgromadzenia swoich pragnień względem 
dzieci i realizacji własnego powołania. Może określić cele i działa-
nia, jakie pragnie zrealizować. Planowanie odnośnie własnych 
dzieci nie zawsze sprawdza się z wcześniejszymi oczekiwaniami 
ojca. Jednak mimo wszystko powinien on określić priorytety wła-
snego ojcostwa, którymi będzie kierował się w swoim wychowaniu 
i na których będzie opierała się jego odpowiedzialność za życie 
dziecka32. 

Nacisk na zaangażowanie jest szczególnym przejawem od-
powiedzialności ze strony ojca. Wspólne czytanie, rozmowy o 
świecie, zabawy i wycieczki przybliżają znacząco dziecko do ojca33. 
Ważne jednak, aby ojcowie podchodzili w sposób twórczy do za-
angażowania, czyli po przyjacielsku. Szczególną formą wspólnego 
spędzania czasu ojca z dzieckiem jest wspólne czytanie. Sprzyja 
ono rozwojowi intelektualnemu dziecka, a ojcu daje okazję do ob-
serwowania swoich dzieci i cieszenia się nimi, pomaga mu być 
twórczym i interesującym, a także zbliża fizycznie i emocjonalnie34. 

Odpowiedzialność ojca za życie dziecka budowana jest także 
przez nauczenie się zdrowego karcenia. Polega ono na stworzeniu 
środowiska, w którym dziecko będzie zdyscyplinowane i pewne 
siebie, a więc będzie również brało odpowiedzialność za własne 
czyny. Ponadto będzie potrafiło efektywnie działać, aby prawidło-
wo rozwiązać swoje problemy35. Kształtowanie w dziecku nawy-
ków związanych z dyscypliną pozwoli ojcu spokojnie spojrzeć na 
to, w jaki sposób przedszkolak uczy się odpowiedzialności. Życio-
wym zadaniem ojca jest nauka przyjmowania konsekwencji za 
podjęte wybory i decyzje. Poddawana próbie konsekwencja ojcow-
ska ukierunkowuje mężczyznę na wypracowanie z własnym 
dzieckiem pewnych wzorów i zachowań, które z kolei będą mogły 
zaprocentować w przyszłości i pomóc w pogłębianiu wzajemnej 
relacji36. K. Canfield zaznacza, iż zdrowe karcenie powinno zawie-

                                                 
32 K. Canfield. Serce ojca… s. 219-221. 
33 S. Rydz. Samotne rodzicielstwo… s. 251. 
34 K. Canfield. Serce ojca… s. 221-223. 
35 Tamże s. 225. 
36 Tamże s. 225-226. 
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rać konkretne kluczowe zasady. Zalicza do nich m.in.: zachowanie 
równowagi między nadmiernymi oczekiwaniami a zachętą i afir-
macją, ustanowienie jasno określonych granic, uwzględnienie natu-
ralnych, ale nieprzyjemnych konsekwencji złego postępowania 
dziecka, panowanie nad własnymi reakcjami, ukierunkowanie na 
dobro dziecka oraz możliwość jego uczenia się i dojrzewania przez 
popełnione błędy i konflikty, nieustanne zapewnianie dziecka o 
miłości mimo błędów i złego zachowania37. Zasady te pomagają 
dziecku dorastać i rozumieć swoje błędy, zaś ojcu pozwalają kształ-
tować i umacniać jego odpowiedzialność. Jednocześnie w tym 
okresie życia cnota cierpliwości uzupełniana jest o cnotę delikatno-
ści38, które pozwalają ojcu spokojnie podchodzić do wychowania 
swojego dziecka i otwarcia się na nowy etap, jakim jest czas pójścia 
do szkoły. 

 
6. Odpowiedzialność za życie dziecka w wieku szkolnym 
Etap wkroczenia dziecka w okres szkolny jest czasem, w któ-

rym ojciec uczy się rozumieć własne dziecko i trwa on do wieku 
adolescencji. Ojcostwo zostaje wystawione na widok publiczny, ale 
jednocześnie wzmacniane przez inne dorosłe osoby, wśród których 
należy wskazać; nauczycieli, instruktorów jakiejś dziedziny, trene-
rów. Będąc opiekunami, wywierają jednocześnie wpływ na dziec-
ko, które z momentem przestąpienia progu szkoły, wkroczyło w 
większy świat39. Ojciec uświadamia sobie, że jego odpowiedzial-
ność za dziecko zostaje w pewnym stopniu ograniczona, ze wzglę-
du na mniejszą władzę nad częścią jego środowiska. Ojcowie dzieci 
w wieku szkolnym mają za zadanie ponownie odkryć własne ojco-
stwo. D. J. Levinson twierdzi, że mężczyzna próbuje wręcz odna-
leźć swoje miejsce w życiu społecznym, a także bardziej rozwinąć 
swoje kompetencje w wybranym i wykonywanym przez siebie za-
wodzie, by tym samym móc stać się cenionym członkiem społe-
czeństwa40. 

                                                 
37 Tamże s. 226. Por. C. Rise. Ojciec. Niezgodna na nieobecność. Kielce 2005 s. 43-46. 
38 K. Canfield. Serce ojca… s. 229-230. 
39 Tamże s. 234. 
40 D. J. Levinson. The Seasons of a Man’s Life. New York 1978 s. 59. 
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W wieku szkolnym istotnym zdaniem dla odpowiedzialnego 
ojca staje się kształtowanie w dziecku „małego odkrywcy”, które 
dokonuje się poprzez stopniowe wprowadzanie dziecka do społe-
czeństwa, kultury i spraw duchowych. Dotyczy to potrzeby osią-
gnięć41. Niektórzy ojcowie wykazują spory lęk i próbują po-
wstrzymywać dziecko przed badaniem i odkrywaniem świata, izo-
lując je od otoczenia i zatrzymując w domu42. W dużej mierze me-
toda ta okazuje się jednak zawodna, ponieważ każde dziecko na 
tym etapie życia nosi w sobie pragnienie odkrywcy – poznawanie 
otaczającego świata. Odpowiedzialność ojca za życia dziecka nie 
może więc opierać się na powstrzymywaniu go, ale powinna po-
móc mu w nawiązaniu więzi ze światem zewnętrznym poprzez 
towarzyszenie43. Canfield podkreśla jednak, że zaangażowaniu 
powinna towarzyszyć świadomość ojcowska, czyli żywe zaintere-
sowanie tym, w jaki sposób kształtują się np. relacje między dziec-
kiem a pierwszą nauczycielką oraz kolegami. Jest to rola łącznika, 
pośrednika, która wymaga od ojca prawdziwej otwartości na po-
chwały i krytykę własnego dziecka44. Do prawidłowej realizacji 
tego zadania istotne jest zachowanie spokoju oraz uporanie się z 
trudnościami, wynikającymi z upublicznienia ojcostwa, takimi jak 
duma i zawstydzenie. Ta pierwsza często staje się cechą destruk-
cyjną, kiedy z jej powodu ojcowie realizują swoje niespełnione am-
bicje i marzenia za pomocą własnych dzieci45. Na tym etapie każdy 
ojciec potrzebuje grupy wparcia (np. nauczyciela ze szkoły dziecka, 
innego ojca), aby móc lepiej radzić sobie z poczuciem niemocy i 
nieporadności wobec syna lub córki46. Dzięki temu mężczyzna mo-
że stawać się lepszym i bardziej odpowiedzialnym ojcem, a tym 
samym strzec swoje dziecko przed złymi wpływami. 

Szczególnym wyzwaniem wieku szkolnego jest umiejętność 
odpowiadania na tzw. „wielkie pytania”. Odpowiedzialne realizo-
wanie tego zadania wymaga od ojca ćwiczenia siebie w aktywnym 
                                                 

41 K. Pospiszyl. Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa 2007 s. 135. 
42 K. Canfield. Serce ojca… s. 246. Por. M. Dziewiecki. Najpiękniejsza historia… s. 47. 
43 K. Canfield. Serce ojca… s. 247. 
44 Tamże s. 248. Por. J. Pulikowski. Warto być ojcem… s. 27-28. 
45 K. Canfield. Serce ojca… s. 244. 
46 Tamże s. 245. 
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słuchaniu, stałości i konsekwencji we własnym życiu, a nade 
wszystko wspomagania rozwoju duchowego swojego dziecka, czy-
li życia zgodnie z przyjętymi wartościami i zasadami47. 

Ostatnim ważnym zadaniem tego etapu, jakie ma do spełnie-
nia ojciec, jest przygotowanie dziecka do okresu adolescencji – by-
cia nastolatkiem. Dokonuje się to poprzez uczenie się wzajemnej 
komunikacji, aktywne słuchane, okazywanie sobie szacunku oraz 
wspólne spędzanie wolnego czasu. Wypracowanie takiej strategii 
pozwoli ojcu przetrwać czas „burzy i naporu”, który będzie jego 
udziałem w okresie dojrzewania i utrzymać relację z dzieckiem na 
dojrzałym poziomie48. 

 
7. Odpowiedzialność za życie dziecka w wieku adolescencji 
Dojrzewanie stanowi jeden z najtrudniejszych etapów w życiu 

dziecka. Jest to czas wzlotów i upadków, a także licznych napięć i 
konfliktów między dorastającymi dziećmi a ich rodzicami. Ojcowie 
na tym etapie doświadczają oświecenia – dostrzegają, że ich relacje 
z synem lub córką uległy radykalnym zmianom. Mają znacznie 
mniejsze możliwości planowania i podejmowania decyzji za dziec-
ko49. Jednocześnie ojciec doświadcza pewnego rodzaju bólu, który 
związany jest z pojawiającą się frustracją. Wynika ona z braku zro-
zumienia, buntu, a nawet apatii ze strony nastoletniego dziecka. 
Dlatego też ojciec poddaje się i pozostawia wychowanie własnemu 
biegowi. Brakuje mu pomysłów i sił, których doświadczał na etapie 
idealizmu. Dla ojca ważne jest więc, aby nauczył się radzić sobie z 
dzieckiem, które przeobraża się w dorosłego i w dużej mierze 
ogranicza relacje z rodzicami50. 

Odpowiedzialność ojca za życie dziecka ulega licznym prze-
obrażeniom, ponieważ okres adolescencji ukierunkowany jest na 
różnorodne zmiany. Dotyczą one przede wszystkim wyglądu oraz 
sposobu myślenia i podejmowania nowych kontaktów społecznych 
(szczególnie z rówieśnikami). Rola ojca opiera się głownie na po-

                                                 
47 Tamże s. 249-252. 
48 Tamże s. 252-253. 
49 Tamże s. 254-257. 
50 Tamże s. 255. 
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mocy dziecku w akceptowaniu przez nie zmian fizycznych, podej-
mowaniu odpowiednich rozmów w tym aspekcie, a także stosow-
nej taktyki i delikatności, która pozwoli nawiązać dobre relacje51.  

Mimo większego dystansu, jaki nawiązuje się między ojcem a 
dzieckiem, wzrasta również odpowiedzialność ojcowska. Wyraża 
się ona w poznaniu przyjaciół i znajomych dziecka, podejmowaniu 
rozmów na ważne życiowe tematy (dotyczące głównie seksualno-
ści52, życia zawodowego53, małżeństwa i rodziny, a także wycho-
wania) oraz przygotowaniu dziecka do podjęcia odpowiedzialności 
na gruncie molarności i zachowań społecznych54. Spełnianie przez 
ojca tych samych funkcji w stosunku do nastoletniego dziecka 
zmusza do wypracowania zupełnie nowego podejścia, w którym 
na pierwszy wyłania się podjęcie inicjatywy ze strony mężczyzny-
ojca oraz aktywne i czynne słuchanie55. Dzięki temu na gruncie oj-
ciec-dziecko będzie możliwe osiągnięcie nowej – dojrzałej relacji. 

Odpowiedzialny ojciec pragnie zapanować nad wszelkimi 
niebezpieczeństwami, z którymi może zetknąć się dziecko w okre-
sie dojrzewania. Dlatego też bolesnym doświadczeniem staje się 
fakt, że dziecko chce kierować sobą samo. Tym samym ojciec, który 
nadal odpowiada za życie i rozwój nastoletniej córki lub syna 
uświadamia sobie, że jedynym ojcowskim zadaniem w tym aspek-
cie jest budowanie bezpiecznego, pewnego i afirmującego domu, 
do którego dziecko zawsze będzie mogło wrócić. Zatem ważnym 
zadaniem ojca na tym etapie jest skoncentrowanie uwagi na sobie 
samym, na swoim życiu i postępowaniu oraz pokazanie dziecku 
swojego prawdziwego, dojrzałego oblicza56. Dzięki temu zakłopo-
tany lub sfrustrowany ojciec będzie mógł „przenikać przez mur”, 
tzn. będzie przypominał sobie o motywacji swojego ojcostwa, jaką 
jest bezwarunkowa miłość57. 

                                                 
51 Tamże s. 256-259. 
52 K. Pospiszyl. Ojciec a wychowanie… s. 116-128. 
53 C. Rise. Ojciec. Niezgodna na… s. 41-42. 
54 K. Pospiszyl. Ojciec a wychowanie… s. 128-134. 
55 K. Canfield. Serce ojca… s. 266-276. Por. M. Dziewiecki. Najpiękniejsza histo-

ria… s. 48. 
56 K. Canfield. Serce ojca… s. 265-266. 
57 Zob. Tamże s. 276-277. Por. B. Mierzwiński. Mężczyzna jako mąż i ojciec… s. 664. 
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8. Odpowiedzialność za życie dziecka dorosłego 
Opuszczenie domu przez dorosłe dzieci jest trudnym i nie-

uniknionym etapem życia dla rodziców. W tym okresie zarówno 
matka, jak i ojciec doświadczają dużej zmiany emocjonalnej, tzw. 
uwolnienia, czyli „odcięcia pępowiny”. Inaczej określa się to syn-
dromem „pustego gniazda”. Etap ten nazywany jest także refleksją 
nad życiem własnymi dzieci oraz patrzeniem w przyszłość58. 

Dorosłe życie dzieci skłania ojca otwarcia się na dialog, prze-
pracowanie starych emocji lub niepowodzeń ojcowskich na po-
przednich etapach rozwoju. Etap refleksji pozwala ojcu zbudować 
z dzieckiem taką relację, w której syn lub córka będą chcieli wrócić, 
by porozmawiać o ważnych kwestiach, poradzić się w rozwiązaniu 
trudnego problemu. Dojrzały dialog dotyczy głównie zasad moral-
nych i opinii ukształtowanych przez długie lata w domu rodzin-
nym. Odpowiedzialność ojca nie sprowadza się jedynie do krytyki, 
gdy dorosłe dziecko w swoich poglądach buduje niezależność, ale 
nieustannie poszukuje dialogu, aby móc zrozumieć sposób myśle-
nia i problemy, w obliczu jakich stoi na tym etapie życia dziecko. 
Odpowiedzialny ojciec szanuje swoje dziecko i jego zdanie, i zaw-
sze pozostaje otwarty na rozmowę i słuchanie59. 

Wobec dorosłego dziecka istotnym zadaniem ojca jest próba 
zmniejszenia istniejącego dotychczas dystansu. Dlatego też „zaan-
gażowanie w czasie etapu refleksji będzie wymagało dwóch wiel-
kich cech: inicjatywy i kreatywności”60, np. wykonanie telefonu do 
dorosłej córki, pomoc w naprawie samochodu. Aby ojciec mógł 
skutecznie wejść w dojrzałą relację z dzieckiem, powinien praco-
wać nad zrozumieniem oraz przejmować sygnały wysyłane przez 
dorosłe dzieci. Dzięki temu będzie mógł wzmacniać swoją ojcow-
ską odpowiedzialność. 

Ojcowie dorosłych dzieci mają także możliwość przyglądać 
się rozwojowi swojego syna lub córki. Dotyczy to takich obszarów 

                                                 
58 K. Canfield. Serce ojca… s. 278-279. Por. M. Dziewiecki. Najpiękniejsza histo-

ria… s. 47. Por. U. Dudziak. Życie. Rodzina… s. 79. 
59 K. Canfield. Serce ojca… s. 282-283.  
60 Tamże s. 284. 
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jak praca zawodowa, sprawy małżeńskie oraz kwestie finansowe. 
Rozpoczęcie pracy zawodowej przez dziecko staje się dla ojca oka-
zją do wsparcia go na początku w poszukiwaniu pracy, a następnie 
w towarzyszeniu, gdy pojawią się jakieś trudności lub wątpliwo-
ści61. Kwestia małżeństwa także należy do ojca. Dobrze jest, gdy na 
długo przed zaręczynami podejmie on z dorosłym dzieckiem roz-
mowę odnośnie wyboru potencjalnego małżonka, miłości i związ-
ku na całe życie. Dzięki temu zachęci syna bądź córkę do podej-
mowania mądrych decyzji. Z kolei pomoc finansowa stanowi jedną 
z najbardziej skomplikowanych dziedzin. Mądry ojciec stara się 
utrzymać równowagę, gdyż z jednej strony wspiera dziecko finan-
sowa, np. opłacając akademik, z drugiej zaś strony wie, że nie po-
winien dawać pieniędzy na wszystkie potrzeby, aby dziecko mogło 
wziąć odpowiedzialność za swoje wykształcenie i życie62. 

Odpowiedzialność ojca za życie dorosłego dziecka uwidacz-
nia się w czynie, który z kolei opiera się na dobroci i szczodrości. 
Ta pierwsza skłania do pochwał, zachęty, afirmacji, cierpliwości, a 
także rady w nurtujących kwestiach. Zamiast sprawowania wła-
dzy, dobroć zakłada służbę, czyli miłość w czynie, a nawet pomoc 
lub ratunek. Ojciec jednak zawsze powinien mieć na uwadze pro-
wadzenie dziecka do niezależności poprzez zrozumienie i szano-
wanie różnic63. 

