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Wstęp
Wciąż istnieje wielka potrzeba pochylania się nad zagadnieniem ojcostwa,
które tak często jest pomijane w dyskusjach, polemikach, publikacjach. Owszem
wiemy doskonale, że ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być. Prawdziwym ojcem – wielu powiada – jest ten, kto wychował, a nie kto zrodził. Z koleri
dzieco winno wiedzieć ile jest wart ojciec w jego życiu. A jeden prawdziwy ojciec znaczy więcej jak stu nauczycieli. I tak bardzo często nie doceniamy tego
wielkiego, wspaniałego daru jakim jest ojciec. Może niednokrotnie stawialiśmy
sobie pytanie: dlaczego Bóg daje i tak często szybko odbiera? Czemu kolejna
postać z tablicy życia się ściera? Wystarczy chwila by zniknąć z tego świata.
Nim zdążysz powiedzieć: tata, a często już go nie ma. Więc korzystaj póki go
masz, a zapewne otrzymasz od niego wiele, gdyż ojciec jest bogactwem naszego
życia.
Powoli mijające święta Bożego Narodzenia, dały nam wiele okazji do Refleksji także nad kwestią ojcostwa. Bowiem to przyjściu Syna Bożego zawarta
jest tajemnica o ojcostwie – także tym obecnym w naszym ojcu. To Ojciec objawia swojego Syna światu, objawia swoje uczucie wobec swojego Syna.
Niestety, dziś, gdy nastąpiła wielka migracja za pracą, wielu ojców pozostawia swoje rodziny a tym samym pozostawiają problem wychowania własnych
dzieci. Inni ojcowie z kolei niekiedy z wygody życia bądź szukania dla siebie
wygodniejszego miejsca w świecie nie do końca zdaje egzamin z powołania do
ojcostwa. Bywają też i tacy, co z lęku przed zadaniami i obowiązkami nie podejmują w ogóle realizacji drogi bycia ojcem. Faktem też jest i to, że dziś wielu
chłopców nie identyfikuje się z ojcem. Modelu szukają oni w fikcji literackiej i
przede wszystkim filmowej. Zastępczymi ojcami synów zostają legendarni kowboje, Rambo i Terminatorzy oraz aktorzy grający ich role. Bardziej jeszcze niż z
nierealnymi nadmęskimi bohaterami identyfikują się oni ze swoimi kolegami.
Aby wyjść naprzeciw tym zagadnieniom, Katedra Pedagogiki Katolickiej,
poraz kolejny podjęła się przygotowania monografi poświęconej ojcostwu. Od
paru lat wydajemy czasopismo „Pedagogia Ojcostwa”, ale uważamy, że jest zbyt
mały przyczynek względem potrzeb jakie występując w dobie kryzysu autorytetu
ojcostwa. Trzeba nam pochyalać się częście i głębiej nad tym zagadnieniem.
Potrzeba wnikliwej analizy ale też konkretnych – praktycznych – działań wspierająych w wypełnianiu zadań ojców. Nie możemy stać z boku obojętniei być
biernymi wobec tak zasadniczych tematów.
Tym razem przygotowaliśmy Państwu bardzo ciekawą a zarazem bogatą merytorycznie publikację składającą się z tekstów – głównie młodych naukowców,
w tym także młodych ojców. Monografia została podzielona na pięć części tematycznych o różnym nachyleniu w kierunku ojcostwa. Jest rozdział ogólny traktujący szeroko i społecznie zagadnienie ojcostwa, ale w dalszej części są aspekty
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pedagogiczne, humanistyczne, duchowe i prawnicze. Oczywiście nie jest to
opracowanie, które do końca wyczerpuje problematykę na temat ojcostwa, zadań
z niego wynikających. Autorzy w znacznym stopniu zastaniwali się, czy w ogóle
ojcostwo jest zadaniem czy powiłaniem? Myślę, że wnikliwa lektura pozwoli w
pewnym – przynajmniej – stopniu odpowiedzieć na to istotne pytanie.
Nie trzeba sobie wzajemnie przypominać, że każdy z nas miał bądź ma ojca.
I wprawdzie na swej drodze życia spotkaliśmy wiele osób, którym jednym mniej
innym więcej zawdzięczamy, to ojciec zawsze był, jest i pozostanie jedną z najbardziej ważnych osób w naszym życiu. Jemu to biwiem tak wiele zawdzięczamy, przede wszystkim zawdzięczamy mu dar naszego życia. Bez względu na to
jak potoczyły jego czy nasze losy, własnemu ojcu wiele zawdzięczamy. Mówiąc
zaś o ojcostwie – należy nieco szerzej ujmować tę kwestię. Bowiem mówić o
ojcostwie mamy na uwadze różnego rodzaju ojcostwa: fizyczne, duchowe, patriotyczne, narodowe, ojcostwo sukcesu, myśli filozoficznej czy teologicznej i
wiele jeszcze innych ujęć i aspektów. Niestety, lecz z przykrością trzeba przyznać, że w ostatnich latach zagadnienie ojcostwa zeszło do lamusa. Sporadycznie
słyszy się w dyskusjach, polemikach, programach, publikacjach na temat ojcostwa. Wręcz zauważyć można, jakoby komuś bardzo zależało, aby kwestia ojcostwa została zmarginalizowana. Dzieje się to nie tylko w kręgach szaleńców,
psychopatów, którzy na myśl o ojcostwie dostają szaleństwa, bowiem najchętniej
by zapomnieli by o roli ojca, matki czy w ogóle o roli rodziców w ich życiu.
Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom wielu środowiskom Katedra Pedagogiki Katolickiej, podjęła się przygotowania publikacji na temat: „Ojcostwo:
powołanie czy zadanie?”. Zatem Wszystkim Czytelnikom życzę, aby zostali
ubogaceni treścią tekstów młodych „Orłów” często już wysoko szybujących w
dziedzinie nauki, odpowiedzialności za siebie i innych.
A może lektura tej publikacji przyczyni się, że znów inaczej – czyli z miłością – wspomnisz, pomyslisz, podejdziesz do swego ojca. Może po latach młodzieńczych bunktów i braku wyobraźnie o roli ojca, o jego czynach dla ciebie
spełnionych, dziś mu powiesz: „Drogi Ojcze! Mojej miłości do Ciebie nie da sie
określić słowami. Jesteś dla mnie promykiem słońca w bezgwiezdną noc. Jesteś
dowodem na to, że człowiek może wzruszać samym byciem. Jesteś najważniejszy, mam nadzieję, że o tym wiesz i nie zapomnisz. Zawsze będę Twoją małą
córeczką. Gdy chcę Ci to powiedzieć, łzy cisną mi sie do oczu, a głos odmawia
posłuszeństwa. Nienawidze siebie za to!”.
Ks. Jan Zimny
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CZĘŚĆ I
OJCOSTWO
ASPEKT OGÓLNY
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Tomasz Czura (UWM)

Symbol Boga Ojca jako paradygmat ojcostwa w świetle teologii historii
1. Wprowadzenie
Czy współcześnie, w świecie opanowanym przez postęp techniczny, jest
jeszcze miejsce na myślenie teologiczne, z którego wynikałyby jasne wskazówki
dotyczące życia praktycznego? Czy teologia może przynieść nam, ludziom XXI
wieku, odpowiedź na jakieś skomplikowane pytania? Jakie miejsce może zajmować refleksja teologiczna w codziennej trosce o wychowanie młodego pokolenia? Zestaw tych pytań wskazuje na dwa obszary poszukiwań i wzajemnych
relacji między teologią a praktyką życia, oraz refleksją teologiczną a pedagogiką.
Dlatego w tym referacie zaprezentowana zostanie myśl włoskiego teologa Brunona Fortego, którego teologia symboliczno-historyczna spełnia oba postawione
warunki owocnego uprawiania teologii. Z jednej strony włoski teolog buduje
most między refleksją opartą na objawieniu i Tradycji Kościoła i praktyką życia
wspólnoty wiernych, a z drugiej ujawnia głębokie powiązania między teologią a
procesem wychowania, co posiada swoje źródło w podstawowej prawdzie głoszonej przez chrześcijaństwo, iż Bóg jest Ojcem. Poza tym jest on twórcą eklezjologii symbolicznej, to znaczy takiej mysli, która łączy historię z rzeczywistością symbolu. Stąd w niniejszym referacie przedstawię krótko metodologiczne
założenia myśli Fortego, a następnie na chrystologicznej podstawie przedstawię
symbolikę Boga Ojca w jego teologii, by w końcu skupić się na możliwości wykorzystania jej elementów w procesie wychowania.
2. Pragmatyczne zorientowanie teologii symboliczno-historycznej Fortego
Myśl teologiczną, która spełnia podwójne kryterium: jest teorią, a jednocześnie posiada zakorzenienie w praktyce, można znaleźć w teologii historii Brunona Fortego. Dla włoskiego teologa miejscem spotkania między Bogiem a człowiekiem jest historia. Refleksja podjęta na kanwie tego spotkania, daje początek
teologii1. W jaki sposób jednak do tego spotkania dochodzi? Jak to się dzieje, że
teoria, dążąca ze swej natury do abstrakcji, zostaje zorientowana na praktyce i w
niej znajduje konkretny wyraz? Jak to się dzieje, że Bóg Ojciec, głoszony przez
Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu, dzisiaj może stać się wzorem do naśladowania? Odpowiedzi na powyższe pytania kryją się w założeniach metodologicznych teologii jako historii. Głosi ona, że Bóg wchodzi w czas po to, aby
zbawić człowieka, żyjącego pośród dziejów. Objawienie w swojej warstwie teoretycznej, pojęte jako system prawd, w które należy wierzyć, poprzez działanie
ludzi, zainspirowanych tą teorią zaczyna być obecne i zaczyna przemieniać rze1

Por. B. Forte, La Teologia come compagnia, memoria e profezia, Edizioni San Paolo,
Milano 1987, s. 184.
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czywistość, czyniąc ją naznaczoną Bogiem. Krzysztof Guzowski w swojej książce o włoskim teologu pisze: „Obraz Boga, który się realizuje poprzez ewolucję
świata w tradycyjnie zwanej ekonomii zbawienia, tajemnica ukryta w Bogu, która chciała się spotkać z ludźmi pod postacią historii: taki oto jest przedmiot teologii”2. Miejscem tej hermeneutyki Bożej prawdy jest człowiek jako ten, który
może połączyć w sobie czas i wieczność, abstrakcję i konkret. Chociaż bowiem
inicjatywa należy do Boga, to jednak człowiek jako wolna istota może, ale nie
musi odpowiedzieć na to wezwanie. Dla każdego z ludzi teoria prawd wiary,
wyrażona w Katechizmie, może pozostać tylko abstrakcją, niedającą się zastosować do żadnych konkretnych działań. Forte proponuje jednak, aby ze spotkania
Boga i człowieka rodziła się myśl, teologia, która następnie będzie przemieniać
życie3. Nie oznacza to oczywiście, że należy teologię sprowadzić li tylko do wymiaru doczesnego, lecz myśl teologiczna, zakorzeniona musi być w źródłowym
Słowie Bożym, oraz powinna antycypować w eschatologicznym wymiarze. Słowo Boże jest obiektywnym objawieniem Boga, Trójcy, która stała się obecna w
historii. Poza tym obszar eschatologiczny, do którego zmierza ludzkość, a wraz z
nią wszechświat, transcenduje doczesność. Stąd człowiek w swoim odniesieniu
do Boga powinien czerpać z obiektywnego, teoretycznego obszaru objawienia i
wcielać w życie te wzory i zachowania, które są zgodne ze zdrową nauką.
Bóg jednak nie powierza się człowiekowi w sposób bezpośredni i nie daje się
ogarnąć rozumem. Stąd Forte rozwija teologię symboliczną. W rozważaniach
tych wystarczy, ze wspomniane zostanie to, iż symbol zapośrednicza i czyni
obecnym to, co z natury swojej wymyka się władzom poznawczym. W tym ujęciu wartość symbolu polega na tym, że odbija on niejako prawdę, która przerasta
naturalne możliwości rozumu. Prawda ta ujmowana jest na kanwie symbolu
przez człowieka i pozwala mu kształtować życie według jej wymagań. Innymi
słowy, prawda zapośredniczona przez symbol, zostaje dostosowana do poziomu
człowieka, nie tracąc jednak swojego zakorzenienia w tym, co przerasta rozum
ludzki, w rozumie Bożym. Przy tym należy pamiętać, że kenoza prawdy, jej udostępnienie się człowiekowi, nie zdradza jej istoty. Dzieje się tak dlatego, że
prawda w ujęciu chrześcijańskim nie jest niczym innym jak miłością, która z
kolei zakłada oddanie siebie drugiemu, będące w przypadku Boga bezinteresowne i bezwarunkowe. Bóg oddaje się zatem człowiekowi w symbolu, którego treść
nie zdradza tego obszaru, na który jako symbol wskazuje, ale go streszcza w
kenotyczny sposób4. Stąd Bóg może być widziany jako Źródło wszechświata,
jego Łono, a także w symbolu Ojca.

2

K. Guzowski, Symbolika trynitarna Brunona Fortego, wyd. KUL, Lublin 2004, s. 59.
Por. Forte, La Teologia come compagnia…, dz. cyt., s. 131.
4
Por. Guzowski, Symbolika trynitarna…, dz. cyt., s. 30.
3
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3. Patrylogia symboliczna B. Fortego
W patrylogicznej myśli włoskiego teologa można wyodrębnić trzy znaczące
momenty. Pierwszym z nich jest Milczenie, towarzyszące nieustannie objawiającemu się Słowu. Słowo rozbrzmiewa zatem w Milczeniu, bez którego pozbawione jest
głębi. Słowo prowadzi słuchającego do słuchania Milczenia, odsyła go do głębi tajemnicy5. Człowiek przekracza próg Słowa dzięki działaniu Ducha Świętego. Milczenie, towarzyszące Słowu, podkreśla transcendencję Boga, jego świętość i sprawia,
że można o nim mówić tylko w zapośredniczony sposób. Stąd język Fortego jest
analogiczny, symboliczny.
Kontemplacja Milczenia prowadzi człowieka do drugiego momentu w myśli
patrylogicznej Fortego, którym jest figura Ciszy początku. W tym sensie można
mówić o Ojcu jako niezrodzonym, początku bez początku, jako o początku
wszystkiego6. W Ciszy początku odwiecznie rozbrzmiewa Słowo. To preegzystencja Słowa stanowi fundament nauki o Bogu Ojcu. Forte nawiązuje do myśli
Pseudodionizego Aeropagity i wymienia trzy drogi poznania: negatywną, pozytywną i dialektyczną. Prowadzą one ludzkie poznanie do tajemnicy Ciszy początku. Droga negatywna objawia prawdę o Ojcu poprzez odwrócenie prawdy o
Słowie. Jeśli Słowo jest zrodzone, to Cisza początku, Ojciec, jest niezrodzony. Z
kolei droga pozytywna polega na kontynuacji. Syn Boży jest miłością, a więc
Ojciec jest miłością źródłową. Na tej podstawie można stwierdzić o Synu: „Bóg
z Boga, światłość ze światłości”. Miłość odsyła do Miłości, która jest źródłem.
Wreszcie droga dialektyczna stanowi syntezę dwóch poprzednich. Dialektyka
Ciszy i odwiecznego Słowa odkrywa prawdę o stworzeniu i zbawieniu. Rodzący
nie jest Zrodzonym, ale obaj są jedną miłością7. Gdyby nie różnica w Bogu, nic
nie mogłoby istnieć oprócz Boga. Jednak, gdyby nie jedność w Bogu wszystko
rozpadłoby się na dwa niezależne od siebie obszary, co w konsekwencji uniemożliwiłoby zbawienie.
Wreszcie trzecim, ostatnim prezentowanym tutaj momentem w myśli teologicznej Fortego, dotyczącym Boga Ojca, jest figura Ojczyzny spełnienia. Cisza
końca, do której wszystko zmierza odsyła naszą myśl do Ciszy początku, ale nie
w pełni się z nią pokrywa, ponieważ wzbogacona jest ona o dzieło, którego dokonał Syn Boży w Duchu Świętym. Dokonane pojednanie świata z Bogiem i
świata w sobie, stanowi dzieło Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, posłanych
przez Ojca. To Ojciec, będąc celem, do którego wszystko zdąża jest autorem
wiecznego planu zbawienia wszechrzeczy. To w Nim spełni się wszystko i
wszystko osiągnie swoją pełną tożsamość. Cisza spełnienia, figura, która od strony formalnej ukazuje objawiającego się Boga Ojca, przeznaczenie, do którego
podąża człowiek, a z nim wszechświat, będzie dla nas ostateczną ojczyzną. Pre5

Por. B. Forte, Teologia della storia, Edizioni San Paolo, Milano 1991, s. 63.
Por. Breviarium fidei, pod. red. I. Bokwy, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań
2007, nr 172, 173.
7
Por. Forte, Teologia della storia…, dz. cyt., s. 65-73.
6
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zentacja Ciszy końca wiąże się nierozerwalnie z eschatologią włoskiego teologa.
Eschaton, ostateczne spełnienie wszystkiego w Trójcy, jawi się jako końcowy
efekt misji Syna i Ducha Świętego8.
W tym ujęciu można mówić o Ojcu jako o Łonie stworzenia. (Charakterystyczny jest fakt łączenia w tym symbolu pierwiastka męskiego z kobiecym).
Kim właściwie jest Ojciec jako Łono stworzenia? By odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba zdać sobie sprawę z tego, że Chrystus, Słowo odwieczne, objawił
się nam jako ten, który przebywa w łonie Ojca. Św. Jan oddaje to w swojej
Ewangelii: „ Ten Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca pouczył o Bogu”(J
1, 18). Forte wskazuje na to, że Milczenie spełnienia, posiada paradoksalny charakter, niemniej jednak stanowi formę opatrzności. Pisze on: „jest ono początkiem Nicości i jednocześnie wiosną bytów, formą Opatrzności Boskiej i jednocześnie znakiem jego nieobecności”9.
4. Bóg Ojciec jako Źródło i Łono wszechświata
Bóg Ojciec jest więc Źródłem i Łonem wszechświata. Prawda ta posiada silne zakorzenienie w Piśmie Świętym oraz Tradycji Kościoła. Zwłaszcza nauczanie Chrystusa staje się tutaj najistotniejszym elementem teologicznej refleksji na
temat Ojca. Forte pisze: „Bóg Jezusa Chrystusa jest Ojcem, który kochał od zawsze i nigdy nie przestanie kochać, jest źródłem wszelkiej egzystencji, energią i
życiem”10. To właśnie Jezus uczy swoich uczniów modlitwy do Ojca, w której
ukazany jest portret Ojca, opiekującego się swoimi dziećmi, podtrzymującego
ich życie oraz przebaczającego im grzechy11. Również nauka Jezusa wyrażona w
przypowieściach przepełniona jest nauką o Ojcu, Źródle, Łonie, strzegącym życia w każdym jego przejawie. Jezus uczy, że Ojciec, Bóg bliski każdemu, kocha
swoje dzieci nie dlatego, że są dobre i piękne, ale kochając je czyni je dobrymi i
pięknymi12.
Wezwania z Modlitwy Pańskiej przedstawiają postać Ojca jako bliską oraz
transcendentną, jako tego, który jest dawcą życia i jednocześnie podtrzymującym
to życie, co odpowiada rzeczywistości symbolicznej, w której Bóg jako Ojciec
może uobecnić się i stać się bliski, pozostając jednak transcendentnym. Każdy
uczeń powinien zwracać się do Boga jako swego Ojca, co podkreślone zostaje
przez wezwanie „Ojcze nasz”. We wspólnocie każdy może poczuć, że Bóg jest
Ojcem „moim”. Natomiast transcendencja Ojca podkreślona jest w nazwaniu Go
świętym. Włoski teolog podkreśla, że słowo święty oznacza oddzielony, nie
sprowadzalny do doczesności, ale ją przewyższający13. Dlatego ojciec może być

8

Por. Tamże, s. 339.
Forte, Teologia della storia…, dz. cyt., s. 88.
10
B. Forte, Małe wprowadzenie w życie chrześcijańskie, wyd. m, Kraków 1999, s. 9.
11
Por. Tamże, s. 15.
12
Por. B. Forte, La porta della fede, Edizioni San Paolo, Milano 2012, s. 84.
13
Por. Tamże, s. 87.
9
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Źródłem wszechświata, ponieważ przekracza czas i przestrzeń, jest święty i nieosiągalny.
Z kolei w wezwaniu o przyjście Królestwa Bożego rozbrzmiewa pragnienie
uczniów, by jak najszybciej zbawczy plan Ojca został zrealizowany na ziemi.
Prośba dzieci Bożych o zapanowanie Boga na ziemi, odzwierciedla ich pragnienie, by piękno dobra zwyciężyło brzydotę zła i aby ich życie tak kruche i podatne
na przemijanie, wróciło do swego źródła14.
Od Ojca, który jest w niebie pochodzi również przebaczenie, będące niezbędnym dla prawidłowych relacji ucznia z Bogiem i z innymi ludźmi. Problem winy jest
na tyle złożony, że może go rozwiązać tylko Bóg. Co prawda rozwój psychologii
pomaga rozwiązać ten problem, jednak ostatecznie człowiekowi musi ktoś przebaczyć, aby z kolei on mógł przebaczyć sobie i innym. Tego uczy Chrystus w modlitwie Pańskiej. Dla Boga bowiem nie ma grzechu zbyt wielkiego, który nie mógłby
być zmyty, skoro Ojciec nie oszczędził nawet swego Syna, ale Go wydał na okup za
ludzi (por. Mk 10, 45). Wystarczy, aby uczeń prosił ze skruchą, a zostanie mu wybaczony każdy grzech. Miłosierdzie Ojca rozlewa się następnie na całą wspólnotę i
krąży uzdrawiając wszystkich, którzy są winni. Ten dynamizm przebaczenia ma
swoje źródło w woli Ojca, który pragnie przebaczyć wszystkim, a uczeń przekazując
dalej przebaczenie, staje się apostołem miłosierdzia.
Przebaczenie, które leczy złamanych na duchu jest zapowiedzią daru, dającego się wyrazić następująco: Ojcze nie dopuść, abyśmy popadli w pokusę.
Opatrzność może ocalić ucznia i nie dopuścić do upadku, ponieważ Bóg daje siłę
do pokonania pokusy (por. 1 Kor 10, 13). Ufność z jaką uczeń zwraca się do
Ojca za pośrednictwem Chrystusa okazuje się często mocniejsza od pokusy. Spotkanie z Opatrznością, z Bogiem czuwającym nad każdym krokiem ucznia, pozwala na zdobycie siły potrzebnej do tego, żeby zatrzymać się na progu zła. Nie
ma bowiem takiej słabości, na którą Ojciec patrzyłby z obojętnością, ale Jego
zaangażowanie na rzecz człowieka i współczucie mu okazane, pokonują podszepty złego. Forte pisze, ze nawet wtedy, gdy wydaje się, że Bóg milczy, to w
rzeczywistości milczenie Ojca jest wymowne i pełne znaczenia15.
Niemniej jednak oprócz darów duchowych, udzielanych przez Ojca, istnieją
dary służące podtrzymaniu życia biologicznego. Takim darem jest chleb powszedni, o który uczeń powinien prosić Ojca niebieskiego. Forte wskazuje na to, że
nie chodzi w tej prośbie tylko o chleb, będący owocem ludzkiej pracy, ale również ukazuje duchowy wymiar darów, które karmią człowieka. Nie samym bowiem chlebem żyje człowiek, ale by żyć, potrzebuje chleba sprawiedliwości,
pokoju, akceptacji. W Jezusie Chrystusie uczeń otrzymuje od Ojca wszelki po-
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karm, który zapewnia mu życie i zabezpiecza go na przyszłość, aby nie czuł już
głodu ani pragnienia (por. J 6, 34-35)16.
Problem troski z jaką Ojciec traktuje stworzenie został poruszony przez Jezusa w przypowieści o zagubionej owcy. Św. Łukasz umieszcza tę przypowieść
w kontekście polemiki między Jezusem a faryzeuszami o wspólne biesiadowanie
przy stole z grzesznikami. Faryzeusze zarzucają Jezusowi brak czystości obrzędowej (por. Łk 15, 2). Na to odpowiedział im Jezus, że pewien właściciel, mając
sto owiec, zgubił jedną z nich. By ją odnaleźć, porzuca dziewięćdziesiąt dziewięć
i idzie szukać tej jednej i gdy ją znajdzie, bardziej się z niej cieszy niż z pozostałych, które nie zaginęły. Prorok z Galilei ripostuje, że nie jest wolą Ojca, żeby
miał zginąć jeden z grzeszników (por. Mt 18, 14).
Wyrazem tej opiekuńczej miłości Ojca jest również nauka o zbytnich troskach,
którym mieliby podlegać uczniowie. Jezus przestrzegał swoich uczniów przed zbyt
mocnym martwieniem się o przyszłość. Zwrócił uwagę na to, że ptaki powietrzne nie
sieją ani nie rzną, a Ojciec niebieski je żywi (por. Łk 12, 24). Również lilie wodne,
chociaż nie muszą nic robić to, są otoczone opieką Boga, który przyodziewa je i
czyni pięknymi. W przeciwieństwie do tej oczywistej Opatrzności Bożej pozostają
wszyscy ci, którzy zredukowali swoje życie do troszczenia się o potrzeby materialne.
A przecież zgodnie z nauką Jezusa, Ojciec doskonale wie, co potrzeba światu, który
rozwija się w jego Łonie (por Łk 12, 30).
Nauka o Ojcu pojawia się również w perspektywie słów Jezusa o Sądzie
Ostatecznym. Wyrażona głównie w formie przypowieści odkrywa przed słuchaczami obraz Boga, dającego czas człowiekowi po to, aby człowiek mógł osiągnąć zbawienie. Spośród przypowieści zostały wybrane następujące: O nieurodzajnym drzewie figowym (por. Łk 13, 6-9), O przewrotnych rolnikach (por. Łk
19, 9-16), O nielitościwym dłużniku (por. Mt 18, 23-35), O robotnikach w winnicy (por. Mt 20, 1-16), Przypowieść o uczcie królewskiej (por. Mt 22, 1-14).
Cechą charakterystyczną tych przypowieści jest problem czasu, rozumianego
jako czas zbawienia. Drzewo nieurodzajne, które należy wyciąć, rolnicy, którzy
powinni płacić należność za dzierżawę, dłużnik, któremu wiele darowano, mający darować dług innemu słudze, pracownicy, najęci do pracy w winnicy, zaproszony na ucztę, który nie założył stroju weselnego, wszyscy oni, mieli czas, aby
zrobić coś, co dało by im zbawienie. Ojciec jest Tym, który spełnia wszystkie
możliwe warunki do osiągnięcia tego celu: pozwala obłożyć drzewo nawozem,
wydzierżawia rolnikom winnicę, daruje dług słudze, zaprasza na ucztę, wynajmuje do pracy przy winobraniu. Do tych, którzy są adresatami Bożego działania
pozostaje odpowiedź i zaangażowanie, aby czas pojęty jako przemijanie, stał się
czasem jakościowo przemienionym. Oczywistym jest to, że Ojciec oczekuje odpowiedzi, wypływającej z wolności stworzenia. Człowiek bowiem powołany jest
do tego, żeby przynosić owoce w wolności. W tym działaniu Boga Ojca ujawnia
się natura Boga, który kocha w wolności i jednocześnie wzywa do takiej bezinte16
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resownej miłości. W tym aspekcie Ojciec może stać się wzorem do naśladowania, jak również źródłem moralności17.
5. Bóg Ojciec jako paradygmat ojcostwa
W tym kontekście należy zadać pytanie, czy warto dzisiaj zajmować się teologią dogmatyczną, a tym bardziej, czy warto w obecnym czasie powszechnej
emancypacji, zajmować się osobą Boga Ojca? Być może jest tak, że właśnie
dzisiaj mówienie o Bogu jako Ojcu należy uznać za niezbędne, ponieważ nasz
wiek jest wiekiem „zabójstwa ojca”, które jest przejawem głębokiego kryzysu
autorytetu, a ten z kolei stanowi wynik kryzysu wartości w ogóle? Forte pisze:
„Zabójstwo Ojca jest rytualnym gestem, aktem nastawionym na potwierdzenie
swojej niezależności i autonomii”18. Myśl patrylogiczna Fortego odkrywa nie
tylko przyczyny współczesnego kryzysu, ale wskazuje na możliwości odnalezienia sensu, który jawi się współczesnemu człowiekowi, jako „ojczyzna spełnienia”. Właśnie kluczowe wydaje się to, aby człowiek umiał odpowiedzieć na odwieczne pytania o to, skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza?19 Są to pytania,
co do których człowiek stracił pasję poszukiwania. A z drugiej strony, czy człowiek, jego niepokoje, potrzeby, mogą być drogowskazem myśli teologicznej?
Wydaje się, że tak, ponieważ Bóg chrześcijan jest Tym, który „nawet Syna swojego nie oszczędził, ale Go za nas wydał”. Współczesne społeczeństwo bez ojców stało się wyzwaniem dla teologii, która musi być wierna człowiekowi, jeśli
chce pozostać wierną Bogu.
Bóg Ojciec, głoszony przez teologię chrześcijańską, może i powinien być
uznany za paradygmat ojcostwa w czasach odrzucenia wszelkiej zależności20.
Postać Ojca jawi się jako wzór ku któremu dzisiaj powinni zbliżać się ci wszyscy
mężczyźni, którzy są lub planują być ojcami. Dlaczego jednak tak ma być? By
odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na to, że obraz Ojca, ukazany
w teologii Fortego, charakteryzuje się kilkoma cechami, które wprowadzone w
dzisiejszy system wychowania mogą przynieść wiele dobra.
Pierwszą z tych cech jest wspaniałomyślność Ojca jako tego, który obdarza
wolnością. Forte pisze: „Ojcem kochającym nas i czyniącym wolnymi jest ktoś,
kto nie jest konkurentem dla naszej wolności, ale jej fundamentem, ostateczną
gwarancją prawdy i pokoju naszego serca”21. Ta wspaniałomyślność leży u podstaw samego aktu stwórczego Boga. Nauka katolicka podkreśla fakt darmowego
i wolnego aktu Boga Ojca, który tworzy świat z niczego i czyni go autonomicz-
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nym, do tego stopnia, że stworzenie może odwrócić się od swego Stwórcy22.
Forte z kolei podkreśla, że Bóg Ojciec jako milczące Źródło wszechświata, obdarza wolnością stworzenie. Milczący gest Boga, który tworzy świat, jest według
włoskiego teologa wyrazem odpowiedzialności i dbałości o powołane do istnienia
życie23. Bóg Ojciec jako Źródło życia jest wzorem budowania relacji opartych o
wolność, gdzie stworzony człowiek zostaje obdarowany przez Ojca przestrzenią do
wzrostu i dojrzewania. Należy podkreślić, iż wolność Boga Ojca odwzorowuje się i
staje się widzialna w wolności stworzonego na obraz i podobieństwo Boże człowieka. W ten sposób Ojciec w akcie stwarzania przeżywa swoją kenozę, wyrzeka się
bycia wszystkim i udziela przestrzeni do rozwoju osoby ludzkiej. W tym działaniu
Bóg niewątpliwie staje się wzorem wszelkiego ojcostwa.
Jak to zostało powiedziane, wolny akt powołania do istnienia implikuje więc postawę szacunku i odpowiedzialności za życie. Jest to niewątpliwie ważny aspekt dla
wszystkich tych, którzy są lub będą ojcami. Powołanie do życia swego dziecka nie
może być bowiem aktem pozbawionym kontynuacji w postaci ciągłej troski o życie.
Dlatego drugą cechą Boga Ojca, którą można uznać za wzorcową w procesie wychowania, jest czułość, wyrażająca się w ciągłej trosce o życie. W kulturze przyjęty
został stereotyp, który wyklucza możliwość łączenia cech męskości oraz czułości,
podczas gdy, czułość i troska o swoje dziecko, jako wyraz odpowiedzialności za
drugiego bliskiego nam człowieka, przynależy do istoty tego, co możemy nazwać
męskością. W rozważaniach tych była mowa o Ojcu jako opiekunie życia. Zwłaszcza w przypowieściach Jezusa widoczny jest obraz Ojca, który z troską zwraca się do
wszelkich przejawów życia i ochrania je przed zniszczeniem. Podobna czułość powinna charakteryzować każdego ojca, któremu zostało powierzone życie. Czułość
nie może stać się cecha ludzi słabych, ale musi w powiązaniu z odpowiedzialnością
za życie, przynależeć do istoty ojcostwa.
Kolejną cechą, bez której ojcostwo pozostaje tylko pustym słowem, jest gotowość do przebaczania, tak charakterystyczna w nauce Pisma Świętego na temat
Boga Ojca. Wystarczy tutaj przywołać przypowieść o synu marnotrawnym, by
cecha ta zaprezentowała się w pełni. W świetle tej przypowieści jasne się staje,
że Ojciec to ten, który czeka na poprawę swojego dziecka. Istotą gotowości do
przebaczania jest cierpliwa miłość, wyrażająca się w postawie miłosierdzia24.
Warto zwrócić uwagę na to, że Ojciec z przypowieści nie narzuca się synowi, nie
wyrusza w pościg za nim, ale cierpliwie czeka na powrót syna. Gdy tylko syn
wraca i wyraża żal z powodu uczynionego zła, ojciec przebacza mu. Charakterystyczne są słowa wypowiedziane przez ojca: „cieszmy się albowiem syn mój był
martwy a ożył, zgubił się a został odnaleziony”(Łk 15, 11-32). W słowach tych
22
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rozbrzmiewa jeszcze raz prawda, że przebaczenie jest służbą na rzecz rozwoju i
ochrony życia.
Kolejną istotna cechą Boga Ojca, która winna być naśladowana przez współczesnych ojców, jest Jego wierność25. Bóg stały w swoich postanowieniach i
jednocześnie sprawiedliwy stanowi wzór dla dzisiejszego świata, pozbawionego
często poczucia wartości danego słowa. Stąd można uznać, że wierność Boga
Ojca jest fundamentem, zakorzenienia się ludzkiego ojcostwa w jedynym doskonałym ojcostwie Boga. Zakorzenienie to zabezpiecza relacje we wspólnocie i
sprawia, że ludzkie ojcostwo zależy od Boskiego ojcostwa26. Stabilność w relacjach rodzic-dziecko jest bowiem nie do przecenienia, ponieważ stymuluje prawidłowy rozwój psychiki dziecka oraz psychiki rodzica.
Wreszcie należy podkreślić, że cechy Boga Ojca, mogące być naśladowane
przez współczesnych ojców, spina jak klamra w jedną całość miłość. Bez niej
bowiem cały trud wychowawczy traci sens, chociażby był doskonale przygotowany od strony merytorycznej i naukowej. To miłość sprawia, że wychowanie
dzieci nie jest li tylko zadaniem do wykonania, ale staje się powołaniem. Nie
powinno się dzisiaj unikać tego słowa, ale uświadamiać wszystkim to, że codzienna praca służąca wychowaniu dzieci, posiada niecodzienną godność. Warunkiem jednak tego, by proces wychowania był czymś więcej niż zadaniem do
wykonania, jest miłość.
Św. Jan zanotował w swej Ewangelii, że Bóg jest miłością (J 4, 8), a kto trwa w
miłości trwa w Bogu a Bóg trwa w nim. Stąd otwiera się szerokie pole współpracy
między pedagogiką a teologią. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy możemy się uczyć
od Boga tych cech, które są konieczne do tego, aby być dobrymi ojcami, wychowawcami. Bez miłości nie ma ojcostwa, a proces wychowawczy nie może przynieść
spodziewanych rezultatów. Trwanie w Bogu uczy nas bycia rodzicami, ponieważ
uczy nas miłości, która oddaje swe życie dla drugiego człowieka.
6. Zakończenie
Z tego, co zostało tutaj powiedziane, wynika kilka wniosków. Po pierwsze,
możliwa jest twórcza współpraca między teologią a pedagogiką, co znajduje
swój wyraz w wzajemnej inspiracji wymienionych dziedzin wiedzy. Po drugie,
Bóg może być paradygmatem ojcostwa i rzeczywiście nim jest, ponieważ teologia symboliczno-historyczna opisuje Go w symbolach Ojca, Źródła i Łona
wszechświata, przez co zwraca uwagę na te cechy tego paradygmatu, które mogą
być naśladowane. Po trzecie, naśladowanie Boga Ojca, jego miłości, sprawia, że
ojcostwo nie jest tylko zadaniem, ale posiada cechy powołania. Dzieje się tak
dlatego, ponieważ stawia przed ludźmi, chcącymi być ojcami, maksymalistyczne
wymagania moralne. Wzywa ich do zaangażowania się w ochronę życia, aż po
narażenie swojego własnego życia. Po czwarte wreszcie, uznanie ojcostwa za
25
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powołanie, powinno zachęcać współczesnych ojców do budowania relacji ze
swymi dziećmi na fundamencie chrześcijańskim. Model chrześcijańskiego wychowania może stać się konkurencyjny w stosunku do innych modeli właśnie
dlatego, że ujmuje ojcostwo w kategoriach powołania, co jest charakterystyczne
dla chrześcijaństwa, które czerpie swoją siłę z dialogu z Bogiem. Współczesnym
przejawem tego dialogu jest niewątpliwie teologia symboliczno-historyczna Brunona Fortego. Jest to myśl, w której Bóg komunikuje się z człowiekiem za pośrednictwem symboli, a człowiek odpowiada Bogu również poprzez symbol. Ta
wymiana symbolicznego języka i gestu odbywa się w historii, przez co zachowuje trzeźwość i konkretność przekazu. To poprzez tę myśl paradygmat ojcostwa,
Bóg Ojciec, wywiera wpływ na współczesnych ojców.
Streszczenie
Referat niniejszy dotyczy obrazu Boga Ojca, ukazanego w świetle teologii
historii Brunona Fortego. By jednak taki obraz mógł powstać, należy postawić
pytanie o naturę teologii pojętej jako historia i zwrócić uwagę na możliwości
utrzymywania przez nią w jedności teorii i praktyki, co stanowi warunek mówienia o wzorczości jej przedmiotu. Dlatego na początku tego referatu krótko zostały omówione założenia metodologiczne teologii symboliczno-historycznej Brunona Fortego, co umożliwiło ukazanie obrazu Boga Ojca jako paradygmatu ojcostwa. Następnie przedstawione zostały główne założenia patrylogii symbolicznej
włoskiego teologa, co pozwoliło na umieszczenie tych rozważań we własciwej
perspektywie teologicznej. Forte bowiem ukazuje Boga Ojca w trzech aspektach.
Widzi Go mianowicie jako Milczenie, Ciszę Początku oraz Ciszę Spełnienia.
W dalszej części referatu omówiona została nauka o Ojcu obecna w Piśmie
Świętym i zinterpretowana przez Fortego z uwzględnieniem symboli Źródła i
Łona wszechświata, w których najpełniej ujawnia się obraz Boga Ojca.
Następnie zostały ukazane te cechy osoby Boga Ojca, które mogą stać się
wzorcowe dla wszystkich tych, którzy są ojcami lub w przyszłości nimi będą. W
referacie omówiono takie cechy jak: wspaniałomyślność, wyrażająca się w stworzeniu przestrzeni do rozwoju dla swoich dzieci, czułość, jako cecha męskości,
odpowiedzialność za życie, gotowość do przebaczania, dobroć i miłość. Wszystkie wymienione cechy posiada Bóg Ojciec w sposób doskonały, co powinno
mobilizować wszystkich chrześcijańskich ojców do wzorowania się na tym niedoścignionym wzorze.
Summary
The symbol of God the Father as a paradigm of fatherhood in the light of historical theology
This dissertation touches upon the image of God the Father exemplified in
historical theology as seen by Bruno Fonte. Before such image can arise, however, one must ask the question of the nature of theology in terms of history.
What is more, one must turn their attention to the possibility of maintaining it in
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the unity of theory and practice, which is a condition to consider its theme exemplary. Therefore, at the beginning of this dissertation, the methodological assumptions of Bruno Fonte’s symbolic and historical theology are briefly discussed, which allows to show the image of God the Father as the paradigm of
fatherhood. Next, the main assumptions of the Italian theologian’s study of symbolic poytrayal of God as a father are presented, which allows to locate these
considerations in proper theological perspective. Forte describes God the Father
in three aspects; namely, he sees him as the Silence, the Silence of the Beginnning and the Silence of Realisation.
In the next part of the dissertation, the study of the Father present in the Holy
Bible is discussed and interpreted by Forte, with regard to symbols of the Source
and the Womb of the universe, in which the image of God the father can be fully
revealed.
Furthermore, the features of God the Father, which can be set as examplary
for those who are fathers or will be fathers in the future, are presented. The dissertation discusses features such as generosity, expressed in the creation of space
for children’s development; sensitivity, as a feature of manhood; responsibility
for life; readiness to forgive, goodness and love. All of these values are in the
perfect way represented by God the Father, which should motivate all Christian
fathers to model on this unequalled standard.
Bibliografia
I. Literatura źródłowa
1. Breviarium Fidei, pod. red. I. Bokwy, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007.
2. Forte B., Gesu di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, Edizioni San Paolo,
Milano 1981.
3. Forte B., Istota chrześcijaństwa, wyd. KUL, Lublin 2007.
4. Forte B., La Parola della fede, Edizioni San Paolo, Milano 1996.
5. Forte B., La porta della fede, Edizioni San Paolo, Milano 2012.
6. Forte B., La teologia come compagnia, memoria e profezia, Edizioni San Paolo,
Milano 1987.
7. Forte B., Małe wprowadzenie w życie chrześcijańskie, wyd. m, Kraków 1999.
8. Forte B., Solitudine dell uomo, solitudine di Dio, Editrice Morcellina, Brescia 2003.
9. Forte B., Teologia della storia, Edizioni San Paolo, Milano 1991.
10. Forte B., Trinita come storia, Edizioni San Paolo, Milano 1985.
II. Literatura pomocnicza
1. Galot J., Serce Ojca, wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1962.
2. Guzowski K., Symbolika trynitarna Brunona Fortego, wyd. KUL, Lublin 2004.
3. Jasnos R., Pedagogia Boża w objawieniu, [w:] Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań
współczesnego humanizmu, pod. red. W. Pasierbka, wyd. WAM, Kraków 2008, s. 15-33.
4. Krawczyk R., Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15 11-32)- paradygmat
zatroskanego Ojca, w: In persona Christi, w służbie pasterskiej obecności Chrystusa,
Olsztyn 2013, s. 77-85.