 
9. Odpowiedzialność za życie dziecka-rodzica 
Ojcowie, którzy stają się dziadkami także odpowiadają za ży-

cie swoich dzieci. Ta odpowiedzialność rozciąga się także na wnu-
ki. Tworzenie to ostatni etap odpowiedzialności ojca, który ukie-
runkowany jest na zmianę perspektywy – silne pragnienie przeka-
zywania wartości i wspomnień określających tożsamość rodziny 
młodszym pokoleniom. Wyjątkowy kontakt z wnukami jest moż-
liwy dzięki temu, że dziadkowie dysponują dużą ilością czasu, 
zwracają uwagę na małe rzeczy w codziennym życiu oraz inspirują 

                                                 
61 Zob. C. Rise. Ojciec. Niezgodna na… s. 41-42. 
62 K. Canfield. Serce ojca… s. 286-289. 
63 Tamże s. 289-291. 
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i motywują w wielu dziedzinach64. Tego typu więź staje się twórcza 
i spaja rodzinę wielopokoleniową. 

Ojciec wchodzący w rolę dziadka stanowi dla wnuków „żywą 
bibliotekę”. Utożsamiany jest z przekazicielem wartości, historii 
rodzinnej i tradycji. Częste spędzanie wolnego czasu z wnukami 
sprzyja tworzeniu atmosfery bliskości i spontaniczności, która 
sprzyja nauce wartości poprzez codzienne życie, a także własny 
przykład65. 

Doniosłym zadaniem na tym etapie życia, który kształtuje od-
powiedzialność mężczyzny za życie jego dzieci jest wspieranie do-
rosłych dzieci jako rodziców. Odpowiedzialny i mądry ojciec za-
pewnia informacje zwrotne w trakcie kolejnych spotkań z wnuka-
mi, czyli dostrzega coś, czego na co dzień nie widzą rodzice dziec-
ka, np. fakt, że dziecko znacznie podrosło. Jednocześnie życiowe 
doświadczenie pozwala przyglądać się z boku metodom wycho-
wawczym stosowanym przez własne dzieci, bez konieczności 
wtrącania się w ich wizję rodzicielstwa. Z drugiej strony prawdzi-
we zaangażowanie w wychowanie wnuków ma miejsce wówczas, 
gdy dziadkowie wskazują na autorytet własnych dzieci jako rodzi-
ców i nie podważają go66. 

Szczególnym przywilejem ojca-dziadka jest sztuka rozpiesz-
czania wnuków. Odpowiedzialność jednak nakazuje wspierać to 
wszystko, co dzieci próbują budować we własnym domu. Oznacza 
to, że dziadek winien zachować zdrowy umiar i granice zgodne z 
zasadami wychowawczymi rodziców. Nie może więc pozwalać 
wnukom na wszystko, aby te po powrocie do domu mogły nor-
malnie funkcjonować według norm ustalonych przez swoich rodzi-
ców67. Należy jednak dodać, że „nieszkodliwe rozpieszczanie to 

                                                 
64 Tamże s. 292 ̵296. Por. Rola dziadków w życiu dziecka. [w:] 

http://czaszdziecmi.pl/advices/wychowawczo/show/320-rola-dziadkow-w-
zyciu-dziecka (stan z dn. 21.12.2014). 

65 K. Canfield. Serce ojca… s. 296-298. 
66 Tamże s. 298-300. Por. K. Appelt. Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla 

rozwoju wnuków. [w:] Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości. Red. A. Brzezińska, 
K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska. Poznań 2007 s. 89. 

67 K. Canfield. Serce ojca… s. 300-301. Por. K. Appelt. Współcześni dziadkowie i 
ich znaczenie… s. 89-90. 
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wielki obowiązek i przywilej dziadków”68. Najważniejszą cnotą, 
jaką może i powinien pielęgnować dziadek jest wierność. Zakłada 
ona wytrwałość w dążeniu do celów postawionych sobie na po-
czątku ojcostwa oraz pozostawienie po sobie dziedzictwa dla po-
tomnych69. 

 
Zakończenie 
Odpowiedzialność ojca za życie dziecka rozpoczyna się jesz-

cze przed jego poczęciem i trwa przez całe życie. Jest kształtowana, 
rozwijana i umacniana poprzez liczne zadania i obowiązki, jakie 
ma do spełnienia ojciec na poszczególnych etapach życia swoich 
dzieci. Jednocześnie zmienia się w zależności od potrzeb dziecka, 
które także zmierza ku dorosłości. Tym samym odpowiedzialność 
ojcowska, która jest konieczna i niezastąpiona powinna być dosto-
sowywana do wymogów zarówno wychowawczych, jak i rozwo-
jowych dziecka, a także winna rozwijać ojcostwo mężczyzny. Rolą 
ojca jest bowiem takie kształtowanie odpowiedzialności, aby na 
ostatnim etapie, zwanym tworzeniem, osiągnął on cele wyznaczo-
ne na początku, a więc w okresie przywiązania. 

 
Streszczenie 
Artykuł ukazuje ojcostwo z perspektywy odpowiedzialności 

mężczyzny za życie dziecka. W swoim nauczaniu Jan Paweł II 
wskazywał na nieocenioną rolę ojca we wspólnocie-komunii ro-
dzinnej i jego autorytet, budowany przez codzienne obowiązki i 
zadania, jakie mężczyzna-ojciec podejmuje względem rodziny, a 
szczególnie wobec dzieci. Ojcowska odpowiedzialność jest całoży-
ciowa i obejmuje wszystkie okresy rozwojowe dziecka, począwszy 
od poczęcia, przez narodziny, aż do momentu wkroczenia w świat 
ludzi dorosłych. Należy jednak zaznaczyć, że odpowiedzialność ta 
rozpoczyna się jeszcze przed zaistnieniem dziecka – przed poczę-
ciem, i odnosi się przede wszystkim do współpracy z żoną w dzie-
dzinie rozpoznawania płodności oraz do zdrowego stylu życia. Z 
kolei po urodzeniu dziecka przybiera postać zadań i obowiązków 

                                                 
68 K. Canfield. Serce ojca… s. 301. 
69 Tamże s. 301-303. 
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ważnych i istotnych dla danego etapu rozwoju: przywiązania w 
wieku niemowlęcym, idealizmu w wieku przedszkolnym, realizmu 
w wieku szkolnym, oświecenia w okresie adolescencji, refleksji w 
dorosłym życiu dziecka oraz twórczej roli dziadka, kiedy już dzieci 
same staną się rodzicami.  

Słowa klucze: ojciec; odpowiedzialność; życie; dziecko. 
 
Summary 
The article presents fatherhood from the perspective of a 

man’s responsibility for the child’s life. In his teaching John Paul II 
pointed to the invaluable role of a father in a community – the fam-
ily communion and the father’s authority, built by the daily duties 
and tasks that a man – father takes with respect to his family, and 
especially to his children. Paternal responsibility is lifelong and 
covers all periods of a child’s development, from his/her concep-
tion, through his/her birth, until they enter the world of adults. It 
should be noted, however, that this responsibility begins even be-
fore the existence of the child – before his/her conception, and it 
refers primarily to the cooperation with the man’s wife in the iden-
tification of fertility and their healthy lifestyle. On the other hand, 
after the birth of the child, the liability takes the form of tasks and 
responsibilities so important and relevant to a given stage of the 
child’s growth: their attachment in infancy, preschool idealism, re-
alism at the school age, enlightenment in adolescence, and adult-
hood reflection. In addition, the creative role of the child's grand-
parents is stressed here as well, especially when the children be-
come parents themselves. The role of the father implies, thus, shap-
ing this responsibility in the pursuit of the objectives set at the be-
ginning. 

Key words: father; responsibility; life; child. 
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Urszula Solińska (UP) 

 
Rola ojca w kształtowaniu zainteresowań dziecka 

 
Wstęp 
W artykule zaakcentowana została rola rodziny, zwłaszcza ro-

la ojca w kształtowaniu zainteresowań dziecka. Na kształtowanie 
zainteresowań składa się wiele czynników, jednak rodzice są 
pierwszymi nauczycielami dziecka, mającymi wpływ na jego oso-
bowość, sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania w po-
czątkowym okresie życia. Zainteresowania jakie były udziałem 
dziecka w wieku przedszkolnym, mogą się przerodzić w zdolności 
w określonej dziedzinie – naukowej, sportowej, twórczej czy innej. 
Dlatego odpowiednia stymulacja sfery poznawczej dziecka powin-
na być udziałem rodziców, którzy w tym okresie życia dziecka są 
jego „przewodnikiem”. Temat artykułu odnosi się do roli ojca w 
kształtowaniu zainteresowań. Ojcowie coraz więcej czasu poświę-
cają na zabawę z dzieckiem, bowiem zmieniło się podejście do oj-
costwa i macierzyństwa. Sytuacja, w której patriarchat ulega rosną-
cemu równouprawnieniu w związkach sprawia, że za wychowanie 
i kształcenie dzieci odpowiedzialni są także ojcowie.  

 
1. Czynniki kształtujące zainteresowania dzieci 
Samo pojęcie „zainteresowania” pochodzi z języka łacińskie-

go, w którym dosłownie oznacza „być w środku czegoś”. Według 
definicji słownikowej pojęcie to można określić jako upodobanie, 
ciekawość, zamiłowanie, inklinację, czy też sympatię do czegoś1. 
Może być też pojmowane jako chęć zdobycia pewnych określonych 
umiejętności, czy wiedzy na jakiś temat. Od zainteresowania należy 
odróżnić takie pojęcia jak: zaciekawienie, hobby, upodobania i za-
miłowania. Zaciekawienie, w odróżnieniu od zainteresowań, jest 
zjawiskiem nietrwałym, wzbudzanym przez silne i nieznane do-

                                                 
1 B. Klasińska, Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i 

przyszłej edukacji, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Tarnowie, T. 18, nr 1/2011, s. 143. 
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tychczas podniety. Zaciekawienie znika w momencie, kiedy te no-
we bodźce przestają już oddziaływać. Hobby określa się natomiast 
jako nieprofesjonalnie realizowanie swoich zainteresowań, źródło 
odprężenia w czasie wolnym. Zamiłowanie jest z kolei traktowane 
jako szczególne zaangażowanie w uprawianie czegoś. Upodobania 
są natomiast podstawą formowania się zainteresowań i stanowią 
pierwsze ogniwo szeregu: upodobania – zainteresowania – zami-
łowania2.  

Na kształtowanie zainteresowań mają wpływ czynniki oso-
bowościowe (genetyczne), predyspozycje oraz środowisko spo-
łeczne (kultura, rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, praca, mass 
media). U dzieci w wieku przedszkolnym główny czynnik rozwoju 
zainteresowań stanowią rodzice, następnie przedszkole oraz kole-
żanki/koledzy z placu zabaw. W chwili pójścia dziecka do szkoły 
w dalszym ciągu duży wpływ wywiera rodzina, jednak pojawia się 
następny równie ważny dla dziecka czynnik – szkoła oraz rówie-
śnicy. Dlaczego rodzina ma tak duży wpływ na rozwój zaintereso-
wań? Ponieważ jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko 
przebywa, z którego czerpie wzorce postepowania, normy, naśla-
duje zachowania i postawy rodziców, którzy są dla niego wtenczas 
autorytetem (grupa pierwotna). Dlatego działania ukierunkowane 
na wsparcie rozwoju dziecka, mogą stanowić wstęp do kształtowa-
nia się późniejszych zamiłowań u danej osoby.  

Szkoła może mieć równie duży wpływ na zainteresowania 
dziecka, pod warunkiem, że: nauczyciele stosują zróżnicowane me-
tody nauczania, zachęcają uczniów do własnej aktywności, pozna-
wania świata, prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, atmosfera pa-
nująca w szkole sprzyja przyswajaniu wiedzy, nauczyciele są 
otwarci na pomysły uczniów, nagradzają ich kreatywność i dają 
możliwość udziału w konkursach i olimpiadach, gdzie uczniowie 
mogą się wykazać. Istotna jest zarówno postawa nauczyciela, jak i 
samo środowisko szkolne, przyjazne wszechstronnemu rozwojowi 
dzieci.  

Dziecko zwłaszcza tzw. dziecko zdolne w okresie dzieciństwa, 
potrzebuje szczególnej stymulacji i wsparcia ze strony środowiska 

                                                 
2 Tamże, s. 145. 
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rodzinnego i szkolnego, w tym stymulacji rozwoju umiejętności 
emocjonalno-społecznych. Brak takich działań może mieć swoje 
konsekwencje w życiu dorosłym takiego człowieka, między innymi 
wpływać na jakość życia rodzinnego3.  

Niektórzy z badaczy twierdzą, że zdolności osób wyróżniających 
się w różnych dziedzinach wiedzy, po części są zależne od czynników 
genetycznych4. Inni z kolei kluczową rolę w kreowaniu zdolności 
człowieka przypisują uwarunkowaniom środowiskowym. W 1988 ro-
ku W. Stern przeprowadził eksperyment, który miał dowodzić temu, 
że główny wpływ na rozwój intelektualny dzieci mają warunki środo-
wiskowe. Eksperyment pod nazwą „Edith” polegał na intensywnej 
stymulacji poznawczej dziewczynki, począwszy od piątego miesiąca jej 
życia. Miał on prowadzić do osiągniecia przez dziewczynkę takiego 
poziomu sprawności intelektualnej, żeby można było ją uznać za ge-
nialną. Eksperyment się powiódł, ponieważ dziewczynka w pierw-
szym roku życia płynnie mówiła, gdy miała dwa lata umiała czytać, a 
mając 15 lat wykładała matematykę na Michigan State Uniwersity. 
Udowodniono w tym eksperymencie, że wychowanie rozumiane jako 
świadome i celowe oddziaływanie na dziecko jest czynnikiem mają-
cym ogromne znaczenie dla rozwoju zdolności poznawczych5. Nie 
można jednak tego eksperymentu uogólniać na większą skalę, ponie-
waż świadczyłoby to o podpisaniu się pod stwierdzeniem, że z każde-
go dziecka za sprawą odpowiedniego pokierowania można uczynić 
geniusza. Jednak tak nie jest, ponieważ należy jeszcze wziąć pod uwa-
gę indywidualne predyspozycje, cechy dziedziczone od rodziców, spo-
sób odżywiania matki w czasie ciąży, stan zdrowia dziecka etc.  

Jednak niewątpliwym jest fakt, że przebywanie, wspieranie i 
wspólna zabawa rodzica z dzieckiem jest czynnikiem kształtują-
cym zainteresowania dziecka. Zapewnienie mu jak najszerszej do-
zy bodźców poprzez pokazywanie świata (podróże), rozwijanie 
myślenia i wyobraźni (na przykład poprzez czytanie książek, gry 
                                                 

3 J. Korczakowska, Psychologiczne uwarunkowania poczucia zadowolenia z życia 
rodzinnego osób wybitnie zdolnych, w: Psychologia zdolności. Współczesne kierunki 
badań, red. A. E. Sękowski, Wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 168. 

4 N. Wyrwicz, Prognozowanie zdolności poznawczych i osiągnieć szkolnych młodych 
adolescentów, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 48.  

5 Tamże, s. 48-49. 



1258 
 

edukacyjne i zabawy) tworzą środowisko przyjazne rozwojowi ta-
lentów, czy zainteresowań.  

 
2. Rola ojca w wychowaniu, kształtowaniu zainteresowań  
Jaka jest zatem rola ojca w rodzinie i w kształtowaniu zainte-

resowań dziecka? 
M. Sikorska mówi o kategorii „nowego ojca”. Czym zatem 

może się charakteryzować ten „nowy ojciec”? Otóż, współcześnie 
ojciec stracił możliwość nieangażowania się i nieponoszenia odpo-
wiedzialności za opiekę nad dziećmi. Nowy ojciec, w odróżnieniu 
chociażby do tego z XX wieku, musi nie tylko zapewnić byt rodzi-
nie (lub przyczyniać się do tego na równi z partnerką), ale także 
znaleźć czas dla dziecka i żony6. Taka nowa rola, sprawia, że ojco-
wie niejednokrotnie nie umieją się odnaleźć w nowej rzeczywisto-
ści. Niegdyś zadania ojca w rodzinie były określone – ojciec za-
pewniał materialny byt rodzinie, a kobieta miała wtenczas zajmo-
wać się dziećmi i je wychować. Obecnie matki oczekują od ojca za-
angażowania się w sprawy związane z wychowaniem. Niesie to za 
sobą wiele korzyści dla dziecka, a także ojca.  

Niektórzy autorzy stwierdzają, że sytuacja ojca „stała się tro-
chę nijaka, do końca nieokreślona. Ma to miejsce szczególnie w 
tych domach, w których pomimo pozorów nowoczesności, w 
świadomości matki i ojca funkcjonują nadal patriarchalne wyobra-
żenia o statusie mężczyzny w rodzinie, o podziale obowiązków 
związanych z organizacją życia domowego i wychowania potom-
stwa. W tego typu rodzinach ojciec został współcześnie jakby za-
wieszony w pewnej próżni (...) Do przyjęcia takich postaw przy-
czynia się (...) brak wprawy mężczyzn w <ojcowaniu>, ich strach 
przed podjęciem nowych i nie znanych obowiązków, a nierzadko 
po prostu ich lenistwo lub obojętność”7.  