19

5. Pasierbek W., Refleksja nad współczesną Pedagogiką i humanizmem, [w:]
Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, pod. red. W.
Pasierbka, wyd. WAM, Kraków 2008, s. 327-333.
6. Parzych-Blakiewicz K., „Ocalić ojcostwo!” Teologiczna refleksja na kanwie
dyskusji o ojcostwie w kulturze postmodernistycznej, [w:] Ut in omnibus glorificetur
Deus, pod. red. M. Jodkowskiego, Olsztyn 2013, s. 295-309.
7. Parzych-Blakiewicz K., Teologiczny obraz Boga Ojca u podstaw
chrześcijańskiego wychowania do rodzicielstwa, Stydia Koszalińsko-Kołobrzeskie, nr.
19-2012-zeszyt II, s. 115-127.
8. Rozen B., Pedagogiczne i duchowe aspekty ojcostwa w ujęciu Józefa Augustyna, [w:]
W służbie Bogu i człowiekowi, pod. red. A. Bielinowicza, Olsztyn 2013, s. 65-82.
9. Wojciechowski M., Etyka Biblii, wyd. WAM, Kraków 1999.

20

Artur Lis (KUL)

Władza ojcowska w świetle wybranych źródeł polskich do 1320 roku
1. Baza źródłowa
Kronika polska Galla Anonima należy do literatury polskiej, pomimo że w
oryginale pisana jest po łacinie1. Mimo, że jej autor nie był Polakiem, spisał swe
dzieło w Polsce. Inicjatorem miał być książę Bolesław Krzywousty oraz jego
otoczenie. W wydaniu oryginału łacińskiego jej tytuł brzmi Cronica et gesta
ducum sive principium Polonorum, co tłumaczone jest jako: Kronika, czyli dzieje
książąt i władców Polskich lub Kronika, czyli dzieje książąt i władców Polaków2.
Została przetłumaczona przez Romana Grodeckiego, z krytycznym opracowaniem Mariana Plezi3. Analizy krytycznej źródła dokonał również Jan Adamus w
publikacji O monarchii Gallowej4. Zagadnieniem tradycji dynastycznej w Kronice polskiej Galla Anonima zajęli się Przemysław Wiszewski5 oraz Edward Skibiński6. Nie znamy imienia autora Kroniki polskiej, dlatego w literaturze określany jest on konwencjonalnie Anonimem tzw. Gallem. W XVI wieku historyk
Marcin Kromer nazwał autora kroniki mianem Martinus Gallus, co jednak
wkrótce odrzucono. Na kartach swego dzieła określa się cudzoziemskim pielgrzymem. Według niektórych badaczy pochodził z Węgier, ponieważ dobrze
znał jego historię7. Odmienną hipotezę przedstawił Tomasz Jasiński. Nawiązał on
do wcześniejszej tezy Danuty Borawskiej, która utożsamiała Galla Anonima z
autorem współczesnego mu weneckiego zabytku hagiograficznego Historia de
translatione sanctorum Magni Nicolai, terra marique, miraculis gloriosi,
eiusdem avunculi alterius Nicolai, Theodorique martiris pretiosi de civitate Mirea in monasterium S. Nicolai de Littore Venetiarum a tym samym do teorii wywodzącej naszego kronikarza z Italii. W szeregu studiów badacz ten dowodził
1

Krytyczne wydanie w jezyku łacińskim: Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:]
Monumenta Poloniae Historica s.n. 2, Kraków 1952; w szacie łacińsko-angielskiej: Gesta Principium Polonorum. The Deeds of the Princes of the Poles, tłum. P.W. Knoll, F. Schaer, wstęp, T.
N. Bisson, Budapest 2003.
2
E. Skibiński, Kronika polska Anonima tzw. Galla, [w:] Vademecum historyka mediewisty,
red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 235-245
3
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 2008.
4
J. Adamus, O monarchii Gallowej, Warszawa 1952.
5
P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do
około 1138 roku), Wrocław 2008.
6
E. Skibiński, Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009; tenże, Kronika polska Anonima tzw. Galla, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012, s. 235-245.
7
Bolesława Krzywoustego Gall nazywa kilkakrotnie „księciem północy” (II 39, III 14, 17, 25 i
26), tak jakby sam mieszkał jakiś czas na południe od Polski.
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pochodzenia Anonima z południa Europy, dokładniej z klasztoru św. Mikołaja na
Lido koło Wenecji. Kronika Galla Anonima powstała najprawdopodobniej w
latach 1112-11168. Charakteryzowane źródło pod względem tematycznym można podzielić na dwie części. W pierwszej na którą składa się księga pierwsza
została opisana historia państwa polskiego do narodzin Bolesława Krzywoustego. Natomiast drugą część stanowią dwie pozostałe księgi, poświęcone życiu
wspomnianego władcy.
Kronika polska mistrza Wincentego jest uznawana za pierwszy polski pomnik średniowiecznej myśli polityczno-prawnej, jest więc traktatem politycznohistorycznym, w którym problematyka prawna stanowi uzupełnienie opowieści o
przedstawionych wydarzeniach9. Kadłubek skonstruował zasadnicze zręby najdawniejszych dziejów Polski, wprowadzając do świata starożytnego mitologiczne dzieje imperium Lechitów-Polaków. Już w epoce grecko-rzymskiej stawiał
początki kultury polskiej. Dotychczas ukazało się kilkanaście wydań Kroniki
polskiej Wincentego Kadłubka, zarówno w języku polskim, jak i łacińskim w
oparciu o rękopisy10. Jeden z najwybitniejszych jej badaczy, Oswald Balzer uważał, iż pełen tytuł kroniki brzmi: Cronica de gestis principium ac regnum Polonie, co można przetłumaczyć: Kronika o czynach książąt i królów Polski11. Kronikę polską która stała się europejskim pomnikiem umysłowości i uczoności
dwunastowiecznego humanisty rozpoczął pisać przed 1194 rokiem, a pióro złamał najprawdopodobniej pomiędzy 1205 rokiem, a objęciem urzędu biskupiego.
Mistrz Wincenty za interlokutorów w dialogu o historii Polski, wybrał sobie Jana
arcybiskupa gnieźnieńskiego i Mateusza biskupa krakowskiego12. Traktat histo8

Przedmowa do księgi I Kroniki polskiej Galla Anonima, w której zwraca się on do całego ówczesnego episkopatu polskiego: arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina oraz biskupów: Szymona płockiego, Pawła poznańskiego, Maura krakowskiego i Żyrosława wrocławskiego, mogła powstać w latach 1112-1118. Żyrosław został biskupem w 1112 r.,
Maurus zaś zmarł w marcu 1118 roku. Z kolei kronikarz wychwala czyny wojewody
Skarbimira w księdze II oraz III, czego nie mógłby uczynić po 1117 roku, kiedy podniósł
on bunt przeciwko Bolesławowi Krzywoustemu. O królu węgierskim Kolomanie Gall
wyraża się jak o żyjącym, a zmarł on w lutym 1116 roku. Oczywiście należy wziąć pod
uwagę, iż informacja ta mogła dotrzeć do kronikarza z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
9
A. Lis, Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013; tenże, Sapere
aude. Szkice o Kadłubku, Stalowa Wola 2013; tenże, Magnum oppidum Opatów. Szkice
historyczne, Stalowa Wola 2013.
10
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp M.
Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, Nova Series, t. 11, Kraków 1994; Mistrz
Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, wyd. 4, WrocławWarszawa-Kraków 2008 (dalej cytuję podając księgę i rozdział źródła).
11
O. Balzer, Studyum o Kadłubku, t. I, Lwów 1934, s. 210.
12
B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B.
Kürbis, Wrocław 2008, s. 64-70; taż, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, [w:]
Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji
naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78; M. Ple-
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ryczny Wincentego to przejaw nurtu wzbogacenia tradycji narodowych o znaczące dzieje bajeczne w duchu renesansu XII wieku13. Pierwsza księga kroniki
obejmuje dzieje Polski przedpiastowskiej (wprowadza Daków, Gallów, Greków,
Partów i Rzymian), druga - początki dynastii, aż po pierwsze lata rządów Bolesława Krzywoustego i koniec Zbigniewa, trzecia - do schyłku rządów seniorackich Bolesława Kędzierzawego, czwarta - rządy Mieszka Starego w Krakowie,
Kazimierza Sprawiedliwego i znów Mieszka, początki panowania Leszka Białego i Władysława Laskonogiego w Krakowie. Pisarz doprowadza narrację do
1202 r., ale w tekście jest jeszcze aluzja bitwy pod Zawichostem - klęski Romana
halickiego w 1205 roku14.
Księga elbląska, ze względu na czas powstania jest drugim słowiańskim zabytkiem prawnym, po Prawdzie Ruskiej. Jest to Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, spisany ponad sto lat przed statutami Kazimierza Wielkiego15. Składa się z
nienumerowanych artykułów, które zostały podzielone przez wydawców na 29
artykułów, z czego ostatni jest niedokończony. Artykuły 1-3 dotyczą organizacji
sądowej, art. 4-6 postępowania sadowego, z kolei art. 7-20 oraz 26 i 27 omawiają
prawo karne. Prawo spadkowe zostało zawarte w artykule 21 i 22, sądy boże w
art. 23-25, natomiast problemy związane ze zbiegostwem chłopów i ich windykacją w art. 28, zaś ciężary feudalne chłopów w art. 2916. Źródło to nie posiada
własnej nazwy, zostało po raz pierwszy udostępnione w postaci fotografii XVwiecznej kopi17. Stanowi ono część znalezionego w Elblągu klocka zwanego od
imienia odkrywcy Codex Neumannianus zawierającego „Prawo lubeckie” (s. 1100), „Prawo Prusów” (s. 100-120), „Najstarszy Zwód Prawa Polskiego” (s. 120168), „Słowniczek niemiecko-pruski” (s. 169-185). Rękopis został odkryty w
1825 roku przez Ferdynanda Neumanna, aptekarza i miłośnika historii na aukcji
po elbląskim kupcu Abrahamie Grübnau (1740-1823). Niemniej jednak Ferdynand Neumann ukrywał informację o posiadanym manuskrypcie, chcąc opracozia, Kronika Kadłubka na tle renesansu XII wieku, „Znak” 14(1962), s. 978-994; tenże,
Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, t. 1, Warszawa 1991, s. 93-131.
13
Cz. Deptuła, Nad zagadką Mistrza Wincentego, „Znak” 28(1976), nr 261, s. 368-384.
14
B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pojmował historię Polski, „Studia Źródłoznawcze”
20(1976), s. 64-70; J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. II, Wrocław 2002.
15
J. Matuszewski, Dyskusja nad Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 12(1960), nr 2, s. 233-260; tenże, Rzekome rycerstwo niższe w
Najstarszym Zwodzie Prawa Polskiego, „Roczniki Historyczne” 23(1957), s. 137-155.
16
J. Matuszewski, Księga elbląska, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, red. W.
Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, t. 2, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków
1965, s. 552-553.
17
Zbiór ten pochodzi – skopiowany najpewniej ze starszego rękopisu – pochodzi z przełomu
XIV i XV wieku, a sporządzony został przez Piotra Holczwesschera z Malborka (jego nazwisko
figuruje na ostatniej stronie źródła).
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wać go naukowo18. W 1867 roku udostępnił rękopis Adamowi Sierakowskiemu,
który sporządził kopię i przekazał ją historykowi Antoniemu Zygmuntowi Helclowi. Oryginał manuskryptu był przechowywany od 1868 roku w bibliotece
miejskiej w Elblągu do II wojny światowej, w wyniku której przepadł. Wzbudził
on ogromne zainteresowanie uczonych, którzy nadawali mu własne nazwy. Antoni Zygmunt Helcel podał nazwę: Księga prawa zwyczajowego z XIII w.19, Maksymilian Winawer Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie20, Borys Grekow
Polska Prawda21, Adam Vetulani Prawo Polaków22, Karol Buczek Najstarszy
Spis Prawa Polskiego23, Józef Matuszewski Najstarszy Zwód Prawa Polskiego24
oraz stosowaną przez różnych badaczy Księga elbląska25 od miejsca odnalezienia. Dyskusje uczonych odnoszą się zarówno do hipotetycznej pierwotnej formy
źródła, miejsca i czasu jego spisania, pochodzenia autora i norm prawnych w nim
zawartych. Miejscem powstania Księgi elbląskiej prawdopodobnie były tereny
polskich ziem państwa krzyżackiego. Założenie to wynika nie tylko z miejsca
odnalezienia manuskryptu ile ze składu klocka, w którym się znajdował. Według
Adama Vetulaniego źródło to powstało na Śląsku26. Księga elbląska jest spisem
dokonanym prawdopodobnie przez nieznanego pisarza pochodzenia niemieckiego w języku niemieckim na potrzeby zakonu krzyżackiego, pod którego władzą
mieszkała ludność polska. Zasada osobowości prawa przestrzegana przez krzyżacki wymiar sprawiedliwości gwarantowała Polakom stosowanie w praktyce

18

Informację o posiadanym rękopisie Ferdynand Neumann ujawnił dopiero w 1848 roku
na marginesie innej publikacji.
19
A. Z. Helcel, Księga prawa zwyczajowego polskiego z wieku XIII, [w:] Starodawne
Prawa Polskiego Pomniki, t. 2, 1870, s. 13-33.
20
M. Winawer, Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie, Warszawa 1900.
21
B. D. Grekow, Polskaja Prawda. Opyt izuczenija obszczestwiennogo i politiczeskogo
stroja Polszy XIII w. po Polskoj Prawdie, [w:] tenże, Izbrannyje trudy, Moskwa 1957.
22
A. Vetulani, Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego. Uwagi źródłoznawcze,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 180-197; tenże, Nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 12(1960), z. 2, s. 195232; tenże, Prawo Polaków. Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego, [w:] Księga
pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, KrakówWarszawa 1964, s. 399-411. Zob. S. Płaza, Z badań nad wykładnią Prawa Polaków,
„Czasopismo-Prawno-Historyczne” 14(1962), s. 83-137.
23
K. Buczek, O najdawniejszym spisie prawa polskiego, „Kwartalnik Historyczny”
67(1960), z. 1, s. 161-169.
24
Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. J. Matuszewski, Warszawa 1959; tenże, W
sprawie śląskiego pochodzenia najstarszego spisu prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 198-205; tenże, Normy recypowane i rodzime w Najstarszym
Zwodzie prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 22(1970), z. 2, s. 187-224.
25
W. Maisel, Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
40(1988), z. 2, s. 43.
26
Vetulani, Prawo Polaków…, s. 409-411.
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własnego prawa zwyczajowego27. Należy jednak wspomnieć o odrębnej koncepcji zaproponowanej przez Witolda Maisla, który wystąpił z hipotezą, iż źródło to
stanowi przekład oryginału, który powstał w języku polskim28. Wydawca Najstarszego Zwodu Prawa Polskiego Józef Matuszewski zaznaczył, że mimo anonimowości autora z treści źródła wynika, że był to człowiek wykształcony, mający związek z praktyką sądową. Być może autor w celach postępowania sądowego spisał prawo zwyczajowe od polskich informatorów29. Trudno określić również czas powstania źródła. Najczęściej podaje się przedział czasowy między
1226 a 1320 rokiem. Wynika to z braku w źródle wzmianki o Królestwie Polskim co sugeruje, że autor spisał swoje dzieło przed koronacją Władysława Łokietka. Wychodząc z tego założenia, w grę mogłaby wchodzić koronacja Przemysława II w 1295 roku. Z kolei Adam Vetulani zwrócił uwagę na związek artykułu 1 omawianego źródła z bullą papieża Innocentego IV z 1253 roku, co pozwalałoby dookreślić chronologię powstania źródła na lata 1253-129530.
Liber fundationis claustri Sanctae Marie in Heinrichow czyli Księga henrykowska zachowała się jako dzieło podzielone na dwie księgi oraz dodatek, będący najstarszym katalogiem biskupów wrocławskich31. Około roku 1270 trzeci z
kolei opat klasztoru w Henrykowie, Piotr opisał dzieje założenia i uposażenia
klasztoru. W poszczególnych rozdziałach zawarł historię każdej z kilkunastu wsi
lub źrebiów będących własnością henrykowską. Księga II została doprowadzona
do końca 1310 roku. Autor księgi pierwszej nie podał swojego imienia. Dopiero
kontynuator jego dzieła informuje czytelnika, że to właśnie Piotr napisał poprzednią księgę. Zważywszy, że w 1227 roku był już zakonnikiem (wymieniony
na trzecim miejscu po Henryku i Bodonie), należy jego datę urodzenia cofnąć do
końca XII wieku32. Wydawca księgi Roman Grodecki określił czas jej powstania
na lata 1269-1273, przez opata Piotra. Przybył on z macierzystego klasztoru w
Lubiążu w roku 1227 wraz z grupą zakonników. Wykształcenie zdobył prawdopodobnie w szkole katedralnej we Wrocławiu. Opat Bodon powierzył mu pieczę
27