Na przykład w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje organiza-
cja „Promise Keepers”, która zrzesza mężczyzn, którzy pragną po-

                                                 
6 M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w 

polskich rodzinach, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 191. 
7 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawo-

dowych, Warszawa 1987, s. 10. 
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wrotu do tradycyjnie pojmowanego ojcostwa i roli mężczyzny w 
rodzinie. Przeciwnicy tego ruchu zarzucają tej organizacji, że za-
chęca do nierówności w obrębie małżeństwa oraz oraz sugeruje 
wyższość mężczyzn nad kobietami8. 

Można się spotkać z takim stwierdzeniem, że „codzienny czas 
spędzany z dziećmi w atmosferze rozluźnienia i swobody jest jed-
nym z najważniejszych kryteriów dojrzałego ojcostwa”9. Ojciec 
przede wszystkim powinien przebywać z dzieckiem, nawiązać z 
nim więź emocjonalną, otworzyć się na dziecko. Istnieje przekona-
nie, że ojciec czuje większą więź z dzieckiem, chętniej chce z nim 
spędzać czas, gdy ono zaczyna już mówić. Nawiązanie kontaktu 
słownego pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej i zachęca oj-
ców do spędzania wolnego czasu z dzieckiem.  

Można stwierdzić, że kształtowanie zainteresowań u dzieci, 
zależne jest od środowiska, którym żyje, od kultury danego kraju. 
W wielu krajach w dalszym ciągu dominuje patriarchat i pogląd, że 
za wychowanie odpowiada jedynie kobieta.  

Jeden z psychologów amerykańskich J.A. Howe podjął się ba-
dań mających na celu wyjaśnienie tego czemu wśród amerykań-
skich laureatów Nagrody Nobla znaczną część stanowią osoby po-
chodzenia żydowskiego. Porównując je z innymi grupami narodo-
wościowymi, wywnioskował, że jest to związane z rolą ojca w ro-
dzinie żydowskiej. Ojcowie ci bardzo poważnie traktują swoją rolę 
„pierwszych nauczycieli dzieci” i bardzo intensywnie zajmują się 
nimi już od najmłodszych lat. Dużą rolę przykładają do rozmów, 
dyskusji czy czytania książek. Takie podejście kształtuje otwartość 
dzieci na świat, rozwija ich uzdolnienia oraz ciekawość świata10.  

Do sposobów rozwijania zainteresowań wśród dzieci możemy 
zaliczyć: 

- uczestnictwo dziecka w codziennych zajęciach domowych 
i ulubionych zajęciach rodziców, 

                                                 
8 C. Rise, Sztuka ojcostwa, http://sakrament-malzenstwa.pl/publikacje/188-

czuja-sie-jednym-z-promise-keepers.html, pobrano dnia 2.01.2015. 
9 J. Augustyn, Ojcostwo – aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. WAM, Kraków 

2009, s. 254. 
10 Ch. Perleth, T. Schatz, M. Gast-Gampe, Jak odkrywać I rozwijać uzdolnienia u 

dzieci, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 163-164. 
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- pokazywanie dziecku co rodzice robią w czasie wolnym, 
jakie mają hobby oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa w 
tych zajęciach, 

- zabawy, podczas których tata powinien oddać dziecku 
możliwość kierowania nimi, 

- wspólne wyprawy/ wycieczki, 
- danie dziecku swobody w tym co chce robić, co może go 

zainteresować. Zainteresowania dziecka pobudza się wtedy gdy 
rodzice nie namawiają go do robienia tylko tego czym oni sami 
się interesują, 

- nie przeciążanie nadmiarem wiedzy i obowiązków, 
- okazywanie wsparcia, gotowość do towarzyszenia dziec-

ku w odkrywaniu świata i zbieraniu doświadczeń, 
- popieranie inicjatywy dziecka, zachęcanie do aktywności11. 

Zainteresowania dziecka w dużej części zależne są zatem od 
sposobów spędzania czasu wolnego i zainteresowań rodziców, od 
których bierze ono przykład i ich naśladuje. Matka jak i ojciec uka-
zują dziecku, że pasje i zainteresowania są częścią życia, a nawet 
niekiedy stanowią jego sens. W rodzinie „sportowców”, rodzice 
zapewne będą chcieli przekazać swoje zamiłowanie do sportu 
dziecku. Inaczej w rodzinie naukowców, czas wolny będzie się 
opierał prawdopodobnie na czytaniu dziecku książek, nauce, po-
znawaniu w jaki sposób funkcjonuje świat, a także eksperymento-
waniu. Niekiedy chęć rodziców, aby dziecko powielało ich zainte-
resowania jest na tyle silna, że nie pokazują oni dziecku innych 
możliwości spędzania czasu wolnego. Przytłaczają wtedy swoją 
pociechę nadmiarem zajęć dodatkowych ukierunkowanych w jed-
ną, wybraną przez nich stronę, nie dając szansy na poznanie i na 
samodzielny wybór tego, co będzie absorbowało uwagę i cieka-
wość dziecka. Może to wręcz prowadzić do odwrotnego skutku niż 
był zamierzony, czyli do zniechęcenia dziecka do wykonywania 
określonych czynności. Dlatego we wspieraniu zainteresowań 
dzieci istotne jest nieobciążanie nadmiernymi zajęciami i pokazanie 
wachlarzu możliwości, tak aby mogły one samodzielnie dokonać 
wyboru w późniejszej drodze życiowej.  

                                                 
11 Tamże, s. 160-171. 
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Szukanie wspólnych aktywności, które będą sprawiać przy-
jemność zarówno dziecku, jak i ojcu, wspólne pasje, pozwolą na 
rozwój zainteresowań dziecka12.  

 
3. Czynniki w rodzinie przyczyniające się do kształtowania 

zainteresowań 
Stworzenie przez rodziców możliwości rozwoju swoich zain-

teresowań w okresie przedszkolnym, tworzy podstawy późniejsze-
go rozwoju i doskonalenia talentów. Rodzice poprzez obserwację i 
bezpośredni kontakt z dzieckiem otrzymują informację na temat 
ewentualnych uzdolnień dziecka, w wyniku czego ukierunkowują 
sposób kształcenia i wychowania tak, aby sprzyjał on rozwojowi 
dziecka i doskonaleniu predyspozycji13.  

Aby takie działania były owocne i przyczyniały się do rze-
czywistego rozwoju zainteresowań musi być spełnione kilka wa-
runków: przede wszystkim życzliwa atmosfera w domu, otwartość 
rodziców na poglądy dziecka, znalezienie czasu na wspólne zaba-
wy z dzieckiem, więź emocjonalna między członkami rodziny, wy-
pełnianie przez rodzinę jej podstawowych funkcji. Ważna w tym 
wypadku jest także komunikacja między członkami rodziny, nace-
chowana szacunkiem do drugiej osoby, a także w której istnieje 
możliwość dialogu, wypowiedzenia własnego zdania oraz dyskusji 
opierającej się na argumentach. 

Jedno ze źródeł podaje, że w pierwszym okresie życia dziecka 
„mamy na ogół do czynienia z sytuacją, że warunki, w jakich ono 
wzrasta, odpowiadają jego naturalnym predyspozycjom: zwykle 
jest bowiem tak, że członkowie rodziny mają podobne uzdolnienia 
i skłonności”14. Jednak nie można tego stwierdzić we wszystkich 
przypadkach, biorąc pod uwagę rodziny nie spełniające podsta-
wowych funkcji. Niekiedy dziecko posiada wrodzone predyspozy-
cje i uzdolnienia, jednak rodzice z różnych względów, nie potrafią 
ich wspierać, albo nie wiedzą, że jest to istotne. Inną kwestią jest 

                                                 
12 K. Tadeusiak-Jeznach, A. N. Gryczko, Czas na aktywne ojcostwo – czyli niemowlęta i 

ojcowie, Wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 39. 
13 Perleth, jw. s. 20. 
14 Także, s. 23. 



1262 
 

posiadanie w ogóle jakichkolwiek uzdolnień i zainteresowań przez 
rodziców. Jaki przykład będą dawali ojcowie, którzy po pracy 
oglądają jedynie telewizje lub korzystają z Internetu, nie korzysta-
jąc z czasu jaki mógłby zostać wykorzystany na rozmowę i zabawę 
z dzieckiem oraz praktykowanie własnych zainteresowań? Można 
jedynie domniemywać jakie konsekwencje będzie miała taka jakość 
kontaktu z dzieckiem, nie tylko na jego przyszłe zainteresowania, 
ale także na sferę psychiczną i funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Postawa ojca wobec syna przekłada się na następne pokolenie. Ist-
nieje prawdopodobieństwo, że dzieci, których ojcowie spędzali du-
żo czasu z dzieckiem, pokazywali im świat, rozmawiali, okazywali 
troskę, również będą w taki sam lub podobny sposób postępowali, 
gdy założą swoje rodziny.  

 Warunkiem wspierania zainteresowań dziecka jest także od-
powiednia struktura rodziny, czyli rodzina pełna. „Obecność ojca 
w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale prak-
tycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziec-
ku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moral-
nym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie 
jemu oferować”15.  

 
4. Czynniki zaburzające kształtowanie zainteresowań 
Do czynników, które nie sprzyjają kształtowaniu zaintereso-

wań u dzieci możemy zaliczyć wszelkie formy rodzin dysfunkcjo-
nalnych. Tam, gdzie nie zostają spełnione podstawowe funkcje, 
takie jak opiekuńczo-wychowawcze, zapewnienie odpowiednich 
warunków bytowych, nie można mówić o rozwijaniu zaintereso-
wań. Do rozwoju dziecka potrzebne jest zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa i miłości rodzicielskiej. W przypadku rodzin, w 
których występuje przemoc (fizyczna czy psychiczna), czy uzależ-
nienie któregoś z rodziców, te podstawowe potrzeby dziecka nie 
zostają spełnione.  

Niezwykle istotną przeszkodą w kształtowaniu zainteresowań 
dziecka jest nadopiekuńczość jednego z rodziców, zazwyczaj matki. 
Wyręczanie dziecka we wszystkich kwestiach, hamuje rozwój jego 

                                                 
15 Witczak, jw. s. 16. 
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samodzielności, otwartości, chęci poznawania świata. Dziecko nie ma 
zapewnionej swobody działania, nie uczy się go samodzielności.  

Kształtowanie zainteresowań u dzieci jest utrudniony zwłaszcza 
w przypadku, kiedy są rodzice nie poświęcają im wystarczająco dużo 
czasu i uwagi, a tym samym nie angażują w życie rodziców. Współ-
cześnie, kiedy rodzice coraz częściej tłumaczą się brakiem czasu, ze 
względu na natłok obowiązków w pracy, pojawia się pytanie: czy 
dzieci są tak naprawdę wychowywane przez rodziców, czy może 
przez osoby, które realnie się nimi zajmują, czyli przez dziadków, 
opiekunki, wychowawców ze żłobka czy przedszkola. W takiej sytu-
acji od kogo przejmują wzorce zachowania, postawy etc. W związku z 
tym również zaczynają się konflikty pomiędzy małżonkami, ponie-
waż jeżeli jeden z rodziców nie ma czasu dla dziecka, to tym bardziej 
nie znajduje go dla współmałżonka. Jednak przyczyn takich sytuacji 
jest wiele i nie należy się ich dopatrywać jedynie w złej woli rodziców, 
niekiedy sytuacja finansowa sprawia, że obowiązki z pracy przenosi 
się do środowiska rodzinnego.  

Przeszkodą, nie tylko w kształtowaniu zainteresowań, ale tak-
że w ogólnym rozwoju dziecka, jest rozwód rodziców. Emocje to-
warzyszące dziecku w takiej sytuacji, poczucie winy, niezrozumie-
nie dlaczego tata czy mama już z nami nie mieszka oraz ciągłe 
kłótnie rodziców (o majątek, dzieci, dom) niszczą poczucie bezpie-
czeństwa u dziecka.  

Innym czynnikiem zaburzającym, czy też nie sprzyjającym kształ-
towaniu zainteresowań jest samotne rodzicielstwo. Wspomnieliśmy już 
wcześniej, że obecności ojca w życiu dziecka nie da się niczym zastąpić. 
Brak któregoś z rodziców, czy to z przyczyn naturalnych (śmierć), z 
powodu rozstania, czy wyjazdu w celach zarobkowych, nie sprzyja 
budowaniu więzi i prawidłowej relacji z dzieckiem. Natomiast czas 
poświęcony dla dziecka, obecność obojga rodziców, jest fundamentem, 
na którym opiera się kształtowanie zainteresowań dzieci. Można w 
tym momencie zadać pytanie, czy zatem wszystkie dzieci wychowują-
ce się w rodzinach niepełnych nie mają i nie będą mieć zainteresowań? 
Odpowiedź jest przecząca. Oczywiście będą takie osoby posiadały za-
interesowania, ponieważ rodzina jest jedynie jednym z elementów, 
które mają wpływ na kształtowanie zainteresowań. Należy brać także 
cechy indywidualne dziecka, osoby w najbliższym otoczeniu (ciocia, 
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wujek, sąsiedzi), kultura danego kraju, środowisko rówieśnicze, szkoła, 
środki masowego przekazu, do których dzieci mają szeroki dostęp, a 
następnie praca. To wszystko wpływa na to czy dana osoba będzie 
mieć zainteresowania i jakie one będą. Nie można zatem jednoznacznie 
określić, że brak w dzieciństwie jednego z rodziców, będzie rzutował w 
przyszłości na posiadane zainteresowania.  

 
Zakończenie 
Rola ojca w kształtowaniu zainteresowań dziecka jest niezwykle 

istotna i rzutuje na jego dalszy psycho-społeczny rozwój. Zarówno 
ojciec, jak i matka powinni być obecni i aktywni w wychowaniu swo-
ich dzieci, rozbudzać w nich ciekawość świata, otwartość i dawać 
możliwości wyboru zainteresowań. O ile zadania i rola matki w ro-
dzinie nie została w drastyczny sposób zmieniona, tak rola ojca w 
ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa przeobrażeniom i wymaga od 
ojców zaangażowania w wychowanie i kształcenie dzieci. Wspieranie 
ojcostwa powinno być zatem istotnym celem polityki prorodzinnej i 
społecznej państwa, poprzez realizację następujących działań: „uka-
zywanie roli ojca jako ważnej społecznie i docenianej przez autorytety 
publiczne i instytucje państwowe; propagowanie wiedzy o unikalnej 
roli ojca i uwarunkowaniach skutecznego ojcostwa; promocję warsz-
tatów uczących ojców umiejętności wychowawczych i podpowiada-
jących sposoby budowania pozytywnej więzi z dziećmi oraz książek 
promujących twórcze podejście do ojcostwa; dbanie o to, by wprowa-
dzane prawo sprzyjało ojcostwu i ułatwiało ojcom w różnej sytuacji 
rodzinnej i życiowej pełnienie ich roli”16. Dostarczając wsparcia oj-
com, jednocześnie pomaga się ich współmałżonkom oraz dzieciom.  

 
Streszczenie: 
W artykule podjęto temat kształtowania zainteresowań wśród 

dzieci. Opisano czynniki, które warunkują pobudzanie zaintereso-
wań, wśród których wymieniono czynniki indywidualne i środo-

                                                 
16 S. Grzelak, Rola ojca w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym oraz problemom 

dzieci i młodzieży. Wyniki badań i rekomendacje, w: Rola ojca w postawy Polaków wobec 
ojcostwa w świetle badań społecznych, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumen-
tacji, Warszawa 2013, s. 10. 
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wiskowe. Uwaga została skupiona na czynnikach w obrębie śro-
dowiska rodzinnego, akcentując rolę ojca w kształtowaniu zainte-
resowań. Określono pozycję mężczyzny we współczesnej rodzinie 
oraz opisano czym jest ona uwarunkowana. Podano także przykła-
dy w jaki sposób rodzice, a zwłaszcza ojcowie w praktyczny sposób 
mogą sprzyjać rozwojowi zainteresowań u swoich dzieci. Zwróco-
no także uwagę na czynniki, które muszą zostać spełnione, aby ro-
dzice w efektywny sposób pobudzali zamiłowania dziecka. Na ko-
niec autorka opisała czynniki temu niesprzyjające, do których zali-
czyła: samotne rodzicielstwo, dysfunkcjonalność rodziny, brak cza-
su dla dziecka.  

Słowa kluczowe: zainteresowania, rodzina, szkoła, czas wol-
ny, ojcostwo. 

 
Abstract:  
The article mentions the development of interest among chil-

dren. The Author described the factors that determine the stimula-
tion of interest, among which shows the individual and environ-
mental factors. Attention has been focused on factors within the 
family environment, emphasizing the role of the father in the for-
mation of interest. The author presents the position of man in the 
modern family and describes what it is conditioned. The Author 
also gave examples of how parents, especially fathers, in a practical 
way they can contribute to the development of interest in their 
children. The Author also drew attention to the factors that must be 
met in order for parents to effectively stimulate the interest of child. 
At the end of this author described the unfavorable factors, which 
passed the: single parenting, dysfunctional families, lack of time for 
the child.  

Keywords: interest, family, school, free time, fatherhood.  
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Rola ojca a zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży 
 
Wstęp 
Problematyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i mło-

dzieży wciąż stanowi nowy punktu na mapie zagrożeń wychowa-
nia. Na przestrzeni ostatnich lat podejście do owej tematyki uległo 
dewaluacji w następstwie odkrywania nowych przyczyn i mecha-
nizmów ich powstawania. Wspomniane modyfikacje stanowią po-
kłosie przekonania, iż zdrowie i rozwój człowieka wykazują silne 
związki i zależności z przemianami natury społecznej, kulturowej i 
ekonomicznej zarazem. W badaniach wskazujących na aspekty 
zdrowia dzieci i młodzieży często przedmiotem analiz są zacho-
wania, które sprzyjają zdrowiu oraz te, które stanowią bezpośred-
nio lub w dużej perspektywie jego zagrożenie. Literatura przed-
miotu jednoznacznie wskazuje jednak, iż styl życia, w tym zacho-
wania ludzkie, w znacznym stopniu są odpowiedzialne za postawy 
ryzykowne1. Szczególne znaczenie w podejmowaniu problemo-
wych zachowań przez dzieci i młodzież, przypisuje się negatyw-
nym wpływom środowiska rodzinnego.  

W artykule przedstawione zostanie zaktualizowane podejścia 
do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży ujęte w kontekście 
determinant rodzinnych, w tym roli ojca jako czynnika ryzyka i 
czynnika protekcji owych zachowań. 

 
1. Zachowania ryzykowne (problemowe) i konwencjonalne 

oraz R. i S. Jessorów teoria zachowań problemowych 
Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży są problemem 

wielowymiarowym i złożonym zarazem. Termin „zachowanie ryzy-
kowne” jest używany w celu pojęciowego zintegrowania wielu po-
tencjalnie szkodliwych dla zdrowia osoby zachowań. Integracja pojęć 
jest użyteczna teoretycznie z uwagi na systemowe spojrzenie na po-
                                                 

1 A. Gniazdowski, Zachowania prozdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, 
próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Łódź 
1990, s. 21. 
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szczególne zachowania ryzykowne w kontekście innych współwy-
stępujących z nimi zachowań2. Po raz pierwszy termin zachowania 
ryzykowne/problemowe wprowadzony został przez R. i S. Jessorów, 
twórców teorii zachowań problemowych. Za Irwinem zachowania 
ryzykowne można zdefiniować jako te działania podjęte z własnej 
woli, których skutki pozostają niepewne, z możliwością dającego się 
określić negatywnego skutku dla zdrowia3. Zdaniem Jessorów, za 
skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych należy uznać 
wypadkową czynników psychospołecznych oddziaływujących na 
system osobowości, system spostrzeganego otoczenia i system za-
chowania osoby. Zachowania te podejmowane przez dzieci i mło-
dzież, stanowią zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego i psychiczne-
go, a także są niezgodne z normami społecznymi4. Jessorowie opto-
wali, iż wzajemne relacje pomiędzy czynnikami chroniącymi i czyn-
nikami ryzyka oddziaływującymi na różne systemy funkcjonowania 
młodego człowieka mogą mieć wpływ na zaangażowanie i podej-
mowanie zachowań konwencjonalnych lub ryzykownych dla zdro-
wia. Na system zachowań składa się struktura zachowań ryzykow-
nych i konwencjonalnych.  

Do najczęściej wymienianych zachowań ryzykownych w lite-
raturze przedmiotu zalicza się: palenie tytoniu, niewłaściwe odży-
wianie, spożywanie alkoholu, nadużywanie narkotyków, próby 
samobójcze, przestępczość, przemoc, ciąże nieletnich, bezdomność 
osób nieletnich, choroby przenoszone drogą płciową5.  

Zachowania konwencjonalne stanowią tę kategorię zachowań, 
które nastawione są na podtrzymanie obowiązujących w społe-
czeństwie norm i wartości. Wśród wyżej wspomnianych należy 

                                                 
2 V. Igra, Ch. EIrwin Jr., Theories of Adolescents Risk-taking Behavior, [w:] 

Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, Eds. R. J. DiClemente, W. B. 
Hansen, L. E. Ponton, New York–London 1996, s. 35. 

3 Ch. Irwin Jr., The Theoretical Concept of At-risk Adolescents, „Adolescent 
Medicine: State of the Art Reviews”, 1990, nr 1, s. 1. 

4 R. Jessor, M.S. Turbin, F.M.Costa, Protective factors in adolescent health behav-
ior, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1998, t. 75, nr 3, s. 923–933. 

5 J. A. Grunbaum, L. Kann, S. Kinchen, J. Ross, J. Hawkins, R. Lowry, W. A. 
Harris, T. McManus, D. Chyen, J. Collins, Youth Risk Behavior Surveillance–
United States, 2003, „MMWR Surveill Summary”, 2004, nr 53, s. 1. 
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wymienić: zachowania prospołeczne podejmowane przez dzieci i 
młodzież oraz pozytywne zaangażowanie młodzieży w działalność 
rodziny i społeczeństwa, przynależność do klubów sportowych 
ZHP, grup religijnych oraz kół zainteresowań.  

 
a. Zespół Zachowań Ryzykownych (ZZR) 
Zespół zachowań ryzykownych jako konstrukt teoretyczny, 

został po raz pierwszy opisany przez badaczy zachowań ryzykow-
nych i uznany za nie będący przejawem zachowań zaliczanych do 
tzw. normy rozwojowej6. ZZR Charakteryzuje się tym, że jedno 
zachowanie ryzykowne zwiększa prawdopodobieństwo wystąpie-
nia innych zachowań niekorzystnych dla zdrowia i rozwoju czło-
wieka. Analizy empiryczne wskazują na występowanie istotnego 
związku między zespołem zachowań ryzykownych, a nasileniem 
objawów stresu psychologicznego, depresji, spadku dobrostanu 
psychicznego osoby. Jak podaje B. Woynarowska – w badaniach 
tych, zwraca się również uwagę na współwystępowanie zachowań 
ryzykownych z trudnościami w szkole, złymi kontaktami z rodzi-
cami lub zanikiem więzi w rodzinie7.  

U dzieci i młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne 
częściej niż u ich rówieśników z grupy kontrolnej, występuje brak 
umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stre-
sem, oraz niska samoocena. Czynnikami sprzyjającymi prozdro-
wotnym zachowaniom i unikaniu przez nastolatków zachowań 
ryzykownych są dobre relacje z rodzicami8, odczuwane ze strony 
rodziców wsparcie, rodzicielska promocja zachowań prozdrowot-

                                                 
6 Encyklopedia PWN (s. 63) określa mianem normy rozwojowej (antropologicznej) 

wartości określonych cech organizmu człowieka uznawane za prawidłowe w danej 
populacji dla osobnika określonej płci i wieku; stosowane najczęściej w: antropologii, 
medycynie, psychologii, pedagogice i w wychowaniu fizycznym. 

7 B. Woynarowska, Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w 
zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w la-
tach 1990–2002, „Alkoholizm i Narkomania” 2004, t. 17, nr 1–2, s. 36.  

8 R.J. DiClemente, Parental monitoring: Association with adolescents’ risk 
behaviors, „Pediatrics”, 2001, nr 107, s. 1363–1368. 
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nych, wysoka ocena wartości zdrowia w rodzinie czy też wysoki 
poziom pożądanych wychowawczo postaw rodzicielskich9. 

 
2. Koncepcje i modele zachowań ryzykownych 
Teorie i modele determinant zachowań ryzykownych ulegały 

zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Przyczyną owych zmian była 
wzrastająca ilość doniesień naukowych tyczących się uwarunko-
wań osobowościowych, temperamentalnych, społecznych, kultu-
rowych, ekonomicznych i prawnych. Pojęcie normy oraz dostępno-
ści do wspomnianych zachowań również ewaluowało, dotrzymu-
jąc kroku współczesności.  

Zdaniem E. Durkheima przyczyna niewłaściwych zachowań 
wynika ze zła, które jest zakorzenione w człowieku od urodzenia i 
tylko odpowiednia kontrola społeczna może temu przeciwdziałać. 
Na postawie głoszonych przez Durkheima postulatów postały licz-
ne teorie więzi społecznej, które wyjaśniały mechanizmy związane 
z wpływem panujących norm na zachowania człowieka. Przeno-
szenie odpowiedzialności za zachowania ryzykowne z osoby na 
czynniki egzogenne zakorzenione w jej środowisku odzwierciedliło 
się również w teoriach uczonych reprezentujących inne pokrewne 
specjalności. Poniżej przestawione zostaną omówienia najczęściej 
przytaczanych modeli wyjaśniających ich etiologię.  

 
a. Model biopsychospołeczny zachowań ryzykownych 
W ostatnich latach uwagę praktyków i badaczy zachowań ry-

zykownych przykuwają zależności zachodzące pomiędzy człowie-
kiem a środowiskiem jego bytowania. Model biopsychospołeczny 
integruje dwa obszary badań, które dotychczas traktowano roz-
łącznie: związek rozwoju biologicznego z procesami poznawczymi 
i ich wpływem na dojrzałość w relacjach psychospołecznych w 
okresie dojrzewania, jak również związek podejmowania zacho-
wań problemowych z ich psychospołecznymi korelatami. Wiek 
dojrzewania biologicznego wpływa na cztery obszary funkcjono-
wania społecznego ososby: poznanie, postrzeganie siebie, postrze-

                                                 
9 M. Nadworna-Cieślak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania zdrowotne młodzie-

ży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne, Warszawa 2011, s. 157. 
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ganie środowiska społecznego oraz osobiste wartości. Zgodnie z 
tym modelem czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i 
środowiskowe wraz z postrzeganiem ryzyka i charakterystyką 
grupy rówieśniczej wpływają na podejmowanie zachowań ryzy-
kownych przez młodzież. Na czynniki biologiczne składają się: 
czas dojrzewania płciowego, wpływ gospodarki hormonalnej, 
uwarunkowania genetyczne. Do grupy czynników psychologicz-
nych zalicza się: poczucie własnej wartości, tendencję do poszuki-
wania wrażeń (sensation seeking), stany poznawcze (np. uwaga, 
spostrzeganie) i afektywne (emocje). Wpływy społeczne to przede 
wszystkim rola rodziny oraz grup odniesienia10. 

Biopsychospołeczny model stawia sobie za cel wyjaśnienie 
czynników, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo angażo-
wania się w zachowania ryzykowne/problematyczne. Wśród 
czynników biologicznych predestynujących do podejmowania ry-
zyka należy wskazać na: płeć męską, predyspozycje genetyczne i 
wpływy hormonalne. Wśród uwarunkowań psychologicznych: 
poszukiwanie wrażeń, postrzeganie ryzyka, stany depresyjne, ni-
ską samoocenę. Czynniki społeczne i środowiskowe to przede 
wszystkim: błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, mo-
delowanie ryzykownych zachowań prezentowanych przez rodzi-
ców, status socjoekonomiczny rodziny. Podatność na ryzykowne 
zachowania może być podtrzymywana poprzez: trudne sytuacje 
występujące w rodzinie, nadużywanie substancji psychoaktyw-
nych, alkoholu, oraz podejmowanie zachowań ryzykownych przez 
rodziców lub rówieśników.  

 
b. Koncepcja resilience 
Koncepcja resilence koncentruje swoją uwagę wokół wyjaśnie-

nia zagadnienia, jakim jest normatywne funkcjonowanie osób mi-
mo niekorzystnych warunków egzystencji, przeciwności losu i/lub 
zdarzeń traumatycznych11. W kontekście omawianej teorii wystę-

                                                 
10 R.J. DiClemente, jw. s. 43.  
11 M. Rutter, Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms, ,,American 

Journal of Orthopsychiatry”, 57(1987), nr 3, s. 318.  
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pują takie kategorie pojęć, jak: ryzyko, czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące. 

Ryzyko jest definiowane w ramach koncepcji resilience jako 
większe prawdopodobieństwo pojawienia się w przyszłości za-
chowania problemowego lub choroby pod warunkiem wystąpienia 
określonego czynnika lub grupy czynników. Ponadto ryzyko może 
stanowić mechanizm wyzwalający określoną sekwencję zdarzeń 
powodujących nasilenie danego problemu np. powrót do choroby 
lub pojawienie się symptomów choroby po jej uprzedniej remisji12.  

Czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to wg K. Ostaszewskiego 
wszelkie właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego 
i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem 
powstania nieprawidłowości, zaburzeń, chorób lub przedwczesnej 
śmierci13. Czynniki ryzyka są powszechnie rozumiane jako wszyst-
kie te zmienne, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpie-
nia zachowań problemowych lub zaburzeń w rozwoju.  

Do grupy czynników ryzyka zachowań problemowych wśród 
dzieci i młodzieży zalicza się m.in.: 

1. Czynniki środowiskowe: dostępność substancji psychoak-
tywnych, wzorce zachowań społecznych, wysoki poziom zagroże-
nia (przestępczość, przemoc, nieprzestrzeganie prawa), niekorzyst-
ne warunki ekonomiczne (ubóstwo, dezorganizacja życia społecz-
nego, brak pracy, brak możliwości spędzania czasu wolnego w 
sposób atrakcyjny). 

2. Czynniki rodzinne: nieprawidłowe wzorce rodzicielskie, 
niewłaściwa opieka dzieckiem, niski status społeczno-ekonomiczny 
rodziny (niskie dochody, niski poziom edukacji rodziców), przy-
zwolenie rodziców na przyjmowanie substancji psychoaktywnych 
przez dzieci, nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich (brak gra-
nic, zbytnia kontrola rodzicielska, postawa liberalna, niekonse-
kwentne postępowanie). 

                                                 
12 Tamże, s. 319. 
13 K. Ostaszewski, A. Rustecka‑Krawczyk, W. Wójcik, Czynniki chroniące i 

czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gim-
nazjalistów: klasy I–II, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009, s. 13. 
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3. Czynniki związane z grupą rówieśniczą/odniesienia: 
przyjmowanie substancji psychoaktywnych i podejmowanie in-
nych zachowań problemowych przez rówieśników, akceptacja 
przyjmowania substancji psychoaktywnych przez rówieśników, 
chęć przynależności do grupy. 

4. Czynniki związane ze środowiskiem szkolnym: trudności w 
nauce, konflikty z nauczycielami i innymi uczniami, poczucie osa-
motnienia, doświadczanie przemocy psychicznej i fizycznej w 
szkole, zbyt duże wymagania, brak jasnych reguł dotyczących po-
dejmowania zachowań ryzykownych przez młodzież, brak konse-
kwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. 

5.  Czynniki związane z cechami osoby i jej uprzednimi do-
świadczeniami. Młodzi ludzie podejmujący zachowania ryzykow-
ne częściej niż ci, którzy ich nie podejmują, charakteryzują się: nie-
dostosowaniem społecznym, niskim poczuciem własnej wartości i 
sprawczości, brakiem asertywności, wyższym zapotrzebowaniem 
na stymulację.  

Wśród czynników ryzyka wyróżnia się tzw. czynniki niespe-
cyficzne, specyficzne i te związane z etapem rozwoju na którym 
dana osoba się znajduje. Czynniki niespecyficzne to te, które wy-
zwalają wystąpienie wielu zaburzeń14. Do czynników niespecyficz-
nych zalicza się m.in.: deficyty uwagi, wysoki poziom konfliktowo-
ści w rodzinie, niepowodzenia szkolne, ubóstwo, ect. R. Loeber w 
prowadzonych przez siebie badaniach podłużonych dowodzi ist-
nienia następujących czynników ryzyka w grupie nastoletnich 
chłopców: niskie osiągnięcia szkolne, zespół nadpobudliwości psy-
choruchowej, brak kontroli rodzicielskiej, zaburzoną komunikację 
w rodzinie, występowanie zachowań o charakterze przestępczym, 
zachowań nałogowych. Czynniki specyficzne definiuje się jako te 
bodźce, których występowanie powoduje wzrost prawdopodo-
bieństwa wystąpienia określonych typów trudności lub zaburzeń 
(np. brak poczucia winy jest silniej związany z wystąpieniem zabu-

                                                 
14 K. Ostaszewski, M. Zimmerman, The effects of cumulative risks and promotive 

factors on urban adolescent alcohol and other drug use: A longitudinal study of resil-
iency, ,,American Journal of Community Psychology”, 38(2006), s. 239.  
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rzeń zachowania niż z depresją czy używaniem substancji psycho-
aktywnych)15. 

Czynniki chroniące. W latach 90- tych XX w. uległ dynamicz-
nemu rozwinięciu nurt badań nad czynnikami chroniącymi. Czyn-
niki chroniące stanowią antytezę czynników ryzyka. Zatem jeśli 
czynniki ryzyka powszechnie rozumiane są jako te zdarzenia, które 
zwiększają prawdopodobieństwo zachowania się w sposób pro-
blemowy lub zagrażający rozwojowi, należy domniemywać, iż 
przez analogię czynniki chroniące będą stanowić odwrotność owej 
definicji. W myśl teorii resiliency autorstwa M. Ruttera, czynniki 
chroniące stanowią odrębną kategorię wyznaczników zdrowia16. 
Przez czynniki chroniące należy rozumieć te „właściwości jedno-
stek lub środowiska społecznego, których występowanie wzmacnia 
ogólny potencjał zdrowotny człowieka i zwiększa jego odporność 
na działanie czynników ryzyka17. 

Czynniki chroniące podlegają dynamice, w zależności od po-
dejmowanych przez osobę decyzji, czynniki ryzyka zaczynają dzia-
łać „automatycznie . Należy dodać, iż efekty oddziaływań tych 
czynników kumulują się. Prawdopodobieństwo pojawienia się za-
chowań ryzykownych jest tym większe, im większą odnotowujemy 
przewagę czynników ryzyka, im bardziej są one szkodliwe i dłuży 
jest czasookres ich oddziaływania18.  