Zob. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarkaspołeczeństwo- państwo- ideologia, Gdańsk 1986.
28
W. Maisel, Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
40(1988), z. 2, s. 44-49; tenże, Ze studiów nad prawem polskim w państwie krzyżackim
w XIV i XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 25(1983), z. 2, s. 60.
29
J. Matuszewski, Normy recypowane i rodzime w Najstarszym Zwodzie prawa polskiego:
uwagi krytyczno-polemiczne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 22(1970), nr 2, s. 187-224;
tenże, Rzekome rycerstwo niższe w Najstarszym Zwodzie Prawa Polskiego, „Roczniki Historyczne” 23(1957), s. 137-155.
30
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nad sprawami gospodarczymi oraz majątkiem klasztoru. W latach 1238-1241
pełnił on funkcję „piwnicznego” klasztoru w Henrykowie. W 1259 roku Piotr
został konsekrowany przez biskupa Tomasza na opata klasztoru cystersów. Według Romana Grodeckiego jest on również autorem Katalogu biskupów wrocławskich (przed 1276 rokiem). Kontynuator dzieła Piotra, autor księgi drugiej,
był zakonnikiem. Poza moimi badaniami pozostaje tzw. „zdanie henrykowskie”,
zanotowane we fragmencie poświęconym wsi Brukalicy: „Daj ać ja pobruszę, a
ty poczywaj!”33. Autorzy Księgi henrykowskiej wykorzystali informacje pochodzące z autopsji, dane których sami byli świadkami (np. zamiana gruntów i posiadanie Cienkowic, nadanie części Skalic, wizytacja w Henrykowie przez biskupa Tomasza). Spisywali wiadomości od naocznych świadków lub osób dobrze poinformowanych. Pierwsze miejsce wśród informatorów Piotra zajmują
biskupi: wrocławski Wawrzyniec, poznański Paweł i lubuski Wawrzyniec. Piotr
znał fundatora klasztoru notariusza Mikołaja i drugiego notariusza Konrada z
Drzeniowa oraz swoich poprzedników Henryka i Bodona. Znał książąt śląskich:
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Bolesława Rogatkę i Władysława III
wrocławskiego oraz wiele osób z warstw arystokratycznych i rycerskich. O licznych kontaktach Piotra świadczą jego rozmowy z prostym chłopem Kwiecikiem34. Poza tym wykorzystali dokumenty znajdujące się w archiwum klasztoru.
Cysters Piotr miał do swej dyspozycji dokumenty, które stanowią nieocenione
źródło wiadomości prawnej ówczesnej Polski. Pisarz przytoczył bezpośrednio
treść 13 przywilejów, a bez wątpienia miał ich w swoim ręku znacznie więcej.
Być może całe archiwum klasztorne znajdowało się pod jego opieką35. Dokumenty te stanowią źródło informacji, za pomocą których można zweryfikować
treść narracji księgi z faktami poświadczonymi na dyplomach36. Przykładem
może być przywilej Henryka Brodatego z 1239 roku, w świetle którego czterej
dziedzice z Bobolic sprzedali cystersom swe posiadłości za 19 grzywien. Z opisu
cystersa Piotra możemy dowiedzieć się znacznie więcej, że bracia z Bobolic
trudnili się łotrostwem. W wyniku pojedynku dowiedziono im winy i mieli zostać straceni albo wykupić się; co też czynili sprzedając klasztorowi swe dobra37.
Celem spisania Księgi henrykowskiej było posiadanie na własny użytek opisu
dóbr wraz z informacją o relacjach prawnych, które doprowadziły do uposażenia
oraz przygotowania skutecznej obrony praw majątkowych klasztoru (przed prawem retraktu). Ówczesne prawo upoważniało wszystkich krewnych pierwszego
33

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 266-268.
J. Matuszewski, Najstarsze polskie zdanie prozaiczne: zdanie henrykowskie i jego tło
historyczne, Wrocław-Łódź 1981, s. 46.
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posiadacza gruntu do retraktu-skupu, czy wręcz retraktu-zaboru. Celem więc
spisania Księgi henrykowskiej było zabezpieczenie wszelkich dóbr klasztornych
przed groźbą ich utraty. W treści źródła znajdują się dzieje założenia i uposażenia klasztoru cystersów w Henrykowie oraz historia kilku wsi wchodzących w
skład jego dóbr38. Jak zauważa Roman Grodecki: „równie ważne są dane dotyczące ówczesnego prawa własności ziemi, a więc podstawy całego ustroju agrarnego. Lakoniczne, a przez to zazwyczaj nie dość jasne określenia terminologiczne w tym przedmiocie, zawarte w wielu dokumentach owego czasu, są tu opisowo dokładnie scharakteryzowane i jasnymi zilustrowanymi przykładami. W ich
świetle okazuje się pewnikiem, iż chłopom, szumnie określanym jako „dziedzice” – haeredes, bynajmniej nie przysługiwało prawo własności ziemi, lecz jedynie wątłe dziedziczne prawo jej użytkowania. Jakże wymowny i przekonywujący
pod tym względem jest ów fakt, dotyczący odzyskania przez ród chłopski Piroszowiców lasu Głębowic od klasztoru henrykowskiego na zasadzie uznanych
przez księcia ich praw dziedzicznych do spadku po bracie ich dziada: wszyscy
współcześni rozumieli, że tym samym udowodniono, iż ten las jest własnością
księcia, a nie tych chłopów, toteż książę bez skrupułów nadał bezpośrednio potem ten las na własność rycerzowi Stefanowi, a owych „dziedziców” bez skrupułów usunął z przyznanego im gruntu. Podobnie ta rzecz przedstawia się w innych
opisanych w Księdze przypadkach. Również prawo własności ziemi, przysługujące rycerstwu i duchowny, jest w tym zabytku wyjaśnione co do swej treści o
wiele dokładniej niż w suchym stylem ujmowanych dokumentach. Stosunek
różnych warstw ludności do księcia, arcyludzkie sposoby zapewnienia sobie jego
łaski i przychylności, funkcjonowania różnych władz i urzędów państwowych,
sposobów odbywania wieców i sądów wiecowych i wiele różnych urządzeń i
obyczajów społecznych współżycia ludności są to dziedziny, które bez Księgi
henrykowskiej pozostałyby nam zupełnie niemal nieznane, bo w innych źródłach
historycznych owej epoki, w szczególności w dokumentach, żadnego niemal nie
znajdują oświetlenia, tu zaś w swobodnym opowiadaniu znalazły znakomitą charakterystykę”39.
2. Władza rodzicielska
Na kształt systemu prawnego Polski piastowskiej miało wpływ chrześcijaństwo, które swą nauką ingerowało w kształt norm zwyczajowych, a później stanowionych40. W czasach średniowiecznych charakterystyczną cechą wewnętrznych stosunków rodzinnych było ich oparcie na zasadach zarówno moralnych,
jak i obyczajowych. Ówczesny kształt rodziny uformował się już w okresie ro38
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dowo-plemiennym, gdzie ród obejmował wszystkich mężczyzn pochodzących od
wspólnego przodka. Do rodu wchodziły kobiety poprzez małżeństwo, a także
osoby obce przyjmowane na mocy uroczystego aktu41. Ze względu na podobieństwo z rzymskim systemem agnacyjnym, nazywany został rodem agnacyjnym. Z
biegiem czasu najważniejsze znaczenie uzyskał ród kognacyjny, co było bardzo
istotne dla innych dziedzin prawa. Rozróżniano 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 bratanków i kuzynów42.
Rodzina stanowiła podstawową instytucję społeczną, opartą na
pokrewieństwie43. Jej znaczenie wyrażało się w dwóch funkcjach: prokreacyjnej i
zabezpieczenia bytu44. 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 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.
Między kobietą i mężczyzną istniała zależność społeczno-majątkowa45. Na
skutek przemian społecznych i rozbudowy związków organizacyjnych monarchii
wczesnopiastowskiej, a później państwa doby rozbicia dzielnicowego, znaczenie
więzi rodzinnej w życiu społecznym uległo ograniczeniu46. 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
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dezintegrację wcześniejszych społeczeństw lokalnych, nie wyłączając związków
rodzinnych47.
Droga życiowa jednostki rozpoczynała się jeszcze przed narodzeniem. Legalność poprzedzającego poczęcie małżeństwa, zawieranego zwyczajowo a od
XIII wieku przed duchownym, dawała dziecku pełnię praw w grupie społecznej
własnych rodziców (raczej ojca), ściślej mówiąc usprawniała potomka do zawiązywania kolejnych, przewidzianych zwyczajem, prawem i religią więzi społecznych48. Role małżonków ściśle łączyły się z funkcją rodziców, posiadania dzieci i
ich wychowania co rzutowało na ich prestiż i znaczenie społeczne49. Chęć posiadania potomka skłaniała małżonków do wypełniania najrozmaitszych obrzędów
nie tylko religijnych ale i magicznych50. Doskonałym przykładem długotrwałego
oczekiwania na potomka były starania rodziców Bolesława Krzywoustego, którzy odbyli w tej intencji pielgrzymkę do miejsca kultu św. Idziego51. Władysław
Herman i jego żona Judyta bardzo cierpieli z powodu braku dzieci, co było nie
tylko ich rodzinnym problemem, ale również sprawą następstwa tronu i ciągłości
dynastii: „Najczcigodniejszemu z ojców, opatowi błogosławionego 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, wytwornością 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 pomyślności 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 orędownictwem waszych zasług ta pożałowania godna niepłodność ustała; u Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”52.
47
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3. Pokrewieństwo
Wśród plemion zamieszkujących ziemie polskie ustrój rodzinny miał charakter patriarchalny. Głową każdej rodziny, która składała się z trzech lub czterech pokoleń był najstarszy mężczyzna53. W okresie tym kobiety i dzieci nie
posiadały żadnych praw. Każda rodzina mogła przyjąć osobę z zewnątrz w symbolicznym akcie pobratymstwa. Więzy krwi były gwarancją naturalnego porządku społecznego54. Ściśle związany z rodziną był ród, który stanowił pierwotnie
podstawową grupę odniesienia dla ludzi we wszystkich przejawach jej życia. W
okresie wcześniejszego średniowiecza ta sytuacja uległa zmianom i przekształceniom55. Ród był z jednej strony instytucją zanikającą w sferze gospodarczej,
ale ciągle prężną w dziedzinie zachowania tradycji, a także stania na straży nowych związków feudalnych56. Możemy go określić jako wspólnotę krwi złożoną
zarówno z „krewnych”, jak i z „przyjaciół z ciała”57. Pod nazwą rodu występowały większe grupy solidarnościowe, jednoczące również powinowatych i
krewnych z linii żeńskiej58. W dawnej Polsce najsilniejsza była więź pokrewieństwa łącząca braci. Słowo „brat” oznaczało początkowo każdego krewnego nalede 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
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53
S. Trawkowski, Jak powstawała Polska, Warszawa 1966, s. 58.
54
J. Kostrzewski, Kultura prapolska, Poznań 1947, s. 459.
55
J. Wroniszewski, Metoda genealogiczno-rodowa w badaniach historii społecznej.
Bilans i perspektywy, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania,
red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 107-120; J. Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism. Kraków 2002.
56
J. Bieniak, Rody rycerskie jako czynnik struktury społecznej w Polsce XIII-XV wieku
(Uwagi problemowe), [w:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. H. Łowmiański, Wrocław 1973, s. 161-201.
57
Szerzej: Genealogia: studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce
średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987;
Genealogia: kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989; Genealogia: rola związków rodzinnych i
rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A.
Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1996; Genealogia: stan i perspektywy badań nad
społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003. Zob. J. Wroniszewski, Metoda genealogiczno-rodowa w badaniach
historii społecznej. Bilans i perspektywy, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza.
Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 107-120. Zob. M. Dygo, Historia
gospodarcza a historia społeczna, [w:] tamże, s. 121-140.
58
B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006, 334.

30

żącego do wspólnego rodu. Inaczej zaś określano rodzeństwo używając dookreślenia „brat/siostra rodzony”, „własny brat/siostra”. Rodzeństwo posiadające
różnych ojców nazywano terminami „brat/siostra przyrodnia”, „półbrat/półsiostra”. Dodatkowo wyróżniano również braci i siostry stryjecznych,
wujecznych i ciotecznych. Warto zasygnalizować, że wśród tych określeń brakuje
terminu rodzeństwo, które było zastępowane określeniami bracia i siostry59. O silnej
miłości braterskiej dowiadujemy się ze słów włożonych przez kronikarza w usta
Kazimierza Sprawiedliwego: „Ale ja wolałem uścisk bratniej miłości przenieść nad
wszelkie panowanie, bo kto brata nienawidzi, samobójcą jest; kto bowiem w sobie
zabija uczucia braterskiej miłości, ten [niejako] serce sam sobie wydziera. Ponieważ
więc wtedy umyłem moje nogi w czystym zdroju niewinności, jakże mógłbym teraz
kalać je znowu bratnią krwią? O, jak wysokie [są] stopnie do pryncypatu! Na sobie
popełnić samobójstwo, na bracie bratobójstwo, a przez bratobójstwo zuchwałe ojcobójstwo. Jakimże bowiem czołem mógłbym nastawać na wygnanie tego, który się
mną opiekował z większą niż ojcowska czułością, którego ja czciłem z większym
niż synowskim uszanowaniem? Wielką niegodziwością jest zdobywać powodzenie
niegodziwymi targami”60. Pokrewieństwo naturalne wynikało z więzi rodzinnych.
W średniowieczu wyróżniano pokrewieństwo w linii prostej oraz w linii bocznej.
Pierwsze zachodziło, gdy jedna osoba pochodziła od drugiej, a linię wiodącą od
rodziców do dzieci nazywano linią zstępną, zaś od rodziców w górę linią wstępną.
Natomiast pokrewieństwo w linii bocznej obejmowało braci, siostry, bratanków i
siostrzeńców. Znaczącą rolę w życiu każdej osoby odgrywali krewni (proximi, amici, consanguinei, affines)61.
Kadłubek wspomina kilkakrotnie o skoligaceniu z rodziną cesarską, co niewątpliwie podnosiło prestiż, a mogło także przynieść konkretne korzyści polityczne, jak to się stało w przypadku seniora Władysława Wygnańca, który zmuszony był uchodzić z ojczyzny i szukał schronienia i pomocy na dworze cesarskim, powołując się na powinowactwo. O znaczeniu małżeństwa w polityce mógł
się także przekonać Mieszko zwany Starym, który wydawszy odpowiednio za
59
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qvartvs 6, s. 144-145.
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mąż swe liczne córki i ożeniwszy synów „zobowiązał sobie bardzo dużo krajów”, co przyniosło wymierne efekty w postaci poparcia Pomorzan w trudnych
chwilach walki o tron62. Mieszko liczył wprawdzie na pomoc także pozostałych
zięciów, ale nie mogli oni dopełnić swych obowiązków, wynikających z powinowactwa, sami będąc w kłopotach63. Kronikarz podaje także negatywny wpływ
walk zbrojnych na relacje rodzinne i krewniacze: „O świętokradcze, o bezbożne,
o żałosne starcia tego widowisko. Tutaj ani syn ojcu nie okazuje uszanowania, a
ojciec niepomny jest syna; brat nie poznaje brata ani krewny krewniaka, powinowaty spowinowaconego, nie zna związek związku, a owa święta więź duchowego spowinowacenia siebie samą zapoznaje: wszyscy, bez żadnego wyboru,
wzajem się zabijają w zamęcie rzezi”64. Oto kolejny fragment dzieła potwierdzający niszczący i destabilizujący wpływ konfliktów na związki rodzinne: „Jakimże więc sposobem ktoś rozsądny mógłby wzdychać do zagłady tego, co [sam]
pragnąłby posiąść na zawsze? Wszystko bowiem, co choćby niewielką nęci
człowieka przyjemnością, w najczulszych tuli on objęciach. A cóż dopiero to, co
wespół z mlekiem wyssane, z którego słodyczą natura nas poczęła, zrodziła, wykarmiła, pielęgnowała, wychowała. Jeżeli bowiem jaskółka kota do gniazda nie
dopuszcza, jeśli owad miodorodny trutnia od ula oddala, jeśli wreszcie mrówka
chroni mrowisko od pożaru, z jakimże sercem mógłby syn bądź pożar w łonie
matki wzniecić, bądź na czcigodne ojców piersi okrutne nieprzyjaciół miecze
wyostrzać”65?

4. Władza ojcowska
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M. Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002; H. Samsonowicz, Sytuacja polityczna
Polski w czasach Wincentego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 29-38; Skibiński Edward,
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Na czele rodziny stał ojciec (pater familias), któremu podlegali wszyscy domownicy, znajdujący się pod władzą mężowską lub ojcowską. Prawo rzymskie
przyznawało mu bardzo szeroką władzę (patria potesstas) na rodziną, która stanowiła podstawę rzymskiego systemu społecznego jako jednostka społeczna,
gospodarcza oraz kulturowa. Tworzyli ją nie tylko małżonkowie wraz z potomstwem, lecz również niezamężni krewni. Ojciec dysponował tak szerokimi
uprawnieniami, iż bez jego woli żaden z członków rodziny nie mógł funkcjonować samodzielnie66. Według Michała Bobrzyńskiego rodzina była związkiem
wszystkich osób pod jedną władzą, która była uprawnieniem całkowitym i nieograniczonym zarówno pod względem majątkowym, jak i osobistym67. W pierwszej kolejności osobą zależną od męża była żona, a następnie dzieci z pełnoprawnego małżeństwa (dzieci prawe), nad którymi władza była rozległa. Pierwotnie ojciec rodziny decydował o życiu i śmierci swojego potomstwa (ius vitae
ac necis), mógł także dziecko porzucić i sprzedać. Potwierdzeniem mogą być
przykłady uśmiercania przez kobiety na Pomorzu noworodków płci żeńskiej,
pozostawiając przy życiu chłopców68. Trudno jednak mówić o szerszym zasięgu
takich praktyk. Z relacji podróżnika Ibrahima ibn Jakuba o państwie Mieszka I
wynika, że ojciec posiadający wiele córek jest bogaty z powodu darów otrzymanych od zięciów69. Rodzina średniowieczna miała charakter patriarchalny, ale
jego rozmiar kształtował się w zależności od pochodzenia społecznego70. Później
zaś jego władza uległa ograniczeniom. Od ojca zależało także, czy nowo narodzone dziecko w ogóle zostanie przyjęte do rodziny. Przysługiwało mu też prawo
karcenia domowego (ius castigandi)71. W Kronice polskiej Wincentego Kadłubka
znajdujemy antyczny przykład ukarania syna za jego pychę72: „Pomijam również
Kartalona, syna Malleusa, władcy kartagińskiego, który z hardością przybył do
wygnanego ojca, strojny w purpurę i wstęgi; ponieważ wobec wygnańców chełpił się stanem swej szczęśliwości, ojciec kazał w obliczu miasta przybić go wraz
z jego strojem do bardzo wysokiego krzyża, dając przestrogę, aby na przyszłość
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nikt nie naigrywał się z ojcowskiego nieszczęścia. Z tego jasno widzisz, jak innym podoba się nadętość pychy, skoro [własny] ojciec uznał, że zasługuje ona na
tak wielką karę”73. Prawa średniowieczne poszczególnych szczepów konstruowały silną władzę ojca nad rodziną, to on decydował o małżeństwie swoich dzieci,
wyrażał zgodę na ich wstąpienie do stanu duchownego oraz podejmował wszelkie decyzje finansowe. Jak zauważa Romuald Hube, elementem uprawnienia
ojca do decydowania o losie potomstwa był wybór przyszłego współmałżonka74.
Można zauważyć, iż w stosunkach majątkowych, w miarę procesu indywidualizacji własności pozycja ojca wysuwała się na plan pierwszy. Z kolei uprawnienia dorosłych synów ulegały ograniczeniom. 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 gospodarczym75. Ojcowie często
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
jednak to ojciec miał decydujący głos w kwestii ożenku syna lub wydania 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 ojca76.
Wincenty 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 rozmyślnie przez ucieszne
zabawy przyniósł ojcu ulgę pociechy. Ani bowiem płomieniem nie gasi się płomienia, ani smutku nie koi się smutkiem, zwłaszcza że wesołość lekarza niekiedy rozwesela chorego. Żeby zaś przytłumić nieco nadętość pychy syna, zanimby w ogóle
mogła wybuchnąć, podcina ufność budzące skrzydła, ostrożnie odejmuje najsilniej73
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sze jego podpory. Albowiem najbardziej znaczących Ślężan, których nie mógł od
niego oderwać przemocą, odwodzi podstępem”77. W Kronice polskiej Wincenty
przedstawia miłość ojca do nowonarodzonego 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 gorącym owiewa je oddechem; pierś jego ciche rozpierają
westchnienia, potoki łez zalewają lica; choć żona zmarła, właśnie jej popioły nosi na
piersi, twarz bowiem syna jest obrazem matki jego”78.
5. Wychowanie przez rodziców
Wychowawcze zadania rodziny to jedna z najbardziej istotnych jej funkcji
zarówno w epoce średniowiecza, jak i współcześnie. Życie młodego człowieka
składało się z kilku etapów. Pierwszy z nich wyznaczał system wychowawczy,
pozostałe narzucała wiara chrześcijańska oraz prawo79. Wincenty Kadłubek docenia znaczenie młodzieży w narodzie: „Wiedz zaś, że Polaków ocenia się podług dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogactw. Nie mają więc skąd
zaspokoić gwałtownej żarłoczności tak wielkiego króla, by nie powiedzieć tak
77
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wielkiego potwora. Nie wątp jednak, że prawdziwie obfitują oni w skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkiem zniszczyć twoją
chciwość razem z tobą”80. Małżeństwo ukierunkowane było nie tylko na zrodzenie, ale także na wychowanie potomstwa. Niezależnie od władzy ojcowskiej w
średniowieczu, ważną pozycję w procesie wychowania dzieci pełniła matka.
Rodzice mieli więc pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania potomstwa81. Do siódmego roku życia, 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 rycerski82.
Z analizy źródeł wynika, że wychowanie jest kształtowaniem postaw w jakimś aspekcie, w zależności od przyszłych funkcji i obowiązków. Formacja była
prowadzona na ściśle określonym obszarze. Było to wdrażanie dzieci do zamierzonych wcześniej postaw, a mianowicie w celu przejęcia przez syna obowiązków ojca. Jednym z najbardziej wymownych przykładów czci, miłości i niezwykłego szacunku do ojca jest postawa Bolesława III Krzywoustego83. Mimo, iż
Władysław Herman nie zapisał się w szczególny sposób na kartach naszej historii, to Kadłubek przekazał nam opis pozytywnych relacji, które być może wynikały z odpowiedniego wychowania: „A tak dalece dał się powodować cnotą, tak
dalece umiłowaniem ojca, że imię ojca wyrył na złotej płytce, którą na złotym
łańcuchu na piersi umyślił zawiesić po to, aby w ciągłej jakby obecności ojca [to]
jarzmo synowskiej karności, pamiątkę czci należnej ojcu, wszędzie z sobą nosił,
na wypłoszenie występków i cnót obronę. [A] płytka miała mu często przypominać: Tak mów, jak gdyby ojciec zawsze słyszał, tak postępuj, jak gdyby ojciec
zawsze widział. Szpetną bowiem jest rzeczą, aby pod okiem ojca bądź działo się
coś szpetnego, bądź mówiło błazeństwa! Przywiązał się do niego z tak wielkim
poważaniem, że mniemałbyś, iż nie ojca czci, lecz bóstwo wielbi. Tej miłości nie
zabrakło mu nawet i wtedy, gdy los zabrał ojca, którego, jak mówią, w żałobnym
odzieniu opłakiwał całe pięć lat. A ponieważ cnota jest sprawnością umysłu dobrze ukształtowanego, sprawność zaś ta jest właściwością prawie niewzruszalną,
całą przeto miłość synowską, którą winien był ojcu, przeniósł na brata, chociaż
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plugawego, tak iż z niemniej szczerą miłością trzymał w tajemnicy zuchwałość
brata, acz wiedział, że on czyha na jego piętę”84.
Ciekawe informacje na temat dziedziczenia czerpiemy z Księgi elbląskiej - Najstarszego Zwodu Prawa Polskiego: „[Art. 21] 1. Jeśli umrze rycerz, który ma jednego
syna albo dwóch, albo więcej i ci posiadają jego dziedzictwo, muszą oni swoją matkę
pozostawić w majątku z taką władzą, z jaką ona była przedtem [tj. za życia ojca, i to]
tak długo, jak długo ona chce pozostać bez męża.
2. Jednakowoż jeśli i ona wyjdzie za mąż, wówczas muszę jej dać konia,
który ciągnie jej wóz, jak to ona przedtem miała, oraz drugiego konia; na nim
pojedzie jej parobek, który poprowadzi jej konia ciągnącego jej wóz. A gdy
kilka własnych dziewcząt wniosła do [majątku] swego męża, albo znalazło się
tam jakieś dziewczę przez nią kupione już po zawarciu małżeństwa - albowiem kobiety gromadzą czasami pieniądze za len albo za inne zboża, które
wyłącznie do nich należy - za te [pieniądze] mogą kupić dziewczęta albo bydło, albo przyodziewek, albo obicia, [albo] pokrowce, albo kobierce - jeśli
ona je posiada, albo jakieś rzeczy podręczne, które są związane z jej pracą,
jako to jej obicia i jej pokrowce na ławy i jej poduszki i jej kobierce, które
wniosła swemu mężowi oraz które potem ona wykonała, to [wszystko] należy
jej dać. Innych [rzeczy] z dziedzictwa męża ona nie otrzymuje.
3. Jeśli zaś mąż nie pozostawił żadnego syna, wówczas pozostaje żona w majątku
jak długo chce ona pozostać bez [drugiego] męża.
4. A gdy ona umrze, to dziedzictwo zabiera pan męża.
5. Jeśli zaś on zostawił córkę, winien ją pan odpowiednio wyposażyć i
winien jej dać takie same rzeczy, jakie miała matka, co wyżej wymieniono.
6. Jeśli zaś wspomniana wdowa nie chce pozostać bez [drugiego] męża,
wówczas pan winien jej dać wszystkie jej rzeczy, które wyżej wyszczególniono, jak i jej przyrządy tkackie. Albowiem żony polskich rycerzy w przeważającej liczbie mają zwyczaj same tkać.
[Art. 22] 1. Także jeśli umrze chłop, który nie ma syna, [to] jego pan zabiera jego majątek.
2. Wszakże winien on dać żonie jej poduszki i jej pokrowce i rzecz zwaną
dzienicze, na czym się sypia. I jakąś łaskę należy jej wyświadczyć z majątku,
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a więc ma się jej dać jedną krewę albo dwie, albo trzy, albo może więcej,
albo któreś z innych bydląt, żeby się z tego utrzymała.
3. Jeśli zaś mąż ma syna, który obejmuje jego dziedzictwo po jego śmierci, ten zatrzymuje swoją matkę przy sobie jeśli ona chce pozostać bez [drugiego] męża. 4. Jeśli zaś ona nie chce pozostać bez męża, to syn jej daje jej
poduszki i jej pokrowce i jej dzienicze. A jeśli chce jej dać [jeszcze] coś innego, to zależy od jego woli. 5. Także jeśli chłop pozostawił córki, winien je
wyposażyć ten, kto zabiera jego dziedzictwo, czy to syn, czy też pan”85.
Zakończenie niniejszego szkicu w tym miejscu nie wyczerpuje tematu pracy.
Przedstawiłem zarys problematyki, która wymaga podjęcia dalszych wnikliwych
badań w oparciu o poszerzony kwestionariusz badawczy. Zarówno w rodzinie Polski
dzielnicowej, jak i dzisiaj ojcostwo jest zarówno powołaniem jak i zadaniem.
Streszczenie
Wśród plemion zamieszkujących ziemie polskie ustrój rodzinny miał charakter patriarchalny. Głową każdej rodziny, która składała się z trzech lub czterech pokoleń był
najstarszy mężczyzna. Ojciec dysponował tak szerokimi uprawnieniami, iż bez jego
woli żaden z członków rodziny nie mógł funkcjonować samodzielnie. Wychowawcze
zadania rodziny to jedna z najbardziej istotnych jej funkcji zarówno w epoce średniowiecza, jak i współcześnie. Dobro narodu, którego strażnikiem jest władca zależy od
dobrobytu każdej rodziny, zarówno możnowładczej, jak i tej najbiedniejszej. Każda
rodzina spełnia bowiem ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu państwowego. Władza panującego, oparta jest w oczach kronikarza Wincentego na prawie, którego nauczycielem i stróżem pozostaje Kościół.
Summary
Among the tribes inhabiting the lands Polish family structure was patriarchal in nature. The head of each family, which consisted of three or four generations was the
oldest man. Father had so sweeping that without his will, none of the family members
could not function individually. Educational tasks for the family is one of the most
important of its functions both in the Middle Ages and today. From the studies on Vincentius’ knowledge of law, it can be concluded that not only did he master the sources
of law but also favoured the Canon Law over the Roman Law. The chronicler’s Romanistic studies clearly influenced the content of his work.
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Zbigniew Chodkowski (URz)

Typ społeczności pochodzenia a postrzeganie przez młode kobiety roli ojca
Wprowadzenie
Wieś i miasto to dwa typy społeczności, które różnią się przede wszystkim
stylem życia wynikającym z charakteru wykonywanej pracy, warunków życia,
obyczajów i norm regulujących stosunki społeczne. Różnice te dotyczą również
podstawowych mikrostruktur w każdym z tych typów społeczności, jakimi są
rodziny. Jak podaje T. Pilch, rodzina wiejska tradycyjna charakteryzowała się
wspólnotą pracy, podczas gdy w mieście źródłem utrzymania rodziny była praca
rodziców poza gospodarstwem domowym. Obecnie podział ten, jakkolwiek
nadal się utrzymuje, jest mniej ostry ze względu na wyłączenie lub znaczące
ograniczenie udziału dzieci we wspólnej pracy oraz częstego zatrudnienia rodziców zamieszkujących na wsi poza wspólnym gospodarstwem. Rodziny wiejskie
były zawsze w większym stopniu niż miejskie zespolone mocnymi więziami z
krewnymi w linii bocznej i z sąsiadami, także te różnice utrzymują się nadal chociaż są już znacząco mniejsze. Nadal też w rodzinach wiejskich częstsza jest niż
w miejskich wielopokoleniowość oraz wyższe są wskaźniki dzietności (Pilch
1995, s. 170).
Jedną z tendencji rozwoju cywilizacyjnego było dążenie do zmniejszania
różnic pomiędzy wsią i miastem poprzez upowszechnianie na wsi miejskich wzorów życia, określane mianem urbanizacji wiejskich terenów. Takie zmiany były
możliwe dzięki rozwojowi technik informacyjnych, poprzez które do wsi wkraczały początkowo radio i prasa, później telewizja, a w końcu Internet. Jednocześnie wzrastały na wsi wskaźniki skolaryzacji, również na poziomie studiów wyższych oraz wiążące się z tym wskaźniki uczestnictwa w kulturze ponadlokalnej,
narodowej i globalnej. Zmiany te pozostawały w sprzeczności z tradycyjnymi
wzorami życia dotyczącymi różnych jego obszarów, w tym życia rodzinnego. To
ostatnie wiązało się, między innymi, z definiowaniem ról, poprzez które rodzina
mogła wypełniać swoje podstawowe funkcje. Najważniejsze z nich to role rodzicielskie, macierzyńska i ojcowska.
Jedną z podstawowych cech rodziny w społeczności tradycyjnej był paradygmat podziału obowiązków ról rodzicielskich. Jak pisze T. Pilch (1995, s.170),
W mieście charakterystyczna była „różnorodność w zakresie podziału ról i obowiązków w rodzinie”, natomiast na wsi był „wyraźnie zaznaczony podział ról i
obowiązków wszystkich członków rodziny, zależny od płci, wieku i pozycji w
rodzinie”. Te różnice nadal w pewnym stopniu się utrzymują, przy czym w podziale obowiązków ról największe znaczenie posiada „typ ekonomicznego funkcjonowania rodziny”.

39

W tradycyjnej rodzinie wiejskiej wszystkie obowiązki dotyczące pielęgnacji
małego dziecka, opieki nad nim i wprowadzania je w świat wartości należały do
roli matki, natomiast z rolą ojca wiązało się zapewnienie dziecku środków
utrzymania, ewentualne zabezpieczenie jego przyszłości poprzez przekazanie
ziemi, warsztatu, czy środków na urządzenie miejsca pracy, a także utrzymywanie dyscypliny w procesie wychowania. Wszelkie odchylenia od tego wzorca
były postrzegane jako patologia i spotykały się z negatywnymi reakcjami w społeczności, głównie ośmieszaniem, lekceważeniem „zniewieściałego” mężczyzny.
W dużej mierze decydował o tym kontekst religijny, ponieważ jedną z najważniejszych cech społeczności wiejskiej była głęboka religijność oparta na personifikacji Boga i odnoszenia jego aktywności do obowiązków człowieka. Jak pisze
E. Ozorowski (2011, s. 12), ojcostwo Boga było w tradycyjnych kulturach postrzegane nie tylko jako źródło ojcostwa ludzkiego, ale także jako jego wzór. Tak
jak Bóg jest czuwa nad losami człowieka, daje mu pożywienie i bezpieczeństwo,
tak ojciec powinien takie warunki zapewnić rodzinie, a codzienne obowiązki
domowe pozostają poza obszarem jego roli. W źródłach religijnych można także
doszukiwać się warunkowania miłości ojcowskiej zachowaniami dziecka. Ojciec,
na wzór Boga, stawia wymagania i wymierza kary, matka kocha bezwarunkowo
(Pospiszyl 1976, s. 32).
Wzory życia we wszystkich typach społeczności zmieniają się w różnym
tempie, najwolniej te, które opierają się na stereotypach, a do nich właśnie należą
sposoby pełnienia ról rodzinnych. Z kolei śledzenie tych przemian jest bardzo
ważne nie tylko z perspektywy poznawczej, ale również praktycznej, czyli dla
organizowania systemu polityki społecznej na poziomach wyższych, a na niższych – podejmowania odpowiednich strategii wspierania rodziców w wypełnianiu ich ról macierzyńskich i ojcowskich. W swoim opracowaniu zająłem się tymi
drugimi.
2. Założenia metodologiczne badań własnych
Przedmiotem analiz zawartych w tym opracowaniu jest analiza porównawcza
percepcji roli ojca przez młode kobiety – studentki, których wczesna socjalizacja
przebiegała w odmiennych typach społeczności. Jedne z nich reprezentują społeczności wiejskie, tam przebiegało ich dzieciństwo i pierwsze etapy edukacji
szkolnej. Druga z grup uwzględnionych w badaniach to studentki wychowujące
się w mieście i w takim typie społeczności realizujące wszystkie etapy swojej
kariery edukacyjnej. Zarówno kobiety z pierwszej jak i drugiej grupy uczęszczały do szkół ponadgimnazjalnych w mieście, a następnie w mieście podjęły studia
wyższe. W związku z tym problem swoich eksploracji sformułowałem następująco: Czy istnieją, a jeśli tak to jakie różnice w postrzeganiu roli ojca pomiędzy
kobietami, których wczesna socjalizacja przebiegała na wsi, a wiec w środowisku
o mocniej zakorzenionych stereotypach rodziny tradycyjnej, a kobietamistudentkami, które wychowywały się w mieście?
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Podstawą sformułowania odpowiedzi na powyższe pytanie będą wyniki badań przeprowadzonych w drugim półroczu 2013 roku w populacji 113 studentek
kierunku pedagogika Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wszystkie były w zbliżonym
wieku, najwięcej (46,15%) mieściło się w przedziale 21-22 lat, 25% nie ukończyło jeszcze 20 lat, a pozostałe (23,85%) miało w momencie badań więcej niż 22
lata. Zdecydowana większość (70,19%) stanowiły osoby studiujące w systemie
stacjonarnym, studentek trybu niestacjonarnego było 29,81%. 91,35% spośród
nich wychowywało się w rodzinach pełnych, pozostałe 8,65% w rodzinach niepełnych, najczęściej (7 przypadków) z powodu braku ojca, a w jednym – z powodu braku matki. W dwóch przypadkach rodzinę rozbiła śmierć i również w
dwóch rodzice nie tworzyli nigdy stałego związku. W pozostałych rodzinach
respondentek przyczyną niepełnej struktury był rozpad spowodowany rozwodem
bądź separacją. Rodziny te najczęściej żyły w dobrych bądź wystarczających
warunkach odpowiednio: (53,85% i 31,73%), tylko 2,88% określiło te warunki
jako złe, a pozostałe (11,54%) jako bardzo dobre. Najwięcej respondentek
(48,08%) w momencie prowadzenia badań nie pozostawało w trwałym związku z
partnerem, dalsze 43,27% posiadało stałego partnera bez sformalizowania związku, a 8,65% stanowiły kobiety zamężne.
Najważniejszą cechą, z punktu widzenia sformułowanego pytania badawczego, różnicującą badane studentki był typ społeczności, w jakiej przebiegał okres
ich wczesnej socjalizacji. Dla 64,42% spośród nich była to wieś, dla pozostałych
45,58% - miasto. Dobór osób badanych był losowo-celowy, tzn. o wypełnienie
kwestionariusza ankiety zostały poproszone studentki pedagogiki Uniwersytetu
Rzeszowskiego, które wyraziły chęć uczestniczenia w prowadzonych badaniach.
3. Wyniki badań
Jak wynika z ustaleń literaturowych zaprezentowanych w pierwszej części
tego opracowania, w rodzinie tradycyjnej żona/matka zajmowała się domem,
wychowywała dzieci, sprzątała, gotowała, a ojciec zarabiał na utrzymanie całej
rodziny. Badane studentki poprosiłem o ustosunkowanie się do zasadności takiego wzorca ról rodzicielskich w kontekście współczesnych realiów. Wyniki prezentuje tabela nr 1.
Badane studentki w większości przypadków odrzucają tradycyjny model roli
ojcowskiej, zgodnie z którym jest on zwolniony od codziennych obowiązków
pielęgnacyjno-opiekuńczych i wychowawczych. Żadna z ankietowanych nie
zgadza się na taką sytuację w sposób zdecydowany. Raczej akceptuje tradycyjny
model roli ojcowskiej niespełna 30% badanych, częściej wychowujących się w
mieście (29,73%) niż na wsi (21,05%). Zdecydowane negacje wyraziło więcej
studentek wychowanych w mieście niż na wsi (różnica w granicach 6%), zatem
najwięcej respondentek, tak wychowanych na wsi jak i w mieście, raczej nie
zgadza się z tradycyjnym podziałem obowiązków rodzicielskich.
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Tabela 1. Akceptacja dla tradycyjnego podziału obowiązków ról rodzicielskich a typ społeczności wczesnej socjalizacji badanych studentek
wieś
zdecydowanie
tak
raczej tak