A.S. Masten na podstawie własnych badań poświęconych 
zjawisku resilience stworzyła listę czynników chroniących i zaso-
bów, które w ujęciu statystycznym są korelatami pozytywnej adap-
tacji19. Wyodrębniła ona cztery główne kategorie czynników chro-
niących, a wśród nich wymienia: 

                                                 
15  Ostaszewski, jw. s. 239.  
16 M. Rutter, Psychosocial resilience and protective mechanisms, ,,American 

Journal of Orthopsychiatry”, 57(1987), nr 3, s. 321.  
17 K. Ostaszewski, Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoak-

tywnych, Warszawa 2003, s. 18. 
18 J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psycho-

profilaktyki, Warszawa 2002, s. 36. 
19 A.S. Masten, J. Obradović, Competence and resilience in Development, 

,,Annals of the New York Academy of Sciences”, 2006 vol. 1094, s. 16. 
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1) cechy podmiotowe— dobre funkcjonowanie poznawcze i 
umiejętności rozwiązywania problemów, skuteczne strategie regu-
lowania afektów i zachowań, pozytywny temperament we wcze-
snym dzieciństwie, pozytywny obraz własnej osoby, optymizm, 
wiarę w przyszłość, wiarę i poczucie sensu życia, posiadanie 
uzdolnień i cech cenionych społecznie (np. talenty, poczucie humo-
ru, atrakcyjność); 

2) cechy systemu rodzinnego — stabilne i dające oparcie środo-
wisko rodzinne (ciepło, spójność, posiadanie jasno sprecyzowanych 
oczekiwań, poczucie więzi z rodzicami, którzy troskliwe wypełniają 
swoje obowiązki, małą konfliktowość w rodzinie, pozytywne związki 
z dalszymi członkami rodziny), zaangażowanie rodziców w sprawy 
dziecka, również w jego naukę, pozytywne relacje z rodzeństwem, 
dobry status ekonomiczny rodziny, przynajmniej średnie wykształce-
nie rodziców, zaangażowanie w życie religijne; 

3) cechy społeczności lokalnej — korzystne środowisko za-
mieszkania (wysoki poziom bezpieczeństwa, niski poziom prze-
mocy, dostęp do dóbr kultury, wystarczające warunki mieszka-
niowe), skuteczną (efektywną) szkołę (dobrze przygotowani na-
uczyciele, dodatkowe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne), możliwo-
ści zatrudnienia rodziców i nastolatków, dobrą opiekę zdrowotną, 
łatwy dostęp do służb nagłego reagowania (policji, straży pożarnej, 
opieki medycznej), związki z osobami dorosłymi spoza rodziny 
(autorytety); 

4) cechy społeczne i związane z kulturą — politykę chroniąca 
dzieci i młodzież, nacisk na edukację, zapobieganie i ochronę przed 
przemocą i/lub prześladowaniem politycznym, niski poziom spo-
łecznej akceptacji dla przemocy20. 

 
3. Rola ojca a zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży 
Doniesienia teoretyczne i badawcze potwierdzają , iż rodzina 

odgrywa dojmującą rolę w angażowaniu się dzieci i młodzieży w 

                                                 
20 M. O’Dougherty Wright, A.S. Masten, Resilience processes in develop-

ment. Fostering positive adaptation in the context of adversity,[w:] Hand Book of 
Resilience, red. S. Goldstein, R.B. Brooks, Heidelberg 2005, s. 24.  
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zachowania problemowe/ryzykowne21. Czynnikiem predykcji do 
wspomnianej kategorii zachowań mogą być zarówno: odtwarzanie 
patologicznych wzorców zachowań rodziców, jak i reprezentacja 
niepożądanych wychowawczo postaw rodzicielskich.  

Badania przytaczane przez M. Kram i M. Połocką- Molińską 
jasno potwierdzają związek funkcjonowania rodzinnego z podej-
mowaniem przez dzieci i młodzież zachowań przestępczych i na-
łogowych. Badacze R. Loeber i T. Dishion poddają argument, że 
rodzina może stać się najważniejszym predyktorem ryzyka podej-
mowania czynności przestępczych przez młodzież w perspektywie 
posybilnej. Istotnymi korelatami wpływającymi na to ryzyko są w 
znacznej mierze: zaniedbania wychowawcze- rodzicielskie, brak 
konsekwencji wychowawczej lub nadmierna surowość, karanie 
fizyczne, przemoc emocjonalna, przemos seksualna, brak wspólne-
go czasu spędzonego z rodziną i w rodzinie22. Wymienione wy-
znaczniki sprzyjają zarówno inicjacji, jak i kontynuowaniu zacho-
wań problemowych. 

W literaturze przedmiotu obecna jest typologia postaw rodzi-
cielskich autorstwa R.R. Maccoby’ego i H. Levina. Wspomniani 
autorzy wskazują na 4 typy postaw rodzicielskich, które determi-
nują ryzyko podejmowania zachowań nałogowych w omawianych 
grupach rozwojowych:  

a) Postawa kochający. Rodzic reprezentujący ten tym zacho-
wania kontroluje dziecko w sposób wystarczający. Związek z 
dzieckiem w tej relacji przybiera kształt wzajemnego zrozumienia, 
rodzic potrafi słuchać i w sposób intuicyjny i adekwatny do sytu-
acji egzekwuje od dziecka pożądane zachowania argumentując 
swoje stanowisko. 

b)  Postawa autorytarna. Rodzic przejawiający taką postawę 
wykazuje nadmierną kontrolę w stosunku do dziecka. Postawa au-

                                                 
21 V. Igra, Ch. E. Irwin Jr., Theories of Adolescents Risk-taking Behavior, dz. 

cyt., s. 43. 
22 M. Kram, M. Potocka-Molińska, E. Barczykowska, Aktualne problemy uza-

leżnień´ i zapobieganie im u dzieci i młodzieży, „Pielęgniarstwo Polskie”, 2002, 
nr 2, s. 222. 
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torytatywna łączy się odrzuceniem i brakiem wyczulenia na po-
trzeby dziecka. 

c) Postawa pobłażliwo-przyzwalająca. Rodzic reprezentujący 
ten typ postawy stawia wymagania tylko w sytuacjach skrajnie te-
go wymagających. 

d)  Postawa lekceważąca. Rodzic o postawie lekceważącej w 
sposób niewystarczający sprawuje kontrolę nad dzieckiem, ponad-
to nie zaspokaja jego potrzeb w sferze emocjonalnej23.  

Kolejny czynnik determinujący zachowania ryzykowne wśród 
dzieci i młodzieży stanowi styl wychowawczy jaki reprezentują 
ojcowie. Najliczniejszą grupę badań dotyczących wpływu postaw 
wychowawczych ma zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 
stanowią te, które wyjaśniają etiologię nadużywania substancji 
psychoaktywnych. Badania H.D. Chilcoat i J.C. Anthony dowo-
dzoną istnienia zwiększonego ryzyka zażywania substancji psy-
choaktywnych w grupie dzieci o obniżonym poziomie kontroli ro-
dzicielskiej24. Świadomy udział rodziców w aktywności dziecka 
stanowią czynnik chroniący wobec zachowań patogennych.  

Badania R. Kostermana i współpracowników potwierdziły 
znaczenie aktywnej postawy rodziców, znaczenie wsparcia rodzi-
ców oraz ciepłych kontaktów dziecka z ojcem, jako czynników od-
raczających wiek inicjacji alkoholowej25.  

J. Ramirez-Valles wraz z grupą badaczy potwierdza istniejącą 
zależność pomiędzy wczesną inicjacją seksualną wśród młodzieży 
a zaangażowaniem rodziców w życie swoich dzieci26. 

                                                 
23 A. Baładynowicz, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży, [w:] Dewiacje 

wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, red. B. Urban, Kraków 2001, s. 244.  
24 H. D. Chilcoat, J. C. Anthony, Impact of Parent Monitoring on Initiation of 

Drug Use Through Late Childhood, „Journal of American Academy Child and 
Adolescence Psychiatry”, 1996, nr 35, s. 91. 

25 R. Kosterman, J. D. Hawkins, J. Guo, F. F. Catalan, R. D. Abbott, The Dy-
namics of Alcohol and Marihuana Initiation: Patterns and Predictorsof First Use 
in Adolescence, „American Journal of Public Health”, 2000, nr 90, s. 360-361. 

26 J. Ramirez-Valles, M.A. Zimmerman, M. D. Newcomb, Sexual Risk Behav-
ior Among Youth: Modeling the Influence of Prosocial Activities and Socioeco-
nomic Factors, „Journal of Health and Social Behavior”, 1998, nr 39, s. 238. 
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Badania, w których S.F. Olsena ujawniły różnice dotyczące 
wpływu niepożądanej postawy rodzicielskiej na zachowania eks-
ternalizacyjne. Związek w relacji ojciec – córka, jawi się jak znacz-
nie silniejszy niż w przypadku relacji ojciec – syn, podczas gdy w 
diadach matka – córka, matka – syn, różnice na poziomie istotności 
nie wystąpiły27.  

Badacze zachowań problemowych jednomyślnie podkreślają 
znaczenie aktywnej i wspierającej postawy ojców, ich fizycznej i 
emocjonalnej obecności, oraz bliskich kontaktów z dziećmi jako 
znaczących w odroczeniu ,, inicjacji do ryzyka”.  

 
*** 

Reasumując, akceptacja dla zachowań ryzykownych przez ro-
dziców - ojców, wydaje się być jednym z najsilniej działających 
moderatorów usprawniających funkcjonowanie dzieci i młodzieży 
w sytuacjach ryzykownych. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt, iż prawidłowa struktura rodziny, ciepłe relacje z ojcem, satys-
fakcjonująca komunikacja oraz postawa wyrażająca się w zaanga-
żowaniu oraz trosce, stanowi czynnik chroniący przed zaangażo-
waniem dzieci i młodzieży w sytuacje noszące znamiona ryzykow-
nych i problemowych zarazem28. 

 
Streszczenie 
Zachowania ryzykowne mają szanse kształtować się podczas 

całego życia człowieka. Szczególne znaczenie mają te, które utrwa-
lają się w dzieciństwie i w okresie dojrzewania ponieważ młody 
człowiek z mniejszą zdolnością do samokontroli łatwiej podejmuje 
czynności ryzykowne, których następstwem mogą być natychmia-
stowe i odległe niekorzystne reperkusje zdrowotne, psychologicz-
ne, zawodowe i społeczne. Współcześnie opis i wyjaśnianie zacho-
wań problemowych jest w dużej mierze oparte na analizie czynni-
ków zwiększających ryzyko ich wystąpienia. Badania nad czynni-

                                                 
27 C. H. Hart, D. A. Nelson, C. C. Robinson, S. F. Olsen, M. K. McNeilly-

Choque, Overt and relational aggression in Russian nursery-schoolage children: 
Parenting style and marital linkages, Developmental Psychology, 34(1998), s. 691.  

28 Igra, Irwin, dz. cyt., s. 44. 
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kami predykcji ryzyka dostarczają wiele cennych danych, jednak ze 
względu na dużą ich liczbę i różnorodność analizowanych w empi-
rycznych eksploracjach zmiennych, często trudno jest uogólniać ich 
wyniki. Celem pracy jest analiza zachowań ryzykownych w opar-
ciu o rolę ojca, jako czynnika protekcji oraz czynnika ryzyka w ich 
powstawaniu. 

Słowa kluczowe: ojciec, rola, rodzina, zachowanie ryzykowne  
 
Summary  
The role of father and risky behaviour among children and adolescents 
Health behaviours are being developed over the whole life 

span of a human. What is particularly important is the behaviours 
which are consolidated in childhood and adolescence, because a 
young person with lower self-control ability is more prone to tak-
ing risky actions which can result in immediate and future health 
consequences. Description and explanation of adolescent problem 
behaviours are in a great part based on risk and protective factor 
analysis. Research on these factors provides many important data, 
but due to diversity and complexity of the variables analyzed, it is 
difficult to summarize their results. The aim of the work is to ana-
lyse risk behavior and to determine the relation between that be-
haviour and the role of father. 

Key words: father, the role, family, risky behavior  
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Agnieszka Podbilska-Kłosowska (UMCS) 

 
Współczesna rola ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka  

 
„Nie potrafię wskazać na żadną inną potrzebę dzieciństwa równie silną  

jak potrzebę opieki ojca” 
Zygmunt Freud  

 
Wstęp 
Każdy z nas ma ojca. Bez niego nie byłoby nas, nie mogłoby 

odbyć się poczęcie człowieka. Dobry ojciec to osoba, która ma czas 
dla swojego dziecka. Kocha je i dba o nie, zarówno przyczyniając 
się do zapewnienia mu dóbr materialnych i środków niezbędnych 
do egzystencji, jak również poświęcając mu czas i wpływając na 
jego rozwój oraz wychowanie. W poprawnie funkcjonującej rodzi-
nie ojciec stanowi trzon, filar, podporę ogniska domowego. Jest 
oparciem dla żony oraz mentorem, wzorem do naśladowania dla 
własnych dzieci. Aby zostać dobrym ojcem, trzeba być na początku 
dobrym mężem. Ze współczesnego świata nieustannie docierają 
informacje o kryzysie mężczyzn oraz ojcostwa. Wprawdzie zaczy-
na pojawiać się coraz więcej publikacji na temat ojca, jednak zdecy-
dowana większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy z tego jak 
ważne zadanie stoi przed nimi jeśli chodzi o wychowanie własnego 
potomstwa. Niestety, częste separacje oraz rozwody, migracje za-
robkowe, śmierć bądź zaginięcie prowadzą w konsekwencji do wy-
chowywania dzieci w rodzinach niepełnych, w których pozostaje 
tylko wspomnienie, marzenie i tęsknota za utraconym ojcem. Ni-
niejszy referat ma na celu między innymi dostarczenie informacji o 
konsekwencjach wynikających z wzrastania bez ojca oraz odzwier-
ciedlenia tych trudnych momentów w życiu dorosłym.  

 
1. Definicja pojęć 
Ojciec, ojcostwo – termin „ojcostwo” powstał dopiero około 

dziesięciu tysięcy lat temu1. Dokonując analizy literatury, która w 
                                                 

1 M. W. Poznańska, Ojciec, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom III, 
red. nauk. T. Pilch, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2006, s. 804. 
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swej tematyce koncentruje się na ojcu oraz ojcostwie widocznych 
jest wiele różnorodnych sposobów proponujących definicję tych 
dwóch pojęć. Bronisław Mierzwiński stwierdza, iż zarówno pojęcie 
ojcostwa jak i ojca są niezwykle trudne do zdefiniowania, gdyż 
składa się na nie wiele aspektów2. Zupełnie przeciwstawny pogląd 
stanowi przekonanie o braku konieczności przedstawiania jakiej-
kolwiek ich definicji. Argumentem przemawiającym za tym staje 
się tu wyjaśnienie, zgodnie z którym zarówno termin „ojciec” jak i 
„ojcostwo” są doskonale znane, a także rozumiane przez wszystkie 
jednostki więc jakiekolwiek wyjaśnianie nie jest potrzebne3.  

Słownik współczesny języka polskiego przedstawia definicję 
pojęcia „ojca/ojciec” jako mężczyzny, który posiada własne dziec-
ko lub dzieci4. Bogdan Walczak przedstawia ojca jako „dawcę ży-
cia, troskliwego i kochającego opiekuna, mądrego i doświadczone-
go, który lepiej od dziecka wie, gdzie leży jego dobro, i który w 
swoim skutecznym oddziaływaniu wychowawczym musi się nie-
raz dla dobra dzieci uciekać do surowości i kar, któremu wreszcie 
ze strony dzieci należy się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna mi-
łość i opieka w starości”5. Termin „ojciec” potwierdza fakt bycia 
nim w odniesieniu do konkretnej osoby. 

„Ojcostwo” – termin w swej treści przedstawia różnorodne 
czynności, które podejmuje mężczyzna w odniesieniu do dziecka. 
Nie wystarczy więc być tylko spokrewnionym biologicznie, praw-

                                                 
2 M. Mierzwiński, Mężczyzna istota nieznana, Wyd. Adam, Warszawa 1999, s. 

68; za: T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wyd. 
Akad. „Żak”, Warszawa 2011, s. 13. 

3 E. Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny, Wyd. Akademii Teologii Kato-
lickiej, Warszawa 1999, s. 314; za: T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie…, 
op. cit., s. 13. 

4 B. Dunaj (red.), Słownik współczesny języka polskiego, Warszawa 1996; S. Du-
bisz, (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, s. 1218; za: W. 
Danielewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, 
Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2009, s. 200. 

5 B. Walczak, Ojciec w języku polskim, [w:] S. Jabłoński, (red.), Ojciec…, Wy-
dawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 48; za: T. Sosnowski, Ojciec we 
współczesnej rodzinie…, op. cit., s. 14. 
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nie czy też duchowo6 z młodym człowiekiem, lecz trzeba wykazać 
się odpowiednim postępowaniem w stosunku do niego. Obecnie 
stwierdza się, że w harmonijnym wychowaniu dziecka nie wystar-
czy tylko matka, lecz niezbędny jest również ojciec. „Ojcostwo (…) 
jest nie mniej trudne niż dobre macierzyństwo. Być bowiem współ-
czesnym, dojrzałym ojcem – oznacza posiąść umiejętność poważ-
nego przeorientowania swojego dotychczasowego życia (…) i cią-
głego czuwania nad tym, aby towarzysząc wzorowi i rozwojowi 
dziecka, nie zapomnieć o konieczności własnego wraz z nim >>do-
rastania>>”7. 

 
2. Teorie psychologiczne ukazujące rolę ojca  
Do najbardziej znanych teorii ukazujących postać ojca zaliczyć 

należy: koncepcję psychoanalityczną stworzoną przez Zygmunta 
Freuda8; koncepcję socjologiczną autorstwa Talcotta Parsonsa oraz 
funkcję ojcowskiej miłości w ujęciu Ericha Fromma.  