N=76

100%

0

0

16

21,05

raczej nie
42
zdecydowanie
18
nie
Źródło: Opracowanie własne

55,26
23,68

p
0,530399501

miasto
zdecydowanie
tak
raczej tak

N=37

100%

0

0,00

11

29,73

raczej nie
zdecydowanie
nie

15

40,54

11

29,73

ch-kwadrat
2,207872023

df
3

Wykres 1. Akceptacja dla tradycyjnego podziału obowiązków ról rodzicielskich a typ społeczności wczesnej socjalizacji badanych studentek

Częściej taką opinię wyraziły studentki wychowane na wsi, ale z kolei pochodzące z miast częściej opowiedziały się za zdecydowanym odrzuceniem stereotypu
podziału obowiązków ról rodzinnych ze względu na płeć. Ponieważ nie stwierdzono
różnic na poziomie istotności statystycznej, można przyjąć, że nie występuje zależność pomiędzy młodymi kobietami wychowanymi na wsi i w mieście co do opinii na
temat zasadności tradycyjnego podziału obowiązków ról rodzicielskich, przy czym
badane studentki najczęściej raczej się z nim nie zgadzają, jednak nie są zdecydowane w swoich przekonaniach. Tradycyjne postrzeganie roli ojca wiąże się z postrzeganiem go jako osoby odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny. Aktywizacja zawodowa
kobiet zmieniła realia w tym zakresie, przy czym niekoniecznie zmiany faktyczne
muszą znajdować odzwierciedlenie w nastawieniach i opiniach społeczeństwa. Wypowiedzi badanych studentek na ten temat przedstawia kolejna tabela nr 2.
Tabela 2. Opinie badanych studentek na temat udziału ojca w utrzymaniu rodziny
wieś
N=76
kobieta
1
mężczyzna
4
obydwoje
71
Źródło: Opracowanie własne
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100%
1,32
5,26
93,42

miasto
kobieta
mężczyzna
obydwoje

N=37
0
2
35

100%
0
5,41
94,59

p
0,78213966822107900000

chi-kwadrat
0,4914

df
2

Wykres 2. Opinie badanych studentek na temat udziału ojca w utrzymaniu rodziny

Zdecydowana większość badanych studentek odrzuca stereotyp ojca jako
osoby wyłącznie odpowiedzialnej za utrzymanie rodziny. Niemal wszystkie,
niezależnie od typu społeczności, w której przebiegała ich wczesna socjalizacja,
uważają, że utrzymanie rodziny powinno być obowiązkiem obojga partnerów
związku. Tylko niewiele ponad 5% wśród respondentek z obydwu grup wyraziło
przekonanie, że korzystny jest wzór roli ojca – wyłącznego żywiciela rodziny.
Z aktywizacją zawodową kobiet wiąże się ich przygotowanie edukacyjne, w
efekcie którego coraz częściej tworzą się związki, w których kobieta jest lepiej
przygotowana do wykonywania zawodu i otrzymuje wyższe wynagrodzenie, w
porównaniu ze swoim partnerem. Oznacza to, że obowiązki związane z utrzymaniem rodziny w większym stopniu związane są z rolą matki, co jest sprzeczne z
tradycyjnym postrzeganiem tej roli. Badane studentki zostały poproszone o odpowiedź na pytanie, jak oceniają wpływ takiej sytuacji na funkcjonowanie rodziny. Odpowiedzi prezentuje tabela.
Tabela 3. Ocena wpływu mniejszego udziału ojca w utrzymaniu rodziny na
jej funkcjonowanie, a typ społeczności, w jakich przebiegała wczesna socjalizacja badanych

jest to niekorzystne dla rodziny
uważam, że tak jest lepiej
uważam, że nie ma to żadnego
znaczenia
Źródło: Opracowanie własne

Wieś
N=76
5
0
71

P
0,97094175173447700000

6,58
0

Miasto
N=37
2
0

93,42

35

100%

Chi-kwadrat
0,0590

100%
5,41
0
94,59

df
2
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Wykres 3. Ocena wpływu mniejszego udziału ojca w utrzymaniu rodziny na
jej funkcjonowanie, a typ społeczności, w jakich przebiegała wczesna socjalizacja badanych

Dla zdecydowanej większości badanych kobiet (ponad 90%) fakt pozbawienia roli ojca jako głównego żywiciela rodziny nie ma znaczenia dla jej funkcjonowania, jednak żadna z nich nie uważa, że jest to sytuacja dla rodziny korzystna. Natomiast respondentki wychowujące się na wsi, częściej niż pochodzące z
miasta, uważają, że wyższe zarobki kobiety są niekorzystne dla sytuacji rodzinnej, a stwierdzone różnice zbliżają się do poziomu istotności statystycznej.
Badane kobiety nie oczekują więc od mężczyzn w roli ojców wyłączności w
zapewnieniu rodzinie podstaw materialnego bytu, nie stanowi też dla nich problemu fakt mniejszego udziału ojca w wypełnianiu tych obowiązków. Jednocześnie same akceptując przejmowanie obowiązków tradycyjnie przypisanych roli
matki, oczekują podobnej postawy od mężczyzn podejmujących rolę ojcowską.
Znajduje to, miedzy innymi, odzwierciedlenie w ich opiniach na temat, czy codzienne wychowywanie dziecka powinno być przypisane do roli ojcowskiej.
Tabela 4. Opinie badanych studentek na temat udziału ojca w codziennym
wychowywaniu dzieci a typ społeczności pochodzenia
Wieś
Miasto
100%
100%
N=76
N=37
w większym stopniu kobieta
5
6,58
3
8,11
w większym stopniu mężczyzna
0
0,00
0
0,00
w równym stopniu obydwoje
rodzice
Źródło: Opracowanie własne
p
0,95673643447986100000

71

93,42

34

91,89

chi-kwadrat

df

0,0885

2

Wykres 4. Opinie badanych studentek na temat udziału ojca w codziennym
wychowywaniu dzieci a typ społeczności pochodzenia
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Zarówno kobiety wychowujące się na wsi jak i w mieście w zdecydowanej
większości (ponad 90%) wyraziły przekonanie, że obowiązki związane z wychowywaniem dzieci są przypisane w takim samym stopniu do roli ojca, jak i do
roli matki. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest ich przekonanie o dużym znaczeniu zaangażowania ojca w proces wychowania dla prawidłowego rozwoju
dziecka, co ilustrują dane kolejnej tabeli.
Tabela 5. Opinie badanych kobiet na temat znaczenia udziału ojców w wychowywaniu dzieci a typ społeczności pochodzenia

konieczny dla ich prawidłowego
rozwoju, niezależnie od płci
konieczny, ale tylko dla prawidłowego rozwoju chłopców
mało ważny, dla efektów wychowania liczy się matka
Źródło: Opracowanie własne
p
0,845201342

Wieś
N=76

100%

Miasto
N=37

100%

74

97,37

37

100

0

0

0

0

2

2,63

0

0

Chi-kwadrat
0,336360814

df
2

Wykres 5. Opinie badanych kobiet na temat znaczenia udziału ojców w wychowywaniu dzieci, a typ społeczności pochodzenia
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Niemal powszechne jest przekonanie badanych studentek, że udział ojca w
wychowaniu dzieci jest tak samo ważny jak udział matki. Odmienne stanowisko
wyraziły tylko dwie studentki, obydwie pochodzące ze środowiska wiejskiego.
W ich przekonaniu zaangażowanie matki w wychowanie dziecka jest dla jego
rozwoju znacznie korzystniejsze niż udział matki. Zatem kobiety opowiadając się
za partnerskim podziałem obowiązków wychowawczych kierowały się w pierwszej kolejności dobrem dziecka, jego szansami rozwojowymi a nie chęcią przesunięcia na inną osobę części obowiązków tradycyjnie przypisywanych do jednej
ze swoich ról życiowych. Znajduje to potwierdzenie w ich opiniach dotyczących
możliwości dzielenia się rodziców prawem do urlopu z tytułu opieki nad małym
dzieckiem.
Tabela 6. Akceptacja dla urlopu tacierzyńskiego we własnej rodzinie
Wieś
N=76
zdecydowanie tak
41
raczej tak
33
raczej nie
1
zdecydowanie nie
1
Źródło: Opracowanie własne
p
0,80427449304533000000

100%
53,95
43,42
1,32
1,32

Miasto
N=37
21
13
1
1

Chi-kwadrat
0,9875

100%
56,76
35,14
2,7
2,7

df
3

W ustosunkowaniach do urlopu tacierzyńskiego ujawniły się pewne różnice
procentowe pomiędzy studentkami pochodzącymi ze wsi i tymi, które wychowały się w mieście, jednak nie osiągnęły one wartości nawet zbliżonych do poziomu istotności statystycznej. Natomiast procentowo nieco więcej jest kobiet pochodzących z miasta, które zdecydowanie zaakceptowałyby w swojej rodzinie
taką sytuację, natomiast kobiety, których wczesna socjalizacja przebiegała na
wsi, częściej wybierały odpowiedź „raczej tak”. Natomiast brak akceptacji ujawnił się w badanych grupach tylko sporadycznie, procentowo częściej w grupie
studentek reprezentujących pochodzenie miejskie.
Wykres 6. Akceptacja dla urlopu „tacierzyńskiego” we własnej rodzinie
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Jedną z tendencji przemian obserwowanych przez familiologów jest wzajemne przejmowanie obowiązków ról pomiędzy partnerami tworzącymi związek.
Nie jest to jednak tendencja w równym stopniu satysfakcjonująca obydwie strony.
Kobiety, dążące do równouprawnienia płci, chętnie podejmują pracę zawodową
stwarzającą dla nich finansową niezależność od mężczyzny. Jednocześnie oczekują
przesunięcia w zakres jego roli części obowiązków przypisanych stereotypowo do
ról kobiecych. Ten drugi kierunek zmiany jest jednak znacznie wolniejszy, jakkolwiek stopniowo postępuje. Jedna z istotnych przyczyn może być fakt, że obowiązki
ról męskich były tradycyjnie bardziej cenione, niż obowiązki ról kobiecych, wiązane
z ich wyższym intelektem oraz innymi wysoko cenionymi cechami i kompetencjami.
Zatem dla kobiety wchodzenie w obowiązki ról męskich było swoistym awansem,
nawet jeśli wiązało się z olbrzymim przeciążeniem obowiązkami ról równocześnie
pełnionych. Z kolei dla mężczyzny w rodzinie tradycyjnej przejmowanie obowiązków „babskich” było niehonorowe.
Takie stereotypy są już w tej chwili znacznie słabsze, ale nie zupełnie wyeliminowane. Jednocześnie sytuacja ta generowała dyskomfort psychiczny mężczyzny, który w coraz większym stopniu mógł czuć się „ograbiany” ze swoich
funkcji i jednocześnie „poniżany” poprzez wymogi, do jakich nie został przygotowany w socjalizacji pierwotnej. Badane kobiety zapytałem w związku z tym,
czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że współcześnie w rodzinie mężczyzna jest
niedoceniany, wręcz marginalizowany, co powoduje jego frustrację. Odpowiedzi
prezentuje tabela.
Tabela 7. Przekonanie o niedocenianiu roli mężczyzny w roli ojca a typ społeczności pochodzenia badanych studentek
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
Źródło: Opracowanie własne
p
0,040165662

Wieś
N=76

100%

Miasto
N=37

100%

7

9,21

3

8,11

8
46

10,53
60,53

12
16

32,43
43,24

15

19,74

6

16,22

Chi-kwadrat
8,302001134

df
3

Wykres 7. Przekonanie o niedocenianiu roli mężczyzny w roli ojca a typ społeczności pochodzenia badanych studentek
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Najwięcej badanych z obydwu grup wyraziło przekonanie, że współcześnie
mężczyzna raczej nie jest właściwie doceniany w pełnionej przez siebie roli ojca.
Uważa tak 60% kobiet wychowanych na wsi oraz 43,24% respondentek, których
wczesna socjalizacja przebiegała w mieście. Większość pozostałych respondentek wychowanych w mieście (32,4%%) wyraziła przekonanie, że rzeczywiście,
współczesny mężczyzna w roli ojca jest raczej niedoceniany. Kobiet tak myślących w grupie o pochodzeniu wiejskim było mniej, bo tylko 10,53%. Ogólnie
można więc przyjąć, że badane studentki nie są przekonane o niedocenianiu
mężczyzn w ich rolach ojcowskich, zwłaszcza studentki o pochodzeniu wiejskim, gdzie osób tak myślących było w sumie ponad 80% (w drugiej grupie niewiele ponad 60%).
Przejawem dyskryminacji mężczyzn w roli ojcowskiej jest powszechne przyznawanie opieki nad dzieckiem matce, nawet jeśli ojciec nie zrobił niczego, co mogłoby go dyskwalifikować w tej roli, a nawet byłby w stanie zapewnić dziecku lepszą opiekę tak w znaczeniu materialnym jak i psychoemocjonalnym. Jak stwierdza
A. Kanios (2012, s. 67), na ogół sądy postrzegają matkę jako lepiej predystynowana
do przejęcia opieki nad dzieckiem, a ojcu wyznaczając rolę drugoplanową przejawiającą się wyłącznie w planowych kontaktach. Niestety, jak stwierdza A. Czerederecka
(2010, s. 49), duża część matek nie czuje się usatysfakcjonowana również i takimi
wyrokami sądu, w związku z czym ojcowie muszą walczyć nierzadko latami o prawa do widzenia się z dzieckiem. Badane studentki zapytałem w związku z tym, czy
takie automatyczne faworyzowanie matki uznają za korzystne dla dziecka. Odpowiedzi prezentuje tabela nr 8.
Tabela 8. Stosunek badanych kobiet do dyskryminowania ojców w wyrokach
przyznających prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie
właściwe, kobieta zawsze lepiej
zaopiekuje się dzieckiem
w wielu przypadkach niesłuszne, krzywdzące ojca
Źródło: Opracowanie własne
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Wieś
N=76

100%

Miasto
N=37

100%

18

23,68

9

24,32

58

76,32

28

75,68

p
0,94030921208898400000

Chikwadrat
0,0056

df
1

Wykres 8. Stosunek badanych kobiet do dyskryminowania ojców w wyrokach przyznających prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Badane studentki są w zdecydowanej większości (powyżej 75% w każdej z
porównywanych grup) przekonane o tym, że w wielu przypadkach wyroki sądu
przyznające prawo do opieki nad dzieckiem matce, są krzywdzące dla ojca. Różnice pomiędzy kobietami wychowanymi na wsi i w mieście nie tylko, ze są statystycznie nieistotne, ale również procentowo bardzo zbliżone. Zważywszy jednak,
że obiektywnie kobiety dopuszczają powierzenie ojcu opieki nad dzieckiem, na
ogół w sytuacji, kiedy problem dotyczy ich rodziny, zdecydowanie zmieniają
postawę i podejmują walkę o prawo do opieki, a w dużej części również o prawo
do wyłączności tej opieki. I jakkolwiek wzrasta poziom świadomości społecznej
także w kwestii znaczenia udziału ojca w wychowaniu dziecka, wciąż jeszcze
racjonalne myślenie ustępuje negatywnym emocjom kierowanym do ojca dziecka, również takiego, który je kocha, niezależnie od rozpadu więzi małżeńskich.
W realizacji ról rodzicielskich bardzo ważne jest podejmowanie decyzji o
sprawach ważnych dla dziecka, no o wyborze szkoły, zajęć dodatkowych itp.
Badane kobiety zarówno reprezentujące środowisko wiejskie jak i miejskie,
uznały w 100%, iż jest to prawo ojca na równi z posiadanym przez matkę, co
oznacza, ze tego typu decyzje powinny być uzgadniane przez oboje rodziców.
Dla kształtowania się sposobów postrzegania roli ojcowskiej bardzo duże
znaczenie maja wzorce wyniesione z rodziny generacyjnej, dlatego w odniesieniu
do znaczenia roli ojca uwzględniłem również kontekst przekazów pokoleniowych. Badane kobiety zapytałem o to, które z rodziców odegrało większa role w
ich życiu. Odpowiedzi zawiera tabela.
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Tabela 9. Postrzeganie roli rodziców we własnym życiu a typ społeczności pochodzenia
Wieś N=76
ojciec
matka
obydwoje
Źródło: Opracowanie własne

4
29
42

p
0,07464831472594760000

100% Miasto N=37
5,26
5
38,16
19
55,26
13

Chi-kwadrat
5,1899

100%
13,51
51,35
35,14

df
2

Wykres 9. Postrzeganie roli rodziców we własnym życiu a typ społeczności pochodzenia

Dla większości kobiet wychowujących się w środowisku wiejskim ojciec i
matka odegrali równie ważną rolę (55,26%), dla pozostałych osobą najbardziej
znaczącą była częściej matka (38,16%) niż ojciec (5,2%). Inne były wypowiedzi
kobiet reprezentujących środowisko miejskie, które największą rolę w swoim
życiu w większości przypadków (51,35%) przypisywały matce, ale także częściej
niż kobiety ze środowiska wiejskiego – ojcu (13,51%). Można to tłumaczyć w
ten sposób, że dziecko wiejskie więcej czasu spędza z obojgiem rodziców, którzy
pracują w rodzinnym gospodarstwie, niż dziecko miejskie, gdzie rodzice poza
domem przebywają większość dnia, przy czym nierzadko matka pracuje w większym wymiarze godzin niż ojciec.
Bardzo zróżnicowany był podział obowiązków ról ojcowskich i macierzyńskich w rodzinach generacyjnych badanych kobiet. Ich wypowiedzi na ten temat
przedstawia tabela
Tabela 10. Podział obowiązków ról rodzicielskich w rodzinach generacyjnych
badanych studentek a typ społeczności, w jakich się wychowywały

50

matka zajmuje się domem, a ojciec zarabia na
utrzymanie rodziny
ojciec zajmuje się domem, a matka zarabia na
utrzymanie rodziny
matka i ojciec pracują, ale domem zajmuje się
tylko matka
matka i ojciec pracują oraz oboje zajmują się
domem
inne
Źródło: Opracowanie własne