 
2.2. Koncepcja psychoanalityczna Zygmunta Freuda 
Zygmunt Freud9 określa ojca jako osobę, która „odgrywa za-

sadniczo najważniejszą rolę w kształtowaniu mechanizmów funk-
cjonowania „ja idealnego”, czyli najwyższej warstwy osobowości, 
zwanej także „superego”10. Zdaniem Z. Freuda istnieją dwie struk-
tury motywacyjne w osobowości człowieka, które są sobie przeciw-
stawne. Pierwszą z nich jest sfera „id” zorientowana instynktywi-
stycznie, której zadaniem jest zaspokojenie potrzeb biologicznych 
jednostki. Strefę drugą stanowi „superego”, a więc warstwa oso-

                                                 
6 Obecnie ojcostwo rozpatrywane jest w trzech aspektach: prawnym, biolo-

gicznym oraz duchowym. Por. D. G. Żak, Rola ojca w aspekcie kontroli rodzicielskie, 
artykuł dostępny na stronie internetowej: 
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po3/PO3_17.pdf data udostępnie-
nia: 05.01.2015 r. 

7 J. Witkowski, Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Za-
wodowych, Warszawa 1987, s. 26.  

8 W swoich poglądach ukazuje on „symbol ojca”, por. K. Pospieszyl, Ojciec, a 
rozwój dziecka, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 15. 

9 Urodzony w 1856 r., zmarł w 1939 r. Twórca psychoanalizy. 
10 K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 15. 
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bowości rozumiana jako surowy, moralny cenzor, w języku po-
tocznym określany sumieniem11. 

„Id” i „superego” dwie przeciwstawne warstwy osobowości 
powodują konflikt w ukierunkowanej motywacji postępowania 
jednostki. Złagodzić go może trzecia warstwa osobowości, określa-
na jako pośrednia – „ego”. Według Z. Freuda „ego” porównać 
można do mediatora, który za zadanie ma pogodzić dwie przeciw-
stawne tendencje, a więc „id” i „superego”. Im lepiej rozwinięte 
staje się „ego”, tym mniej widoczne są konflikty pomiędzy pozosta-
łymi dwoma tendencjami. 

Do powstania „superego” konieczna jest identyfikacja, a więc 
stworzenie przez siebie idealnego obrazu własnego. Odbywa się to 
poprzez „rzutowania do wewnątrz” psychicznej sylwetki osób, 
które przebywają w otoczeniu dziecka oraz posiadają w jego 
oczach autorytet12. Szczególną rolę spełnia tu ojciec wykazujący się 
podejmowaniem odpowiednich oddziaływań wychowawczych 
oraz własną postawą życiową13.  

W każdej rodzinie ma miejsce stworzenie niepowtarzalnego 
układu poszczególnych cech jej członków, uczuciowych związków 
zachodzących pomiędzy nimi. U dziecka wykształca się, a następ-
nie zaś kształtuje emocjonalny stosunek do norm moralnych oraz 
wzorzec reagowania, określany jako „motywacją sumieniową”14.  

Z. Freud wyróżnia systemy motywacyjne które mają uniwer-
salny charakter oraz modelują zachowania jednostek zgodnie z 
pewnymi wzorcami. Jednym z takich mechanizmów jest kompleks 
Edypa. Odgrywa on istotną rolę w psychicznym kształtowaniu 
sylwetki człowieka. Przejawia się zazdrością o rodzica odmiennej 
płci. Dzieci płci męskiej stają się zazdrosne o ojca15, zaś dzieci płci 
żeńskiej odczuwają zazdrość w stosunku do matki16. Po stwierdze-

                                                 
11 Ibidem. 
12 Por. Ibidem, s. 15-16. 
13 Por. M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu, [w:] „Wychowanie w Przed-

szkolu”, nr 6/2010, s. 6. 
14 K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 16. 
15 Mamy wówczas do czynienia z kompleksem Edypa. 
16 Występuje wówczas kompleks Elektry. 
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niu, że do ukochanej osoby płci przeciwnej17 ma prawo inna oso-
ba18 dziecko odczuwa uraz. Bardzo ważnym staje się odpowiednie 
rozwiązanie tej sytuacji, ponieważ wpływa ona na postępowanie 
jednostki w stosunku do innych ludzi19. Analizując koncepcję Z. 
Freuda pod kątem etapów osobowego dojrzewania dziecka wy-
wnioskowano, iż wzajemne relacje zachodzące u rodziców istotnie 
wpływają na kształtowanie się osobowości dziecka, a tym samym 
jego społeczny oraz psychiczny rozwój20. 

 
2.3. Koncepcja socjologiczna Talcotta Parsonsa 
Amerykański socjolog, Talcott Parsons21 określa znaczenie oj-

ca w procesie socjalizacji dziecka jako konkretnej osoby, a także 
symbolu. Aby zapewnić dziecku najkorzystniejszy rozwój moralny 
oraz społeczny niezbędne staje się spełnienie przez rodziców 
dwóch podstawowych funkcji: instrumentalnych oraz ekspresyj-
nych. Funkcje instrumentalne odnoszą się do zabezpieczenia ro-
dziny w odpowiednie środki egzystencjalne oraz zapewnienie jej 
określonego statusu społecznego. Funkcje ekspresyjne z kolei pole-
gają na stworzeniu odpowiedniej atmosfery w celu zapewnienia 
dziecku warunków odpowiednich do prawidłowego rozwoju. Po-
przez odpowiednią atmosferę rozumieć należy zespolenie psy-
chiczne członków rodziny, prowadzące do wzajemnej życzliwości, 
zrozumienia, wspierania się w trudnych chwilach, akceptacji i po-
szanowania siebie nawzajem. W języku potocznym określana jest 
ona jako „ciepło rodzinne”22. 

Rozpatrując powierzenie poszczególnych ról małżonkom T. 
Persons oraz R. F. Bales wskazują, iż modelem najbardziej rozpo-
wszechnionym staje się zaspokojenie funkcji ekspresyjnych przez 

                                                 
17 Dla chłopców do matki, a dla dziewcząt do ojca. 
18 Matka (żona), mąż (ojciec). 
19 Por. K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 16-17. 
20 Por. M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu, op. cit., s. 6-7. 
21 Ur. w 1902 roku, zm. w 1979 roku. Jeden z najwybitniejszych teoretyków 

socjologicznych. 
22 Por. K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 24. 
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matkę, zaś „instrumentalnego przywódcy” przez ojca23. Zdaniem 
autorów taki przydział ról współmałżonkom jest najkorzystniejszy. 
Aby spełnione zostało zadanie socjalizacji dziecka konieczna jest 
„silna koalicja” pomiędzy wykonywanymi zadaniami przez ojca 
oraz matkę. Matka, wypełniając przypisaną jej rolę ma za zadanie 
stworzyć silne więzy emocjonalne z dzieckiem, tym samym zaspo-
kajając potrzebę bezpieczeństwa. Oddziaływanie ojca w stosunku 
do dziecka rozpoczyna się nieco później. Z. Freud określa ten okres 
jako falliczny. Dziecko odbiera wówczas ojca jako reprezentanta 
ciekawego, ale też i odległego świata i przedstawiciela „wyższych” 
wymagań społecznych, który to zgodnie z opisem T. Personsa: 
„[…] usposobieniem konieczności przyswojenia sobie stosunków 
poważania i autorytetu, a jednocześnie jest pierwszym obiektem 
agresji i lęku powstającego podczas tego procesu. Jest to więc rola 
ojca związana w powstaniem <<superego>> u dziecka24”. 

Okres najsilniejszego oddziaływania ojca na dziecko następuje 
bardzo wcześniej, ponieważ już w okresie niemowlęcym. Miłość w 
stosunku do ojca oraz przyswojenie przez dziecko jego poglądów 
wraz z zasadami moralnymi wpływa na życie społeczne jednostki. 
Im mocniej dziecko pokocha swojego ojca, tym będzie mu łatwiej w 
wytworzeniu własnego „symbolu ojca”, który niezbędny jest do 
odpowiedniego przystosowania się do społecznych warunków ży-
cia. U dziecka, któremu ojciec pomaga w przyswojeniu panujących 
zasad oraz w rozwoju społecznym w przyszłości łatwiej będzie 
współpracować z przełożonymi (będzie miało do nich szacunek), a 
także innymi ludźmi, którzy w społeczeństwie zajmować będą 
miejsca „postaci ojcowskich”. Dojrzewanie dziecka uwidacznia się 
poprzez dążenie do zdobycia miłości ojcowskiej i wytworzenia 
pomiędzy nimi głębokich więzi emocjonalnych. Zanim do tego 
dojdzie młody człowiek musi przezwyciężyć swój własny egoizm. 
Niewątpliwie dobry ojciec wpływa na rozwój społeczny dziecka 
oraz bierze czynny udział w jego wychowaniu. Nieustannie prze-

                                                 
23 T. Parsons, R. F. Bales, Family, socialization and interaction process, Glencoe, 

Illinois 1955, za: Ibidem, s. 24-25. 
24 T. Persons, Struktura społeczna a osobowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1969, s. 139 za: K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 25. 
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jawia on zainteresowanie swoim potomstwem. Zarówno dzieci, 
które wychowywały się bez ojca, jak i te, których ojciec nie anga-
żował się w ich wychowanie nigdy nie osiągną dojrzałości społecz-
nej w takim stopniu, by starać się zdobyć ojcowską miłość. W efek-
cie przyczynić się to może do niedojrzałości społecznej, której kon-
sekwencją będą problemy w relacjach interpersonalnych, a także 
brak umiejętności pełnienia roli ojca w przyszłości25.  

 
2.4. Funkcja ojcowskiej miłości w ujęciu Ericha Fromma 
Erich Fromm26 poświęca bardzo wiele uwagi roli ojca w 

kształtowaniu psychicznej sylwetki dziecka. Ukazana przez niego 
rola ojca w procesie wychowania dziecka odbywa się poprzez ana-
lizę charakterystycznych cech macierzyńskiej miłości. Jest on zda-
nia, iż różnica wynikająca z miłości ojcowskiej oraz macierzyńskiej 
ma swoje podłoże w zdecydowanie bliższym związku emocjonal-
nym matki i dziecka. E. Fromm jest zdania, iż miłość macierzyńska 
jest bezwarunkowa, natomiast miłość ojcowska ściśle związana jest 
z cechami zachowania przejawianymi przez dziecko.  

Miłość ojcowska stanowi pomoc dla dziecka w przezwycięże-
niu własnego egocentryzmu. W połączeniu z miłością macierzyń-
ską staje się ona stymulatorem społecznego rozwoju. Obie miłości 
rodzicielskie uzupełniają się wzajemnie. W przeciwieństwie do 
matki ojciec nie posiada tak silnego związku biologicznego z dziec-
kiem, co uniemożliwia mu darzenie potomka uczuciem z jedynego 
względu jakim jest więź krwi. Jak pisze E. Fromm: „(…) Podczas 
gdy nie reprezentuje naturalnego świata, reprezentuje on drugi 
biegun ludzkiego istnienia: świat myśli, przedmiotów, które są 
dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i 
przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko, tym, który mu 
wskazuje drogę w świat”27.  

                                                 
25 Por. M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu, op. cit., s. 7. 
26 Urodzony w 1900 roku, zmarł w 1980 roku. Twórca psychoanalizy huma-

nistycznej. 
27 E. Fromm, O sztuce miłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

1971, s. 55; cyt. za: K. Pospieszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, op. cit., s. 32. 
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Matka obdarza dziecko bezwarunkową i naturalną miłością. 
Ojciec natomiast wyobraża obowiązek, sumienie, prawo, hierarchię 
oraz abstrakcję28. 

 
3. Współczesny wymiar ojcostwa 
Funkcjonujący przez wieki patriarchalny model rodziny zanika. 

Ustępuje miejsce rodzinie egalitarnej, w której oboje małżonków ma 
równe prawa, ale i obowiązki. Opisywana przez Ericha Fromma29 
ojcowska koncepcja miłości, w której dziecko musi zapracować na 
miłość swojego ojca współcześnie jest już nieaktualna30.  

Współcześni ojcowie obdarzają dziecko serdecznością oraz 
miłością. Biorą oni również odpowiedzialność nie tylko za swoje 
zachowanie, ale również współmałżonki, a także ich potomstwa. 
Poszerzona w tym aspekcie odpowiedzialność staje się kluczowym 
elementem ojcostwa, która odtąd przybiera rolę siły napędowej 
pobudzającej do intensywnego działania.  

W stereotypowym wizerunku mężczyzna to żywiciel rodziny, 
którego zadaniem jest zapewnienie środków materialnych swoim 
najbliższym. Współczesny wizerunek ojca został zmieniony na 
wskutek zaistniałych przemian ekonomicznych, kulturowych oraz 
społecznych. Obecnie niezaprzeczalnym faktem jest, iż zaangażo-
wanie ojca w wychowanie dziecka jest niezbędne dla zachowania 
przez niego harmonijnego rozwoju oraz przezwyciężeniem wielo-
rakich problemów31. 

 
4. Raport z badań 
Rola ojca w rozwoju i wychowywaniu dziecka dopiero od 

niedawna stała się przedmiotem badań naukowych. Jedne z pierw-
szych badań koncentrujące się nad tematyką ojcostwa pojawiły się 
dopiero w latach lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych na 

                                                 
28 Por. K. Pospieszyl, Ibidem, s. 33. 
29 E. Fromm, O sztuce miłości…, op. cit. 
30 Por. T. Sosnowski, Ojciec i jego rola w życiu dziecka, [w:] W. Danielewicz 

(red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wyd. Akad. 
„Żak”, Warszawa 2009, s. 214-215. 

31 Por. Ibidem, s. 201-202. 
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Zachodzie Europy32. Zainteresowanie osobą ojca wywołany został 
przez atak Ruchu Wyzwolenia Kobiet skierowany przeciwko męż-
czyznom. Niewątpliwie istotne znaczenie w zapoczątkowaniu no-
wej epoki ojcostwa miały także dokonujące się zmiany społeczne, 
gospodarcze oraz kulturowe wśród których zaznaczyć należy takie 
przemiany jak zmiana układu struktur małżeńskich33, a także za-
wodowa aktywizacja kobiet. Analizą tekstów dotyczących ojcostwa 
oraz macierzyńska w RFN w latach 1970-1980 zajął się W. E. Fthe-
nakis. Wśród publikacji skupiających się wokół powyższej tematyki 
pojawiło się jedynie dwadzieścia siedem artykułów dotyczących 
roli ojca w rodzinie, przy czym o matkach opublikowane zostały 
sto czterdzieści trzy artykuły. Niewątpliwie świadczy to o margina-
lizowaniu roli ojca w wychowaniu dziecka i nieprzykładaniu uwa-
gi do pełnionych przez niego funkcji. W polskiej literaturze pro-
blematyka związana z ojcostwem również stanowi wąski element. 
Powstałe prace empiryczne oraz teoretyczne stają się obiektem za-
interesowań tylko takich przedstawicieli nauk jak psycholodzy, 
socjolodzy, psychoanalitycy oraz teolodzy. Tematyka ojcostwa 
stawała się bardzo rzadko przedmiotem zainteresowań pedago-
gów. Wpływ ojca na rozwój dziecka poprzez zachodzące między 
nimi zarówno właściwe jak i niewłaściwe interakcje stał się przed-
miotem badań, które koncentrowały się na pięciu sferach psychicz-
nych dziecka: 

- sferze społecznej; 
- sferze emocjonalnej; 
- sferze intelektualnej; 
- sferze moralnej; 
-sferze osobowościowej34. 
M. Braun-Gałkowska zwróciła uwagę na potrzebę kontaktu z 

ojcem dziecka wcześniej niż dopiero w okresie późnego dzieciń-
stwa już w latach osiemdziesiątych. Z niepokojem obserwowała 
                                                 

32 Por. B. Mierzwińska, Mężczyzna istota nieznana, Oficyna Wydawnicza Adam, 
Warszawa 1999; za: T. Sosnowski, Ojciec i jego rola w życiu dziecka, op. cit., s. 201.  

33 Przemiana z patriarchalnych na egalitarne, a więc partnerskie relacje 
współmałżonków. 

34 Por. M. Sitarczyk, Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców, 
UMCS, Lublin 2002, s. 10; za: T. Sosnowski, Ojciec i jego rola…, op. cit., s. 201-202. 
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ona odroczenie kontaktów ojca z potomstwem do momentu, aż 
będzie duże35. Niektórzy badacze36 zauważają, iż reakcja niemow-
laka siedmio-ośmiomiesięcznego w kontakcie z ojcem jest pozy-
tywniejsza od podniesienie dziecka na ręce przez matkę. Przepro-
wadzone badania potwierdzają tym samym, iż dzieci w wieku 
niemowlęcym potrzebują zarówno kontaktów z ojcem, jak i z mat-
ką. Dziecko domaga się wręcz od ojca zarówno opieki jak i stwo-
rzenia warunków dających poczucie bezpieczeństwa już w wieku 
dwóch lat37. 

Psychoanalitycy dowodzą, iż brak ojca u dziecka płci męskiej 
jest równoznaczne z brakiem kręgosłupa. „Nieobecność ojca (w 
dzieciństwie i młodości) wywołuje (u dorosłego mężczyzny) nega-
tywny kompleks ojcowski, który polega na niespójności jego we-
wnętrznej struktury. Jego wyobrażenia są bezładne, odczuwa trud-
ności, gdy trzeba wyznaczyć sobie cel, dokonać wyboru, rozpo-
znać, co jest dobre i określić własne potrzeby. Wszystko się w nim 
miesza: miłość z rozumem, apetyty erotyczne ze zwykłą potrzebą 
uczuć”38.  