Wieś
N=76

100%

Miasto
N=37

100%

27

35,53

7

18,92

5

6,58

4

10,81

9

11,84

11

29,73

31
4

40,79
5,26

10
5

27,03
13,51

p
Chi-kwadrat df
0,02933404 10,76515778 4

Wykres 10. Podział obowiązków ról rodzicielskich w rodzinach generacyjnych badanych studentek a typ społeczności, w jakich się wychowywały

matka zajmuje się domem, a ojciec zarabia na utrzymanie rodziny
ojciec zajmuje się domem, a matka zarabia na utrzymanie rodziny
matka i ojciec pracują, ale domem zajmuje się tylko matka
matka i ojciec pracują oraz oboje zajmują się domem
inne
W populacji studentek wychowujących się na wsi najczęściej (40,79%) oboje
rodzice pracowali na utrzymanie rodziny i jednocześnie zajmowali się domem
lub też matka zajmowała się domem a ojciec pracował na utrzymanie rodziny
(35,53%). Takie modele były również typowe dla rodzin miejskich, w których
wychowywały się studentki tworzące druga z badanych grup, chociaż w ich rodzinach generacyjnych częściej miała miejsce sytuacja, kiedy oboje rodzice pracowali na utrzymanie rodziny, ale domem zajmowała się tylko matka (29,73%)
oraz sytuacje kiedy matka zarabiała na utrzymanie rodziny, a domem zajmował
1.
2.
3.
4.
5.
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się ojciec. Te ostatnie przypadki nie były jednak częste, w pierwszej z badanych
grup (pochodzenie wiejskie) stanowiły 6,58%, a w drugiej (pochodzenie miejskie) – 10,81%. Zaobserwowane różnice pomiędzy porównywanymi grupami nie
osiągnęły jednak poziomu istotności statystycznej.
Pomimo zróżnicowania środowisk rodzinnych, w jakich przebiegała wczesna
socjalizacja badanych studentek, ich preferencje co do obowiązków roli ojca w
rodzinach jakie założyły bądź zamierzają założyć, są identyczne. Wszystkie, tak
wychowane na wsi jak i w mieście chciałyby ze swoim partnerem dzielić w równy sposób obowiązki ról rodzicielskich, to znaczy oczekują od mężczyzny w roli
ojca zarówno udziału w dostarczaniu materialnych podstaw bytu rodziny jak i
zaangażowania w wychowywanie dzieci i wykonywanie innych obowiązków
domowych.
Zakończenie
Percepcja ról rodzicielskich była podejmowana w dotychczasowych eksploracjach przez pedagogów, socjologów czy psychologów. I tak np. badania A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek i B. Budrowskiej (2004) wykazały, że Polacy, tak mężczyźni jak i kobiety w zdecydowanej większości odpowiedzialność za opiekę nad
dzieckiem i jego wychowanie przypisują do roli matki, wyłaczajac ją tym samym z
obowiązków roli ojca. Od ojca badani oczekują czynności mniej odpowiedzialnych i
czasochłonnych, takich jak odwożenie dziecka, spacery z nim czy pomoc w odrabianiu lekcji. A. Dudak (2013, s. 34) w oparciu o analizę danych literaturowych oraz
badania własne wyraża przekonanie, że za utrzymywanie się takich stereotypowych
opinii odpowiedzialne sa w głównej mierze kobiety, przekonane o swych wrodzonych predyspozycjach i kompetencjach zapewniających dziecku możliwie najlepszą
opiekę i często wręcz izolując je od ojca.
Moje badanie nie potwierdziły takich doniesień. Kobiety w zdecydowanej
większości odrzucają paradygmat tradycyjnej roli ojca, niezależnie od tego czy
wychowywały się na wsi, czy w mieście. Akceptują przejmowanie przez kobiety
części obowiązków tradycyjnie przypisywanych do ról męskich i jednocześnie
oczekują, ze mężczyźni będą na równi z nimi wykonywać te obowiązki ról rodzicielskich, które stereotypowo kojarzyły sią z rolą macierzyńską. Jednocześnie
nie można zapominać o tym, że badane były osobami studiującymi, a zatem reprezentującymi wyższy niż przeciętny dla kobiet polskich poziom wykształcenia.
Ponieważ jednak udział kobiet, czy w ogóle osób studiujących w populacji młodzieży szybko wzrasta, można przyjąć, ze wyniki odzwierciedlają opinie znacznej części młodych kobiet.
Analizy zawarte w tym opracowaniu zostały ukierunkowane problemem badawczym zawierającym pytanie o różnice w opiniach na temat roli ojcowskiej
kobiet, których wczesna socjalizacja przebiegała na wsi i takich, które wychowały się w mieście. Wyniki nie wykazały istotnych różnic pomiędzy porównywanymi grupami, można zatem przyjąć, że typ społeczności, w której przebiega
wczesna socjalizacja nie ma większego znaczenia dla percepcji roli ojcowskiej.

52

Otwarcie wszystkich środowisk na wpływy pozarodzinne i pozalokalne powoduje, że stereotypy „uświęcone tradycją” odgrywają coraz mniejsze znaczenie w
kreowaniu oczekiwań dotyczący modeli życia rodzinnego, w tym paradygmatu
roli ojca, a coraz większe znaczenie przypada oddziaływaniu kultury ponadlokalnej, również globalnej.
Streszczenie
Środowisko wiejskie zawsze charakteryzowało się pewnym zamknięciem na
wpływy zewnętrzne ludzi mieszkających na danym obszarze i kultywujących
swój styl życia, opornych na zmiany, zachowujących zwyczaje, obyczaje i niepisane prawa przekazywane kolejnym pokoleniom. Rodzina wiejska koncentrowała się na pracy w gospodarstwie. Podział obowiązków ról wynikał z potrzeb tego
gospodarstwa i hierarchicznej struktury. Ojciec był niepodważalnym autorytetem, dominował, rządził, chronił, żywił, miał decydujące zdanie. Matka zajmowała się wychowywaniem dzieci i gospodarstwem domowym. Natomiast społeczność miejska charakteryzowała się większym zróżnicowaniem wzorów życia,
także odnoszących się do ról rodzinnych. Różnice te stopniowo się zacierają,
niemniej jednak dawne stereotypy dotyczące ról rodzinnych nie zostały zupełnie
wyeliminowane ze świadomości społecznej. W opracowaniu tym podjąłem próbę
odpowiedzi na pytanie, czy istnieją, a jeśli tak to jakie różnice w postrzeganiu
roli ojca pomiędzy kobietami, których wczesna socjalizacja przebiegała na wsi, a
więc w środowisku o mocniej zakorzenionych stereotypach rodziny tradycyjnej,
a kobietami-studentkami, które wychowywały się w mieście?
W wyniku analizy badań przeprowadzonych w grupie 113 studentek reprezentujących zarówno rodziny wiejskie (76) jak i miejskie (37), ustaliłem, ze typ
społeczności, w których przebiegała ich wczesna socjalizacja nie różnicuje w
sposób istotny ich opinii na temat ról rodzicielskich, a zwłaszcza roli ojca, na
której głownie koncentrowałem się w podjętych eksploracjach. W końcowej
części opracowania podjąłem próbę wyjaśnienia uzyskanych wyników w kontekście dotychczasowych ustaleń literaturowych.
Summary
The Type of The Community of Students’ Origin And Their Perceiving of The
Father`s Role
The country environment is characterized by certain closure to external influences of people living outside this rural area. These people cultivate the same
lifestyle and they keep the same habits, unwritten laws which pass on to future
generations. Rural family does focus on work in farm and the division of responsibilities in marriage`s roles which is resulted from the needs of the farm and the
hierarchical structure. As a father was irrefutable authority, he predominated and
ruled. He also protected and kept his family and had decisive sentence concerning children. Mother took care of raising children and the household. In contrast,
urban community was characterized by greater diversity of patterns of life, also
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relating to quite different family roles. These differences become increasingly
blurred, but the stereotypes of family roles had not been completely eliminated
from the social consciousness.
In my exertion I tried to answer the question whether are there differences in
perceiving father`s role among young women who have been born in village or in
city. According to my exploration which I conducted in group of 113 representing students: the country families (76) and municipal ones (37), the type of the
community wasn't diversifying in the significant way of the opinion of students
about parental roles, but especially with father`s role. In the final movement of
the study I made an attempt to clarify achieved results in the context of current
arrangements in literature.
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Poczucie koherencji ojców dzieci z zespołem downa
Wstęp
Rodzina, w której przychodzi na świat dziecko niepełnosprawne intelektualnie napotyka na swej drodze wiele problemów wychowawczych, opiekuńczych,
ekonomicznych, a przede wszystkim emocjonalnych [por. Twardowski, 2003, s.
101]. Uważana jest za „nie tylko podstawową, ale niemal niezbędną, niezastąpioną grupą społeczną permanentnie wspierającą osoby niepełnosprawne i zapewniającą ich funkcjonowanie” [por. Ostrowska, 2001, s. 92]. Właściwe relacje
pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny przyczyniają się do stabilizacji
emocjonalnej dziecka z niepełnosprawnością [por. Karwowska, 2007, s. 27].
Badania dotyczące poczucia koherencji rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju
przeprowadzane są bardzo sporadycznie. Przeważnie koncentrują się one na matkach dzieci niepełnosprawnych [por. Pisula, 2007, s. 117-121]. Jeżeli chodzi o
ojców dzieci z zespołem Downa zauważalny jest deficyt prowadzonych badań. A
przecież rola ojca w wychowaniu i w procesie rehabilitacji dziecka jest tak samo
ważna jak matki.
Małżonkowie w różny sposób reagują na wiadomość o niepełnosprawności
swego potomka. Ich uczucia ewaluują i wyznaczają działania jakie podejmują
wobec dziecka. Wyróżniamy IV etapy przystosowania się do niepełnosprawności
dziecka:
I. Okres szoku
Informacja o niepełnosprawności dziecka wywołuje wstrząs emocjonalny u
rodziców. Równowaga psychiczna ulega dezorganizacji. W przeżyciach dominuje: rozpacz, lęk, bezradność i poczucie krzywdy. Między rodzicami pojawiają się
nieporozumienia, kłótnie, wzajemna wrogość i agresja.
II. Okres kryzysu emocjonalnego
Rodzice nie potrafią pogodzić się z zaistniałą sytuacją, ale ich emocje nie są
już tak burzliwe.
Sytuację swoją spostrzegają jako beznadziejną, są zrozpaczeni i bezradni.
Kłótnie i konflikty między rodzicami pogłębiają dezorganizacją w funkcjonowaniu rodzinę.
III. Okres pozornego przystosowania
Rodzice nie mogą pogodzić się z faktem, że ich dziecko jest niepełnosprawne, stosują różne mechanizmy obronne tzn. deformują obraz rzeczywistości
zgodnie ze swymi pragnieniami.
Podważają postawioną wcześniej diagnozę medyczną i poszukają nowych
specjalistów.
IV. Okres konstruktywnego przystosowania się
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Rodzice zastanawiają się jakie są realne przyczyny niepełnosprawności i jakie są
możliwości rozwoju ich dziecka. Życie i funkcjonowanie rodziny zaczyna organizować się wokół zabiegów rehabilitacyjnych i wychowawczych. Kontakty z dzieckiem
sprawiają satysfakcję. [por. Obuchowska, 1991, s. 21-27; Maciarz, 2004, s. 9-10].
Truizmem jest stwierdzenie, że każdy z małżonków oczekujących przyjścia
na świat swojego potomstwa wierzy w to, że ich dziecko będzie zdrowe. Nikt nie
jest przygotowany do wychowywania dziecka z niepełnosprawnością, dlatego też
usłyszana diagnoza może stać się przyczyną problemów w funkcjonowaniu rodziny.
Złożoność sytuacji może powodować zjawisko odsuwania się ojca od rodziny. Przybiera ono różne formy, takie jak: brak zainteresowania sprawami rodziny, ucieczka w
alkohol lub w pracę zawodową czy społeczną, wreszcie jej opuszczenie [por. Obuchowska, 1991, s. 21].
Powodem odsuwania się ojca od rodziny mogą być duże problemy z przystosowaniem się do nowej, bardzo trudnej sytuacji. Wyniki badań wskazują iż „ojcowie […] stwarzali pozory nie przejmowania się własną sytuacją, podczas gdy
w istocie przeżywali rozpacz, poczucie beznadziejności i bezradność” [por. Pielucha i Pielucha, 2003, s. 68].
Istnieje również liczna grupa ojców prezentująca zupełnie inną postawę, która wyraża się dużym stopniem zaangażowania w wychowanie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. Ojcowie mimo, iż dużo czasu poświęcają pracy zawodowej, chcą mieć kontakt z dzieckiem, a ich relacje pozwalają im dostrzec nową
jakość i głębszy sens [por. Cytowska, 2003, s. 97].
Reakcja ojców na diagnozę związaną z niepełnosprawnością dziecka w dużej
mierze zależy od poczucia koherencji, które stanowi zasadniczą rolę w procesie
budowania zdrowia. Jest kluczowym elementem modelu salutogenetycznego,
stworzonego przez Aarona Antonosky'ego. Początkowo twórca modelu definiuje
pojęcie poczucie koherencji (SOC) jako ,,ogólną orientację wyrażającą, w jakim
stopniu człowiek ma dominujące, trwałe, chodź dynamiczne przekonania o
przewidywalności świata wewnętrznego i zewnętrznego oraz o tym, że w dużym
prawdopodobieństwie sprawy przyjmują tak pomyślny obrót, jakiego można
oczekiwać na podstawie racjonalnych przesłanek” [por. Antonovsky, 2005, s.
11]. Następnie modyfikuje powyższą definicję, uważając, że poczucie koherencji
to: ,, globalna orientacja człowieka wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma
dominujące, trwałe, chodź dynamiczne poczucie pewności, że:
• bodźce (informacje) napływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego mają charakter ustrukturalizowany, przewidywalny oraz
wytłumaczalny;
• ma dostęp do środków (zasobów), które mu pozwolą sprostać wymaganiom
jakie stawiają te bodźce;
• wymagania te stanowią dla jednostki wyzwanie warte podjęcia wysiłku i
zaangażowania” [por. Dolińska-Zygmunt, 1996, s. 21; Antonovsky, 2005, s. 34].
Aby utrzymać wysoki poziom poczucia koherencji nie można pomijać wagi
takich obszarów, jak: bezpośredni kontakt (relacja) interpersonalna, własne życie
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emocjonalne, zadania egzystencjalne (m.in. doświadczenia śmierci, porażki) oraz
podstawowa aktywność życiowa. W momencie, gdy któryś z nich zostanie pominięty poziom koherencji będzie niski, zaś człowiek doświadcza bezsensowności
własnego życia, bezradności, beznadziejności, zagubienia oraz chaosu [por. Dolińska-Zygmunt, 1996, s. 23]. Osoba posiadająca wysoki poziom koherencji dysponuje wieloma strategiami radzenia sobie, potrafi odpowiednio dobrać strategię
do zaistniałej sytuacji stresowej (stresora), w podejmowanych przez siebie działaniach koncentruje się na rozwiązaniu problemu [por. Antonovsky, 2005, s. 133136]. Wyróżniamy trzy zasadnicze komponenty struktury poczucia koherencji,
do których zalicza się: poczucie sensowność (meaningfulness), poczucie sterowalności lub zaradności (manageability), poczucie zrozumiałości (comprehensibility). W celu prawidłowego formułowania się poczucia koherencji muszą wystąpić trzy właściwości: udział w podejmowaniu decyzji, równowaga w zakresie
niedociążenia-przeciążenia, a także spójność [por. Dolińska-Zygmunt, 1996, s.
22]. Jednocześnie należy pamiętać, że poczucie koherencji kształtuje się w każdym człowieku indywidualnie od wieku niemowlęcego, zaś ostatecznie stabilizuje się w wieku 30 lat [por. Antonovsky, 2005, s. 95-116].
Z psychologicznego punktu widzenia poczucie koherencji to zmienna osobowościowa, posiadającą liczne przekonania o własnej osobie, otaczającym świecie oraz
własnych relacjach z rzeczywistością. Motywuje ona jednostkę do aktywnego radzenia
sobie ze stawianymi wymaganiami, a także wpływa na funkcje regulujące, aby uruchomione zostały odpowiednie zasoby do konfrontacji z pojawiającymi się wymaganiami [por. Heszen, Sęk, 2008, s. 82]. Poczucie koherencji to przekonanie, że doświadczane przez człowieka procesy oraz zdarzenia przebiegną zgodnie z jego oczekiwaniami. Człowiek cechujący się wysokim poczuciem koherencji potrafi dokładnie opisać własne emocje, łatwiej radzi sobie z problemami, zaś w momentach, gdy nie jest w
stanie ich rozwiązać mniej cierpi poprzez odpowiednie dostosowanie do sytuacji [por.
Heszen, Sęk, 2008, s. 79-81].
Założenia badań własnych
W nawiązaniu do analizy teoretycznej celem badań było określenie poczucia
koherencji u ojców wychowujących dzieci z zespołem Downa. Cel ten został
uszczegółowiony w postaci pytania badawczego: Jakie poczucie koherencji charakteryzuje ojców dzieci z zespołem Downa, czy różni się ono od tego, jakie posiadają ojcowie dzieci pełnosprawnych?
W niniejszej pracy nie postawiono hipotezy do problemu badawczego, gdyż
podjęty w nich problem ma charakter eksploracyjny. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Posłużono się następującymi narzędziami: Kwestionariuszem Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego,
a także kwestionariuszem własnej konstrukcji.
Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC) jest polską adaptacją narzędzia
opracowanego przez A. Antonovsky’ego. Jego podstawą teoretyczną jest model
salutogenetyczny przedstawiony przez autora w książce „Health, stress and co-
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ping” w roku 1979. Obecna jego postać jest wynikiem licznych weryfikacji empirycznych (Heszen, Sęk, 2008, s. 76). Składa się z 29 twierdzeń pozwalających
zbadać globalną orientację życiową w aspekcie trzech podstawowych komponentów: poczucie zrozumiałości, zaradności i sensowności oraz w zakresie całościowym. Pytania zawarte w SOC odpowiadają trzem elementom, które tworzą poczucie
koherencji, a dokładniej: 11 z nich odnosi się do zrozumiałości, 10 dotyczy sterowalności, natomiast 8 sensowności [por. Koniarek, Dudek, Makowska, 1993, s. 495].
Kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawiera pytania półotwarte oraz
zamknięte. Składa się z trzech części. Pierwsza cześć zawiera dane dotyczące
rodziców dziecka, a mianowicie ich wieku, wykształcenia, wyuczonego zawodu i
zatrudnienia. Druga cześć dotyczy statusu materialnego. Zawiera pytania o miejsce zamieszkania, dochodu rodziny na jednego członka oraz strukturę posiadanego mieszkania. Trzecia cześć dotyczy struktury rodziny (pełna, niepełna), liczby
dzieci, oraz pytania dotyczące dziecka niepełnosprawnego, a dokładniej o stopień
jego upośledzenia umysłowego, dodatkowych zaburzeniach oraz pytania dotyczące jego edukacji. Kwestionariusz ankiety przygotowany w celu wyselekcjonowania grupy porównawczej został zbudowany analogicznie do ankiety przeznaczonej dla rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa, pominięte
zostały jedynie pytania dotyczące dziecka z niepełnosprawnością.
Badania przeprowadzono w lutym 2013 roku. Zastosowano celowy dobór badanej
grupy. W badaniach wzięło udział 30 ojców wychowujących dzieci z zespołem Downa
(,,A") oraz 30 ojców wychowujących dzieci pełnosprawne (,,B").
• Kryteriami tego doboru dla grupy podstawowej ,,A” było: wychowanie
dziecka z zespołem Downa
• wiek dzieci z zespołem Downa w przedziale od 7 do 9 lat.
Grupę porównawczą stanowili ojcowie dzieci pełnosprawnych (,,B").
Kryterium przy doborze tej grupy było maksymalne przybliżenie wszystkich
wskaźników demograficzno-społecznych do wskaźników określających grupę
podstawową, a w szczególności :
• wiek dziecka pełnosprawnego w przedziale od 7 do 9.
Badani ojcowie znajdowali się w przedziale wiekowym 31 - 50 lat. Najmłodszy ojciec liczył 31 lat, najstarszy 50 lat w grupie ,,A". W grupie ,,B" najmłodszy
liczył 34 lata, najstarszy 45 lat.
Najwięcej ojców w grupie „A” legitymuje się wykształceniem średnim (27),
trzech wykształceniem wyższym. W grupie „B” 29 mężczyzn posiada wykształcenie zawodowe, a jeden spośród nich wyższe niepełne. Wykształcenia podstawowego nie zanotowano w żadnej z grup.
W obu grupach 20 ojców mieszka w mieście, a 10 na wsi. Wśród przebadanych ojców dzieci niepełnosprawnych wszyscy badani posiadali zatrudnienie.
Wśród ojców dzieci pełnosprawnych: 27 posiada pracę, pozostali prowadzą własną działalność gospodarczą. Sytuacja ekonomiczna 20 ojców dzieci niepełnosprawnych jest przeciętna, 10 dobra. Ojcowie pociech pełnosprawnych oceniały
swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą (22), a 8 mężczyzn jako przeciętną.
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Wszystkie badane rodziny są rodzinami pełnymi. We wszystkich rodzinach z grupy podstawowej jest jedno dziecko niepełnosprawne. W 27 rodzinach opiekę nad
dzieckiem niepełnosprawnym sprawuje matka, a w trzech babcie. W badanych rodzinach wychowuje się dzieci z zespołem Downa w wieku 8 lat (22), 7 lat- 5 rodzin, 9 lat3 rodziny. Wszystkie dzieci z zespołem Downa były upośledzone umysłowo w stopniu
głębokim. Wszystkie niepełnosprawne dzieci uczęszczają do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych.
Analiza badań własnych
Analiza poczucia koherencji ojców dzieci upośledzonych umysłowo
Poniżej dokonano analizy poczucia koherencji z uwzględnieniem wymiarów:
sterowności, zaradności i sensowności i wymiarze ogólnym. W tym celu
obliczono wartości średnie dla ojców dzieci z zespołem Downa (grupa
podstawowa „A”) oraz ojców dzieci pełnosprawnych (grupa porównawcza „B”).
Obliczono także test istotności różnic (test t-Studenta). Wyniki dokonanych
analiz przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Analiza wymiarów poczucia koherencji badanych grup
Nazwa skali