Badania Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców opra-
cowała M. Piotrowska39. Zostało nimi objętych dziewiętnaście osób, 
w tym czternaście kobiet oraz pięciu mężczyzn w przedziale wie-
kowym od dwudziestu jeden do trzydziestu jeden lat. W przed-
stawianych przez badanych opisach relacji dziecko-ojciec stałą 
podstawą była zarówno fizyczna jak i/lub również duchowa nie-

                                                 
35 M. Braun-Gałkowska, Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Die-

cezjalne, Olsztyn 1987; za: T. Sosnowski, Ojciec i jego rola…, op. cit., s. 206. 
36 M. in.: M. Lamb, Twelve-months-olds and Thier Parents: interaction in a labora-

tory playroom, “Developmental Psychology: 1976, no 2; E. Willensen, D. Flaherty, 
Attachment Behavior of the One Year Olds as a Funkction of Mother vs, Father, Sex of 
Child Session and Toys, “Genetic Psychology Monographs” 1974, no. 90, s. 305-324, 
J. Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, wyd. WSIP, Warszawa 1986, za: T. 
Sosnowski, Ojciec i jego rola…, op. cit., s. 206. 

37 T. Sosnowski, Ojciec i jego rola…, op. cit., s. 206-207. 
38 E. Badinter, XY tożsamości mężczyzny, Warszawa 1993, s. 134-135; cyt. za: T. 

Sosnowski, Ojciec we współczesnej…, op. cit., s. 84-85. 
39 M. Piotrowska, Obraz ojca we wspomnieniach Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych 

Rodziców – komunikat z badań, [w:] Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, red. 
nauk. J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek, wyd. Druk Art., Głogów 2010, s. 159. 
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obecność ojca zarówno w życiu jak i w wychowaniu dziecka. Bada-
ni dodatkowo określili ojca jako osobę „dochodzącą z poczucia 
obowiązku”40. Ten typ ojcostwa przeważnie kończy się w momen-
cie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Osoby, które nie 
utrzymują kontaktów z ojcem mają wielki żal i pragną spotkania, 
by móc powiedzieć o swoich krzywdach jakich doświadczyli41. Re-
spondenci, którzy nigdy nie poznali swojego ojca fantazjują wy-
obrażeniami na jego temat coraz mocniej pragnąć spotkania i za-
spokojenia własnej ciekawości. Lukę, która powstała na skutek jego 
braku próbują zastąpić inną osobą: babcią, wujkiem, dziadkiem, 
niekiedy przelewają całą miłość ojcowską na matkę42. 

Reasumując stwierdzić należy, iż do prawidłowego funkcjono-
wania rodziny i harmonijnego rozwoju potomstwa konieczna jest 
obecność zarówno ojca jak i matki. Konsekwencje wzrastania bez 
wzorców i fizycznej obecności mężczyzny/ojca każdorazowo dopro-
wadza do negatywnych skutków, widocznych w całym życiu jednost-
ki. Należą do nich: wpływ negatywny na rozwój dziecka, trwały ślad w 
psychice dziecka43, powstania zaburzeń seksualnych44. 

 
Zakończenie 
„Posiadanie mądrego ojca jest dla każdego dziecka bezcen-

nym kapitałem na całe życie”45. Zdecydowanie większa liczba oj-
ców nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego jak ważna jest ich rola w 
życiu własnego dziecka. Współcześnie w niektórych środowiskach 
niestety funkcjonuje nadal przekonanie, iż ojciec to osoba której 
głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb materialnych rodzi-
                                                 

40 Por. Ibidem, s. 160. 
41 Ibidem, s. 164.  
42 Ibidem, s. 160-161. 
43 Podkreślić należy, iż ślady w psychice dziecka pozostają nie tylko u chłop-

ców, ale również i u dziewcząt. Por. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzi-
nie…, op. cit., s. 87-88. 

44 Por. M. Wolicki, Ojciec a zaburzenia psychoseksualne u dziecka. „Problemy Rodzi-
ny”, nr 4, s. 38-42; za: M. Tracz, Znaczenie obecności ojca i jego wpływ na całościowy roz-
wój syna, artykuł zamieszczony na stronie internetowej: 
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=630, data dostępu: 8.01.2015 r. 

45 I. Obuchowska, Kochać i rozumieć - ciąg dalszy, wyd. Media Rodzina, Po-
znań 2000, s. 56; za: M. Piotrowska, Obraz ojca…, op. cit., s. 165. 
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ny. Oddają się więc pracy zawodowej, często pracując na kilka eta-
tów, by rodzinie żyło się jak najlepiej. Tymczasem dla żony i dziec-
ka niezbędne nie są najnowsze zdobycze technologiczne, lecz bli-
skość i odczuwalna obecność oraz miłość męża i ojca. Dla dziecka 
idealny ojciec to nie ten, który tylko mówi „kocham Cię”, ale ten, 
który pokazuje to swoimi czynami. Aby okazać dziecku miłość na-
leży poświęcić mu czas, bawić się z nim, słuchać o jego wzlotach i 
upadkach oraz przyczyniać się do jego harmonijnego rozwoju. Jak 
pisze Erns Busch "Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być.".  

Niniejszy artykuł jest jedynie wstępem do rozważań na temat 
współczesnej roli ojca w rozwoju, a także wychowaniu dziecka. Wiel-
kość zagadnienia pozwala jedynie na zaznaczenie niektórych czynni-
ków, które powinny zostać rozszerzone o dodatkową literaturę.  

 
Streszczenie 
Przez wiele wieków pozycja ojca nie była dostrzegana. Tym-

czasem ojciec to „głowa rodziny”; obok matki najważniejsza osoba, 
autorytet dla dziecka. Obecnie również odczuwalny jest deficyt 
publikacji poświęconych ojcu oraz ojcostwu. Niniejszy referat 
przedstawia ojca jako osobę, która wpływa na rozwój dziecka. Lek-
tura tekstu pozwoli uzyskać informację na temat roli ojca w rozwo-
ju zarówno syna jak i córki, a także skutków jakie może nieść za 
sobą życie w rodzinach niepełnych, w których dzieci pozbawione 
są kontaktów z ojcem. 

 
Summary 
For many centuries father’s position has not been appreciated. 

Meanwhile, the father is “the head of the family”; he is, beside and 
together with mother, the most important person and the authority 
for a child. Currently, there is the shortage of publications devoted 
to the role of father and paternity. This paper presents father as a 
person who has a great influence on the child’s development. This 
text can provide the readers with the information on the father’s 
role in the development of both, a son and a daughter, and on the 
effects of bringing up children in the single-parent families in 
which children are deprived of the contact with their father. 
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Sadło Patrycja (KUL) 

 
Wychowawcza rola ojca we współczesnym świecie 

 
Wstęp 
Rola ojca we współczesnym świecie ulega ciągłym przeobra-

żeniom. Nieustannie zmieniająca się współczesność sprzyja reflek-
sjom nad ojcostwem i jego przekształceniami. W okresie ostatnich 
30 lat został zebrany pokaźny materiał badawczy, który wskazuje 
na istotne znaczenie ojca w wychowaniu młodego pokolenia. Ojciec 
wywiera ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka i powi-
nien o tym pamiętać przez cały okres wychowawczy. Każdy męż-
czyzna będący ojcem zobligowany jest do rozumienia swojej roli w 
wychowywaniu potomstwa.  

 
1. Obraz współczesnego ojca w polskich mediach 
Zmiany w społecznym systemie normatywnym, postępujący 

proces laicyzacji, odejście od tradycyjnego modelu rodziny warun-
kują przeobrażenia roli ojca. Warto w tej kwestii odnieść się także 
do wizerunku ojca, kreowanego przez mass-media. Medialny obraz 
ojca ukazuje jego antagonistyczny charakter. Z jednej strony postu-
luje się propagowanie tradycyjnych form wychowania, a tym sa-
mym postrzeganie ojca jako głowy rodziny. Z drugiej strony nato-
miast, lansuje się model „nowego ojcostwa”. Wielorakość przeka-
zów medialnych warunkuje ich charakter. Polskie seriale i teleno-
wele dostarczają wzorców tradycyjnego spojrzenia na wychowaw-
czą rolę ojca. Ukazują go jako żywiciela rodziny, zazwyczaj dobrze 
sytuowanego, dbającego o odpowiednie warunki życia swoich bli-
skich. Takowe wyidealizowanie mężczyzny na polu zawodowym i 
rodzinnym sprzyja kryzysowi poczucia własnej wartości wielu pol-
skich ojców, którzy nie zawsze są w stanie zapewnić swoim rodzi-
nom dobrobyt. Niejednokrotnie dostrzega się w polskich mediach, 
szczególnie podczas emisji seriali, spłycanie modeli ojcostwa. Efek-
tem tego jest odwrócenie uwagi od istotnych aspektów bycia ojcem, 
w tym od jego wychowawczej roli. Nadmierne skupianie się na 
zaspokajaniu potrzeb materialnych wyzwala w widzu negatywne 
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emocje. Niejednokrotnie jest to zazdrość, wzrost oczekiwań wobec 
współmałżonka czy rodzica, wzrost nieadekwatnych do istniejącej 
sytuacji aspiracji. Może stać się to przyczyną zaburzonych relacji 
wewnątrzrodzinnych. Lansowany przez media wzór ojca-
dyktatora, podejmującego decyzje za wszystkich członków rodziny 
w negatywnym świetle stawia jego rolę. Brak więzi emocjonalnej, 
zaufania i wielostronnego porozumienia kreuje patologiczny obraz 
polskiej rodziny. Wychowawcza rola ojca, zsuwana na drugi plan, 
nierzadko jest przedstawiana w sposób kontrowersyjny, odbiegają-
cy od przyjętych zasad i norm wychowania. Jednakże ukazywane 
przez media wzorce tradycyjnego modelu rodziny mogą przybie-
rać także pozytywne brzmienie. Można odnaleźć wiele przykładów 
pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych, opartych na miłości, 
szacunku i zrozumieniu.  

Seriale telewizyjne ukazują także model „nowego ojcostwa”, 
które jest definiowane w sposób różnorodny. W pierwszym ujęciu 
przedstawia się następującą: „Nowi ojcowie to ci, którzy angażują 
się w opiekę nad dziećmi, zajmują się nimi znacznie dłużej i mają 
na dzieci znacznie większy wpływ niż ojcowie tradycyjni, pozosta-
jący w stosunku do dziecka w pewnym oddaleniu. Ów bardziej 
zdecydowany wpływ nowych ojców na dzieci nie ma specjalnego 
związku z jakimś bezpośrednim oddziaływaniem samego ojca, lecz 
z pozytywnym kontekstem występującym w takich rodzinach, 
gdzie oboje rodzice zarabiają i dzielą między siebie opiekę”1. W 
innych definicjach wymiar „nowego ojcostwa” jest „łączony z po-
staciami młodych mężczyzn, którzy żyją na ogół w związkach nie-
formalnych, rzadziej małżeńskich. Nie zawsze są biologicznymi 
ojcami, ale nie przeszkadza im to w nawiązywaniu głębokiej więzi 
emocjonalnej z dzieckiem”2.  

 
 
 

                                                 
1 K. Głowiak [w:] 

http://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/poslaniec/art,94,nowe-
ojcostwo.html, z dnia 02.01.2015r.  

2 K. Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Warszawa 
2013, s. 333.  
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2. Ojcowskie wychowanie osobowe  
W świetle przemian współczesności warto podkreślić potrze-

bę wychowania osobowego. Definiuje się jako wychowanie, które 
ma na celu wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z jego personali-
styczna koncepcją. Gotowość dostrzegania wokół siebie pozytyw-
nych innych, budzenie potrzeby ich poszukiwania, traktowanie 
kontaktu z nimi jako ważnego życiowo i rozwojowo doświadczenia 
jest kluczowym zadaniem wychowania. Konieczna jest w nim 
obecność drugiego człowieka, który uczestniczy w tym procesie nie 
tylko przez przekaz słowny, ale głównie przez własny przykład i 
związane z tą rolą relacje. Jest to wychowanie do wartości osobo-
wych. Jego niezastąpioną drogą realizacji jest pośredni, a nawet 
bezpośredni kontakt z osobą, która realizuje i urzeczywistnia te 
wartości. Obserwacja takiej osoby umożliwia poznanie i zrozumie-
nie wartości, jakimi się kieruje3. 

 
3. Autorytet w procesie wychowania 
Pierwszy i istotny warunek skuteczności procesu wychowania 

stanowi wypracowany autorytet wychowawczy. Powołanie ojcow-
skie jako cecha, postawa, połączenie mądrości, doświadczenia i tro-
ski jest potrzebne rodzinie i społeczeństwu. Dla spełnienia swej roli 
musi się oprzeć na właściwie rozumianym i realizowanym autory-
tecie mężczyzny; nie w kategoriach dyktatury, nakazów i zakazów, 
lecz pokornej i odpowiedzialnej służby. Właściwie realizowany 
autorytet ojcowski winien unikać chwiejności. Tym co najbardziej 
szkodzi dzieciom jest niezdecydowanie, zmienność postawy oj-
cowskiej4. Autorytetem jest człowiek poważany ze względu na po-
siadane przymioty moralne. Osoba obdarzona autorytetem jest 
wiarygodna, znacząca, godna zaufania. Należy podkreślić, że auto-
rytet nie jest automatycznie przypisany roli ojca. Aby się nim stać 
trzeba rozwijać w sobie cechy konstytuujące autorytet. Podstawę 
autorytetu stanowi poszanowanie godności dziecka i jego uczuć. 

                                                 
3 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobo-

wym, Toruń 2007, s. 154-160. 
4 J. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa [w:] M. Ryś (red.), Autorytet prawdy-

wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa 2006, s. 28.  
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Dzieci są bardzo wrażliwe na tym punkcie i cierpią, gdy narusza 
się ich poczucie własnej godności. Niepodważalną cechą autorytetu 
ojca powinna być jego wiarygodność. Dotrzymywanie danych 
obietnic jest kluczową kwestią w budowaniu autorytetu. Postawa 
godna naśladowania musi charakteryzować się szacunkiem dla 
prawdy. Konieczne jest przestrzeganie zasady szczerości i uczci-
wości wobec innych. Stosowanie czytelnych zasad i reguł jest bu-
dulcem, który wzmacnia siłę autorytetu. Zarówno dziecko, jak i 
młody człowiek ma szanse na zrozumienie takowej treści przekazu. 
Konsekwencja i zdecydowanie to cechy, które pomagają budować 
autorytet. Dają one drugiemu człowiekowi poczucie bezpieczeń-
stwa i pewną stabilizację5.   

Zdaniem J. Pulikowskiego ojciec jest pierwszym wzorem do 
naśladowania. Jest człowiekiem, któremu można zaufać, a zaufanie 
to budowane jest przez wspólne przebywanie z dzieckiem od naj-
wcześniejszych lat jego życia. Dziecko bezgranicznie mu ufa i każ-
dego dnia buduje w sobie to zaufanie na przyszłość. Dlatego tak 
ważną rolą jest nie stracić zaufania przez chociażby niedotrzymy-
wanie obietnic. Ojciec, który coś obieca i nie dotrzyma, staje się w 
oczach dziecka niepewnym i niestabilnym człowiekiem, któremu 
nie można zaufać, a ta ufność ma kolosalne znaczenie w rozwoju 
psychicznym każdego człowieka. Ojciec godny zaufania wykazuje 
autentyczne zainteresowanie sprawami dziecka, choć czasem wy-
dają się one banalne i nic nie znaczące, w odczuciu osoby dorosłej. 
Ważnym zadaniem ojca jest ukazywanie dziecku głębi sensu i celu 
ludzkiej egzystencji. Wielu nastolatków, szczególnie zaś chłopców, 
nie wie, co zrobić ze swoim życiem, ponieważ ich ojcowie nie dali 
im należytego wzoru, jak żyć dobrze, mądrze i uczciwie. Każdy 
ojciec winien mieć świadomość, że dziecko przeżywa wiele frustra-
cji w zetknięciu ze światem zewnętrznym, szczególnie ze światem 
rówieśników. Musi, więc stanąć u boku dziecka i wspierać je w 
trudnych dla niego chwilach, musi pogłębiać więź emocjonalną, 
aby dodać mu otuchy i odwagi, a swoją codzienną odwagą w zma-
ganiu się z trudnościami życiowymi stawać się wzorem i źródłem 
życiowej odwagi dziecka. Powinien pomagać dziecku, aby stawało 

                                                 
5 I. Grochulska, Autorytet rodzicielski, „Bliżej przedszkola”, 2009, nr 8.95, s. 20-21. 
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się coraz bardziej samodzielne, bardziej wolne, coraz bardziej od-
powiedzialne i samo mogło dawać oparcie innym, w szczególności 
słabszym od siebie6. Ojciec powinien być dla dziecka skarbnicą my-
śli, powinien reprezentować świat prawa, ładu i dyscypliny, świat 
podróży i przygody. Ojciec powinien być drogowskazem, ukazują-
cym właściwy kierunek działań młodego człowieka. Jednak miłość 
ojca nie może mieć charakteru bezwarunkowego. Im większy dy-
stans między ojcem a dziećmi, tym surowsze jego zachowanie wo-
bec nich i tym większe stawiane im wymagania. Ojcu można albo 
się podporządkować, albo też w miarę zdobywania samodzielności 
walczyć z nim o prawo decydowania o sobie i o określenie własnej 
tożsamości. Współczesne badania psychologiczne pozwalają na 
stwierdzenie, że dla rozwoju dziecka bardzo ważne są kontakty z 
ojcem już od najwcześniejszych lat życia dziecka. Z badań prze-
prowadzonych nad rodzinami osieroconymi, czy też czasowo roz-
bitymi wynika, że nawet chwilowa nieobecność ojca wpływa na 
zaburzenia procesu identyfikacji z nim synów. Brak ojca skutkuje 
także zachwianymi relacjami na płaszczyźnie ojciec-córka. Nie mo-
gą one na podstawie zachowań ojców ukształtować autentycznego 
modelu mężczyzny i pożądanego sposobu pełnienia roli męskiej7. 

 
4. Propagowanie wartości w procesie wychowania 
Od najmłodszych lat dziecko uczy się wartościowania. Klu-

czową rolę na tym etapie odgrywają rodzice, którzy zaspakajają 
podstawowe potrzeby dziecka, towarzyszą pierwszym doświad-
czeniom życiowym, są w najistotniejszych momentach ich życia. 
Dzięki temu dziecko potrafi wyznaczyć kierunek własnego rozwo-
ju. Zarówno zachowanie matki, jak i ojca warunkuje rozwój młode-
go człowieka oparty na tożsamości osobowej. Dziecko nie jest jesz-
cze świadome wpływu treści i charakteru przykładów z jakimi się 
styka. Jednakże już w tym okresie, obserwując dorosłych uczy się 
jak trzeba postępować, aby żyć zgodnie z ogól-no przyjętymi zasa-
dami. Efekty w tym zakresie zależą przede wszystkim od faktu czy 
przekazowi towarzysza przykłady, niekoniecznie wskazywane ja-

                                                 
6 J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 1998, s. 65.  
7 W. Szewczuk, Role rodzicielskie, Warszawa 1998, s. 34.  
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ko wzory do naśladowania, ale na co dzień obecne. Wraz z wie-
kiem wzrasta w dziecku, a potem w młodym człowieku kryty-
cyzm, ale także świadomość budowania różnych projektów życia, 
podejmowania różnych decyzji i zmierzenia się z ich skutkami. Tak 
więc, autorytet ojca jako źródło wzorów i wartości jest potrzebny 
jednostce w różnym stopniu, w zależności od jej wieku, sytuacji i 
zadań, jakie ma do wykonania8. Ojcowie rozumiejący, kochający, 
wspierający emocjonalnie i biorący czynny udział w opiece nad 
dziećmi stwarzają im lepsze warunki do budowania poczucia war-
tości, akceptacji siebie, do rozwijania kreatywności i umiejętności 
wyznaczania adekwatnych celów życiowych. Ponadto troskliwi 
ojcowie uczą podejmowania ryzyka i radzenia sobie ze stresem 
oraz osiągania sukcesów we wszystkich dziedzinach ich życia. Oj-
cowie tolerancyjni, pobudzający do działania są nastawieni na 
edukowanie dziecka w zakresie eksponowania siebie, budowania 
w dziecku postaw otwartości na innych. Wzorowy ojciec powinien 
być tak samo zaangażowanym i aktywnym rodzicem jak matka 
dziecka. Wymarzony ojciec to taki, który spędza dużą część swego 
wolnego czasu z dziećmi, przyjmuje odpowiedzialność zarówno za 
przyjemne, jak i te mniej przyjemne aspekty rodzicielstwa, jest 
cierpliwy, w sposób nieskrępowany okazuje uczucia wobec dzieci, 
przekłada ich potrzeby ponad swoje osobiste aspiracje. Istotne jest, 
by ojcowie naszych czasów potrafili dokonać hierarchizacji swoich 
ról życiowych. Funkcja wychowawcza w żadnym wypadku nie 
może zejść na drugi plan9.  

 
5. Postawy moralne stanowiące efekt procesu wychowania  
Oddziaływanie ojca na postawy moralne dziecka jest najważ-

niejszym obok typizacji płciowej efektem wychowawczym roli ojca. 
Siła jego oddziaływania na rozwój moralny dziecka tkwi w jego 
zachowaniu się, w jego pionie moralnym i podejściu do różnych 
problemów stwarzanych przez życie. W świetle przeprowadzo-

                                                 
8 K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobo-

wym, Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 177-178. 
9 B. Budrowska, Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa, ,,Kultura i społeczeń-

stwo”, nr 3, Warszawa 2008, s. 15. 
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nych badań najbardziej korzystną dla ukształtowania się u dziecka 
emocjonalnych składników wartościowania moralnego, okazała się 
łagodna postawa wychowawcza ojca połączona z okazywaną przez 
niego czułością. Uczucia moralne zarówno u chłopców, jak i u 
dziewcząt rozwinięte są szczególnie wszechstronnie. Uwarunko-
wane są one charakterem porozumienia w relacji ojciec-dziecko. 
Dwustronne porozumienie, a tym samym uznawanie opinii dziec-
ka w zakresie zabiegów wychowawczych, stanowi budulec auten-
tycznej relacji wychowawczej. Natomiast nieobecność ojca odbija 
się szczególnie niekorzystnie na rozwoju moralnym synów. Chłop-
cy wychowywani bez udziału ojców przejawiają, bowiem w mniej-
szym stopniu poczucie winy po naruszeniu różnego rodzaju norm, 
są dodatkowo mniej skłonni do respektowania upomnień w po-
równaniu z chłopcami wychowywanymi w rodzinach pełnych10.  

 
6. Rozwój umysłowy i społeczny dziecka  
Ojciec odgrywa również istotną rolę w rozwoju umysłowym 

dziecka. Szczególny wpływ można zauważyć w przypadku po-
ziomu aspiracji, stopniu rozwoju potrzeby osiągnięć oraz wyników 
w nauce szkolnej. Ojcowie podejmujący prace wymagające więcej 
samodzielności i przedsiębiorczości w większym stopniu rozwijają 
u dzieci potrzebę osiągnięć. Ojcowie zaś, którzy w pracy zawodo-
wej wykazują mało samodzielności, autonomii i przez to nie 
wzbudzają większego uznania kolegów i przełożonych wykazują 
skłonność do odgrywania się w domu. Przejawia się to w tłumieniu 
u dzieci, szczególnie u synów – samodzielności, poddawaniu ich 
surowej kontroli, które w efekcie obniżają potrzebę osiągnięć. 
Również osiągnięcia szkolne dzieci pozbawionych opieki ojcow-
skiej są o wiele niższe od postępów dzieci mających możliwość czę-
stego odczuwania tejże opieki. Ojciec wywiera ogromny wpływ na 
rozwój swojego dziecka i powinien o tym pamiętać przez cały 
okres wychowawczy. Powinien mieć świadomość tego, że jest cią-
gle obserwowany przez swoje potomstwo, które potem przejmuje 
pewne jego zachowania, wyrabia w sobie i kształtuje poglądy na 
różne dziedziny życia społecznego i moralnego. Dlatego tak ważny 

                                                 
10 O.E. Wilson, O naturze ludzkiej. Warszawa, 1998, s. 22.  
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jest stosunek ojca do matki i dzieci, jego zachowania i reakcje na 
okoliczności życia rodzinnego. Dziecko staje się bezkrytycznym 
naśladowcą zachowań i postaw ojca powielając je potem w swoim 
dorosłym życiu. Ojciec dostarcza dziecku bodźców w rozwoju spo-
łecznym, których matka nie może zaoferować, gdyż nie posiada 
ona tych cech osobowości, które ma ojciec. Są one potrzebne dziec-
ku, jako wzorzec. Chłopiec przebywając z ojcem uczy się męskich 
zachowań, identyfikując się z własną płcią, a dziewczynka na pod-
stawie obserwacji ojca, jego zachowania wobec matki, kształtuje 
swój stosunek do płci odmiennej. Dlatego tak bardzo ważny jest 
kontakt z dzieckiem. Stanowi on integralną część całej relacji ojca z 
dzieckiem. Jest on symbolem, znakiem, językiem, z pomocą, które-
go przekazywane jest dziecku całe bogactwo i subtelność więzi 
emocjonalnej i duchowej z ojcem11. 

 
7. Ojcostwo-aspekt wychowawczy 
Bardzo jest trudna, ważna, odpowiedzialna oraz ciężka rola 

ojca w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym, zwłaszcza, 
jeśli chciałby być dobrym ojcem tzn. akceptowanym, jako przyja-
ciel, kolega oraz być autorytetem. By być dobrym ojcem nie wy-
starczą tylko pouczenia werbalne, lecz ciągłe kontrolowanie wła-
snego postępowania celem silnego wpływu swojej osoby na kształ-
towanie osobowości dziecka. Duże znaczenie w wychowaniu ma 
przykład dawany dziecku przez ojca. Bo nie tylko wiedza pedago-
giczna, psychologiczna sprawia, że postępowanie ojca czy matki, a 
nawet nauczyciela-wychowawcy, dadzą oczekiwane, pozytywne 
rezultaty wychowawcze12. Interesujący pogląd zaprezentował M. 
Kozakiewicz „wychowujesz swoje dziecko także wtedy, a nawet 
przede wszystkim wtedy, kiedy nic nie robisz „pedagogicznego” i 
w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, że je wychowujesz. Nie tylko 
wtedy, gdy je słownie pouczasz o potrzebie opieki nad zwierzęta-
mi, ale również wtedy, kiedy sam nogą kopniesz kundla, który się 
do nas przyczepił na spacerze. Wychowujesz dziecko nie tylko 

                                                 
11 K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa 2007, s. 47.  
12 S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej – szkice familologiczne, Toruń 2005, 

s.17-19.  
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wtedy, kiedy wygłaszasz wzniosłą mowę o potrzebie prawdo-
mówności i o szpetocie kłamstwa, lecz wtedy i przede wszystkim 
wtedy, kiedy na dźwięk telefonu mówisz do syna lub córki: „To na 
pewno ten nudziarz Jankowski, powiedz mu, że mnie nie ma w 
domu” itp. W wychowaniu, bowiem każdy krok ma znaczenie, do 
każdego działania w życiu rodzinnym i każdej sytuacji należy 
przywiązać dużą wagę, gdyż stanowią one dla dzieci wzór życia, 
składają się na zasób doświadczeń, umożliwiających im ocenę i 
świadomy wybór własnych zachowań celem osiągnięcia własnej 
roli społecznej”13. Miłość ojcowska i miłość macierzyńska stanowią 
elementy procesu wychowania, ale są różnorodne. Ojciec stawia 
pewne wymagania dziecku i kocha w nim te cechy, które wskazują, 
że będzie ono w przyszłości pokonywać trudności życiowe, że bę-
dzie człowiekiem mężnym, szlachetnym i prawym. Stawianie wy-
magań w wychowaniu dziecka, precyzowanie oczekiwań, mobili-
zowanie do pokonywania różnorakich trudności jest niezbędne. 
Stymuluje to prawidłowy rozwój i stanowi przygotowanie do do-
rosłego życia.  

Dziecko wychowane w atmosferze pobłażliwości pozbawione 
jakichkolwiek ograniczeń w swoim działaniu i nie mobilizowane 
do pokonywania przeszkód i osiągania nowych sprawności i umie-
jętności, wyrasta na „życiową niedorajdę”, ponieważ przygotowa-
ne jest tylko na branie, a nie potrafi dać nic od siebie. Staje się ono 
mało odporne na stres związany z problemami, nie nauczy się 
przyjmować krytyki i znosić porażek. Dlatego miłość ojca jest dla 
dziecka inspiracją i wezwaniem do pracy nad sobą, zachęca do cią-
głego rozwoju umysłowego, uczuciowego i moralnego. Ojciec staje 
się wzorcem dla swego potomstwa w różnych dziedzinach życia – 
zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki. Jego rola w wychowa-
niu dzieci jest bardzo ważna i praktycznie rzecz ujmując – nieza-
stąpiona14. Jednym z ważniejszych elementów wynikających z roli 
ojca w wychowaniu dziecka jest zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa. Dziecko jest istotą kruchą fizycznie, psychicznie i duchowo, 
stąd tak łatwo w nim wzbudzić poczucie zagrożenia. Lęk u dzieci 

                                                 
13 M. Kozakiewicz, A kiedy dzieci dorastają. Warszawa 1990, s. 18-19.  
14 J. Delumeau, D. Roche, Ojcowie i synowie. Warszawa 1995, s. 39.  
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bywa tym większy, im słabszy jest kontakt emocjonalny z ojcem. 
Strach przed ciemnością, przed obcymi ludźmi, przed śmieszno-
ścią, przed przemocą, przed niepowodzeniami w szkole – to zna-
miona kruchości dziecięcej psychiki. Są one oznaką, że dziecko nie 
czuje się bezpiecznie i dlatego, w żadnym wypadku nie można ich 
lekceważyć. Takie lękowe sytuacje są prawdziwym wyzwaniem 
dla ojca, by zbliżyć się do dziecka i dać mu większe poczucie bez-
pieczeństwa.  

Pierwszym lekarstwem w takich sytuacjach jest zwiększona 
dawka troskliwości i ojcowskiej miłości. W szczerej i otwartej roz-
mowie ojciec może uodparniać dziecko na różnorakie zagrożenia, z 
jakimi przyjdzie mu się w życiu zetknąć. Dobry kontakt emocjo-
nalny ojca z dzieckiem sprawia, że jest ono pewne siebie, czuje się 
silne i bezpieczne, gdyż ma świadomość oparcia w ojcu. Jeśli nie 
posiada dobrej więzi uczuciowej z ojcem i nie czuje się przez niego 
chronione, zetknąwszy się z niesprawiedliwym traktowaniem – 
nawet wśród rówieśników – doświadcza poczucia bezbronności i 
bezradności15.  

 
Zakończenie 
Bardzo ważną rolę w procesie wychowawczym, jaką ma do 

odegrania ojciec, jest zrozumienie potrzeb dziecka i okazywanie 
mu zrozumienia. Dużo mówi się o potrzebie czci i szacunku dziec-
ka dla ojca, zapominając o potrzebie szacunku i czci ojca dla dziec-
ka. Ojciec powinien „czcić” swoje dzieci, zarówno małe jak i doro-
słe. Taka postawa jest istotnym i koniecznym warunkiem każdego 
wychowania. Dojrzałe ojcostwo domaga się szacunku dla całego 
świata dziecięcych uczuć. Zbudowanie więzi z dzieckiem domaga 
się, więc wrażliwości ojca wobec jego uczuć. Brak jej może sprawić, 
iż przytłoczy on swoimi surowymi i mało zrównoważonymi reak-
cjami emocjonalnymi kruchą jeszcze uczuciowość dziecka. Ojciec, 
którzy nie dostrzega dysproporcji istniejących między jego dorosłą 
emocjonalnością a emocjonalnością dziecka, może w sposób nie-
świadomy tę przewagę wykorzystać przeciwko dziecku. Umiejętne 
potraktowanie uczuć dziecka wymaga od ojca pewnej kultury 

                                                 
15 J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 11. 
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uczuciowej. Tylko dzięki niej może on docenić i uszanować emocje 
dziecka i odpowiedzieć na apele w nich zawarte16. Można powie-
dzieć, że o ile miłość matki do dziecka kształtuje klimat psychiczny, 
poczucie bezpieczeństwa, przynależności do rodziny, o tyle miłość 
ojca stanowi dla dziecka rodzaj bodźca do nieustającego rozwoju i 
samodoskonalenia. Ojciec kochający z pełną świadomością stawia 
dziecku rozsądne wymagania i przestrzega spełniania obowiązków 
należących do dziecka. Faktem niezaprzeczalnym jest konieczność 
uczestnictwa ojca w procesie wychowawczym dzieci, na każdym 
etapie ich rozwoju. Udział ojca w realizacji funkcji wychowawczej 
rodziny wobec dzieci wydaje się niezwykle aktualny w czasach, w 
których chęć stworzenia sobie komfortowych warunków życia staje 
się niejednokrotnie ważniejsza od utrzymania właściwych więzi i 
kontaktów rodzinnych, w czasach, w których, „mieć” zaczyna nie-
kiedy górować nad „być”. Dla prawidłowego rozwoju dziecka mi-
łość ojcowska jest konieczna od momentu narodzin. Ojciec może 
stać się znaczącą osobą w życiu małego dziecka dzięki dużej ilości i 
jakości interakcji z nim17.  

 
Streszczenie 
Zmiany w społecznym systemie normatywnym, postępujący 

proces laicyzacji, odejście od tradycyjnego modelu rodziny warun-
kują przeobrażenia roli ojca. Medialny obraz ojca ukazuje jego an-
tagonistyczny charakter. W świetle przemian współczesności ak-
centuje się potrzebę wychowania osobowego. Bardzo ważną rolę w 
procesie wychowawczym, jaką ma do odegrania ojciec, jest zrozu-
mienie potrzeb dziecka i okazywanie mu zrozumienia. By być do-
brym ojcem nie wystarczą tylko pouczenia werbalne, lecz ciągłe 
kontrolowanie własnego postępowania celem silnego oddziaływa-
nia swojej osoby na kształtowanie osobowości dziecka. Duże zna-
czenie w wychowaniu ma przykład dawany dziecku przez ojca. 

 

                                                 
16 B. Matyjas, Opiekuńczo-wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Problemy rodzin-

ne”, nr 2, 1993, s. 17.  
17 I. Stańczak, Rola ojca w procesie wychowawczym, „Nauczanie początkowe”, 

nr 2, 2007, s. 12.  
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Summary 
The educational role of the father in the modern world 
Changes in the social normative system, the developing process of 

secularization, a departure from the traditional family model transfor-
mations determine the role of the father. The media image of the father 
shows his antagonistic character. In light of the changes of modernity 
emphasizes the need for education of the person. A very important role 
in the educational process, it has to play the father, is to understand the 
needs of the child and to show his understanding. To be a good father 
is not enough merely verbal instruction, but continuous monitoring of 
their behavior to the strong influence of his people on the personality of 
the child. Important role in the education of a child is an example given 
by his father. 
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