A

Poczucie
zrozumiałości
Poczucie
zaradności
Poczucie
sensowności

M
41,15
3,74*
42,65
4,27*
38,13
4,75*

Ogółem

121,93

B
SD
0,82
0,82
0,99
21,10

M
43,16
3,92*
41,74
4,78*
38,30
4,78*
133,33

T

P

0,65

-0,98

0,332

0,62

0,50

0,622

1,07

-0,12

0,900

19,16

-0,29

0,776

SD

* istotne statystycznie; ~ zbliżone do istotnego

Wyniki uzyskane w odniesieniu do poczucia koherencji nie wykazały różnic
istotnych statystycznie w badanych grupach. Ojcowie dzieci pełnosprawnych
uzyskali w dwóch skalach zrozumiałości i sensowność wyższe wyniki niż
ojcowie dzieci z zespołem Downa. Natomiast ojcowie dzieci z zespołem Downa
osiągnęli wyższą średnią w obszarze poczucia zaradności.
Analizując poczucie zaradności, można stwierdzić, iż (gr. ,,A” 42,65; gr. ,,B”
41,74) ojcowie z grupy porównawczej częściej niż mężczyźni z gr. ,,A” nie poddają
się przeciwnościom jakie stawia im życie. Respondenci wierzą , że są w stanie sprostać wszelkim przeciwnościom oraz uporać się z napotykanymi trudnościami. Prawdopodobnie badani mężczyźni wykorzystują swoje zasoby, a także doceniają zasoby
tkwiące u bliskich im osób. Owe zasoby traktują jako wystarczające i ufają, że okażą
się pomocne w sytuacji stresowej. Wysokie poczucie tego komponentu sprawia, iż
ojcowie nie czują się pokrzywdzeni przez los, a także nie mają poczucia, że życie
obchodzi się z nimi niesprawiedliwie. Sytuacje stresowe spostrzegają jako przemija-
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jące, wiedzą że mogą im sprostać. Z kolei doświadczane przez nich przykrości odbierają jako mobilizację do dalszego działania.
Analiza skali zrozumiałości (gr. ,,A” 41,15; gr. ,,B” 43,16) wskazuje na różnicę
przebiegającą na korzyść ojców dzieci pełnosprawnych. Wyższe wyniki w zakresie
tego komponentu, zgodnie z myślą autora koncepcji, powodują, że ojcowie z grupy
porównawczej częściej niż ojcowie z grupy podstawowej, spostrzegają informacje
jako uporządkowane, zrozumiałe, spójne oraz jasne. Jednocześnie wierzą, że są w
stanie w przyszłości przewidzieć sytuacje trudne. Zakładają, że uda im się je wyjaśnić i uporządkować. Na podstawie wyników można wysunąć założenie, że badane
osoby potrafią zachować adekwatną ocenę rzeczywistości. Potrafią zaakceptować
zaistniałe wydarzenia niezależnie od tego czy są one dla nich korzystne czy też nie.
W zakresie ostatniej skali poczucia sensowności analiza wskazuje, że ojcowie z obu grup uzyskały zbliżone wyniki (gr. ,,A” 38,13, gr. ,,B” 38,30), z niewielką przewagą na korzyść ojców z grupy porównawczej. Wyniki uzyskane
przez mężczyzn w zakresie ostatniej skali poczucia sensowności mogą wskazywać, że wymogi i problemy, stawiane im przez życie traktują jako wyzwania
godne zainwestowania energii i wysiłku. Wierzą, że dziedziny życia, na których
szczególnie im zależy i cele, do których pragną dążyć warte są poświęceń.
Wnioski
Głównym założeniem pracy było określenie poziomu poczucia koherencji
ojców dzieci z zespołem Downa. W oparciu o dokonaną analizę stwierdzono, że
ojcowie dzieci z zespołem Downa posiadają niższe poczucie koherencji w jego
wymiarze ogólnym niż ojcowie dzieci pełnosprawnych. Analiza wykazała, że nie
ma istotnych statystycznie różnic między badanymi grupami, to oznacza, że
ojcowie dzieci pełnosprawnych odznaczają się wyższym poczuciem koherencji w
zakresie skali poczucia zrozumiałości oraz sensowności, natomiast w przypadku
poczucia zaradności, ojcowie wychowujące dzieci niepełnoprawne uzyskały
nieco wyższą, ale mało znaczącą różnicę w porównaniu z ojcami z grupy
porównawczej.
Aron Antonovsky poczucie zrozumiałości odnosi się do zakresu w jakim dana jednostka interpretuje napotykane wydarzenia oraz napływające informacje.
Jeżeli spostrzega je tak, jak w przypadku ojców dzieci pełnosprawnych jako jasne, spójne, uporządkowane i wytłumaczalne to wówczas osoba taka nie boi się
konfrontacji z nimi oraz wierzy że, w przyszłości będzie w stanie je przewidzieć
oraz wyjaśnić. Niższe poczucie w tym obszarze u ojców dzieci z zespołem Downa wynika, z powodu braku jasnych i spójnych informacji np. z diagnozą czy
rehabilitacją.
Poczucie zaradności dotyczy natomiast posiadanych przez ojców z obu grup
zasobów. Obszar ten wpływa na przekonanie, że dana osoba posiada adekwatne
zasoby w walce z przeciwnościami jakie stawia mu życie codzienne. Analizując
wyniki ojców dzieci niepełnoprawnych, przypuszcza się, że wychowanie takiego
dziecka w dużym stopniu obciąża zasoby, zarówno te materialne jak i fizyczne
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itp. Zagrożeniem dla ojców w tej skali są również wysokie wymagania związane
z ogólnym funkcjonowaniem dziecka z zespołe Downa, które powodują u ojców
poczucie przeciążenia oraz bezsilność.
Skala poczucie sensowności odnosi się do stopnia, w jakim badani mężczyźni
odczuwają, że ich życie prywatne i zawodowe ma sens z emocjonalnego punktu
widzenia. W przypadku ojców wychowujących dziecko z zespołem Downa istotne jest że, opieka i wychowanie tych dzieci powoduje dużo niepewności, a wyznaczone cele nie zawsze okazują się możliwe do zrealizowania. Niskie poczucie
sensowności powoduje u ojców z tej grupy niechęć poznania oraz angażowania
się w działalności, w których warto podjąć trud oraz wysiłek. Według wspomnianej koncepcji wysoko rozwinięte poczucie koherencji pozwala człowiekowi
uniknąć stresorów, jak również kieruje jego zasobami oraz umożliwia uruchomienie najefektywniejszych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną. Natomiast słabe poczucie koherencji według twórcy wiąże się, z odczuwaniem przez
człowieka negatywnych emocji oraz nieefektywnym wykorzystaniem własnych
zasobów, procesów zaradczych w walce z trudnościami a także wpływa na powstawanie niekorzystnych zjawisk w funkcjonowaniu jednostki.
Reasumując posiadanie dziecka z zespołem Downa jest wyzwaniem dla rodziny w kwestii wychowawczej, opiekuńczej, ekonomicznej, a przede wszystkim
emocjonalnej. Przystosowanie się ojców do niepełnosprawności dziecka ma
istotne znaczenie dla poczucia koherencji, dlatego wczesna pomoc jest niezbędna, aby wzmocnić tę dyspozycję osobowościową. Pamiętajmy, iż dominujący
wpływ na przebieg rewalidacji i rozwoju dziecka ma atmosfera rodzinna, a więc
poczucie więzi, wspólnota dążeń, pozytywne wzajemne postawy, umiejętność
współżycia i współdziałania [por. Sękowska, 1995, s. 19]. Wszelkie bowiem
zakłócenia atmosfery emocjonalnej w rodzinie spowodowane rozluźnieniem czy
nawet zerwaniem więzi uczuciowej, dzieci niepełnosprawne wyczuwają instynktownie. Powoduje to znacznie większe zaburzenia w ich życiu uczuciowym niż w
przypadku dzieci normalnie rozwijających się. Konsekwencją tego mogą być
między innymi zaburzenia w ich zachowaniu, co dodatkowo nasila istniejące
konflikty [A. Kozubska, 2000, s. 106-107].
Dla pedagogów nie ma wątpliwości, iż efektywność wpływów rodziny
zwiększa się wraz ze wzrostem liczby osób bliskich zaangażowanych w proces
rehabilitacji. W tym szczególnie znaczącą rolę spełniają rodzice, zarówno matka
jak i ojciec [M. Chodkowska. 2007, s. 4-5]. Z. Sękowska podkreśla, że los dzieci
niepełnosprawnych zależy przede wszystkim od poczucia odpowiedzialności
rodziców za ich wychowanie i rewalidację. To czy są kochane i akceptowane
przez najbliższych wpływa na ich poczucie własnej wartości, ich stosunek do
otoczenia, aspiracje i na ich dalszy rozwój [Z. Sękowska, 1995, s. 1].Bowiem
tylko pełna akceptacja przez rodzinę dziecka niepełnosprawnego warunkuje prawidłowe zaspokajanie jego potrzeb psychicznych [A. Kozubska, 2000, s. 44], a
pełne zaspokojenie tych potrzeb warunkuje efektywność rewalidacji psychologicznej i społecznej [Z. Sękowska, 1995, s.18]. Dlatego rola jaką rodzina odgry-
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wa w wychowaniu i jej wpływ na proces rozwoju dziecka niepełnosprawnego
jest znacznie większa w porównaniu z wychowaniem dziecka pełnosprawnego
[S. Kowalik, 1989, s. 184].
Stąd ważne jest to by diagnoza i informacje na temat opieki i rehabilitacji były przekazane jasno, rzetelnie i jak najwcześniej. Informacja ma być wyczerpująca, powinna wskazywać dalsze kontakty ze specjalistami oraz możliwości szukania innych źródeł pomocy Bardzo ważne jest aby rodziny te zostały objęte
wsparciem np. grupy zrzeszające rodziców z podobnymi problemami.
Przeprowadzone badanie nie pozwalają na dogłębną analizę radzenia sobie w
sytuacjach trudnych. Przytoczone wyniki są jedynie próbą udzielenia odpowiedzi
na postawione pytanie i dostarczyły tylko fragmentu wiedzy. W przyszłości,
warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na poziom tej zmiennej.
Streszczenie
Bardzo trudne dla funkcjonowanie rodziny jest opieka i wychowanie dziecka z
zespołem Downa. Dla ojca niepełnosprawnego dziecka dalsze życie to najczęściej
funkcjonowanie w warunkach permanentnego stresu. W tej trudnej sytuacji ważny
jest sposób, w jaki ojcowie poradzą sobie z niepełnosprawnością dziecka. Jest to
bardzo istotne, ponieważ warunkuje przystosowanie się do trudnej sytuacji. Stąd
głównym celem niniejszej pracy było określenie poczucia koherencji ojców
wychowujących dzieci z zespołem Downa. Do realizacji celu posłużono się
Kwestionariuszem Orientacji Życiowej A. Antonovsky’ego i kwestionariuszem
własnej konstrukcji. Analiza danych dotyczących poczucia koherencji nie wykazała
różnic istotnych statystycznie w badanych grupach w zakresie skali poczucia
zrozumiałości, sensowności i zaradności.
Summary
Feeling of coherence father's raising up children's with down's syndrome
A raising and care child with Down syndrome can cause a particularly hard
and difficult situation in a family. Father will live and function under permanent
stress. In this difficult situation, the way how father's face the problem is very
important. It is so crucial because father’s attitude will affect and condition her
adaptation to the situation. Thus, the main goal of the thesis was to define the
sense of coherence father's raising up children with Down syndrome. The thesis
contains research prepared to its needs. The work is based on the Life Orientation
Questionnaire by Aaron Antonovsky and the questionnaire made by the author of
the present dissertation. As regards the analysis of data concerning the sense of
coherence, no statistically-important differences were observed. It was shown
that within the three components, i.e. comprehensibility, manageability, and
meaningfulness father's of disabled and non-disabled children demonstrated no
differences.
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Następstwa aborcji u ojców
Wprowadzenie
Na arenie społecznej tematyka aborcji jest przedmiotem emocjonalnie zażartej dyskusji religijno-filozoficznej lub polityczno-ideologicznej1, a uwaga skupia
się w niej głównie na myśleniu o aborcji jako o problemie niechcianej/nieplanowej ciąży2. Rzadko o aborcji mówi się jako o zabiegu, którego efektem jest śmierć dziecka oraz destrukcja życia psychicznego, relacji z innymi i
zranienie duszy rodziców3. Co więcej aborcja traktowana jest jako prywatna
sprawa kobiety, która chce posiadać prawo do decydowania o własnym ciele.
Problematyka aborcji rzadko jest celem badań naukowych4, w tym szczególnie
takie obszary zainteresowań jak jej konsekwencje (psychologiczne, psychiatryczne, somatyczne, społeczne, czy duchowe) u matek, ojców, rodzeństwa, dalszej rodziny, czy personelu medycznego. Jak zauważa Dorota Kornas-Biela następstwa aborcji dla ojców to wciąż „czarny kontynent”. „Czarny” z dwóch powodów:
− tematyka nie jest dostatecznie odkryta w dyskursie naukowym,
społecznym, czy medialnym, kryje w sobie wiele tajemnic. Na ten temat
najczęściej można znaleźć opracowania zawierające obserwacje kliniczne lub
studia przypadków. Jednakże zawierają one w sobie liczne ograniczenia, m.in.
takie, które związane są z niewielką próbą oraz dokonywaniem badań zaraz po
zabiegu, w których to dociekaniach nie określa się długofalowych skutków
aborcji. Z tego powodu wnioski z badań nie mogą być ekstrapolowane na
większą grupę mężczyzn.
− koloru żałoby, z którą aborcja jest nierozerwalnie związana5.
Istotą aborcji jest destrukcja poczętego życia, tej części matki i ojca, która
została przekazana dziecku, destrukcja rodziny, narodu i gatunku ludzkiego6.
Aborcja dotyka wszystkie osoby, które w jakiś sposób są z nią związane. Jest
poważnym wydarzeniem traumatycznym, które zaburza cały system relacji we1

W. Simon, Konsekwencje aborcji u kobiet, [w:] J. Meder (red.), Problemy zdrowia
psychicznego kobiet, z serii Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2003, s. 78.
2
G. Condon, D. Hazard, Fatherhood Aborted. The profound effects of abortion on men, Tyndale
House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 2001, s. XXVII.
3
Condon, Hazard, dz. cyt., Illinois 2001, s. XXVII.
4
Simon, dz. cyt., Kraków 2003, s. 78.
5
D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004, s. 230.
6
D. Kornas-Biela, Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, [w:] Międzynarodowy
Kongres o Godność Ojcostwa, Gdańsk 2000, s. 235.
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wnątrzrodzinnych7. Niesie ze sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla matek,
ale również dla ojców abortowanych dzieci. Chociaż zabieg ten jest przeżyciem
niedostępnym dla mężczyzn w aspekcie biologicznym, to psychiatrzy podkreślają, że doświadczają oni właściwie wszystkich negatywnych następstw aborcji za
wyjątkiem somatycznych8. Za Kornas-Bielą wyróżnić można konsekwencje
wczesne i odległe9.
1. Konsekwencje wczesne
Następstwa wczesne aborcji u ojców można podzielić na trzy etapy ze
względu na czas realizacji zabiegu: (1) poprzedzające go, (2) w trakcie oraz (3)
bezpośrednio po jego dokonaniu. Można także zaliczyć do nich występowanie
rozpaczy poaborcyjnej (PAD).
Początek traumatycznych doświadczeń zaczyna się wraz z pierwszą wizytą u
lekarza, który ma dokonać aborcji. Obojętność wobec osobistych potrzeb, pośpiech10 w podejmowaniu decyzji z ograniczoną liczbą informacji11 np. o negatywnych skutkach zabiegu lub w dezinformacji, obowiązujące prawo państwowe,
które najczęściej zniechęca do zaangażowania się w ochronę potomstwa, a tym samym zniechęca do odpowiedzialnych zachowań – wszystko to rzutuje na doznawanie traumy związanej z aborcją12. Catherine Coyle zwraca uwagę na występujące w
tym czasie problemy komunikacyjne, które dotyczą nie tylko relacji kobieta-lekarz,
lecz również relacji partnerskiej. Według autorki kobieta i mężczyzna często nie
informują siebie nawzajem o swoich obawach i pragnieniach. Mężczyzna najczęściej
skrywa swoje emocje przed kobietą, uważając takie zachowanie za wspierające.
Kobieta oczekuje innego rodzaju wsparcia, a ponieważ go nie dostaje, zapada decyzja o aborcji. Decyzja ta często nie jest tym, co obydwoje z partnerów chcą, ale jest
wynikiem ich porażki na poziomie komunikacji13. Decyzja o aborcji jest bolesna i
niesie ze sobą szereg długofalowych konsekwencji14.
Negatywne konsekwencje poprzedzające aborcję najczęściej związane są z
ambiwalentną postawą mężczyzny lub wręcz z jego zdecydowanym sprzeciwem

7

A. Wojtas, W matni. Wywiad z W. Simonem, [w:] „Głos dla Życia”, nr 5(70) 2004, s. 14.
Zob. S. Borg, J. Lasker, When pregnancy fails: families coping with miscarriage, stillbirth and infant death, Beacon Press, Boston 1981.
9
Zob. Kornas-Biela, dz. cyt., Gdańsk 2000.
10
Philip Ney pisze, że istnieją co najmniej 53 osobne czynniki do rozważenia przed podjęciem racjonalnej decyzji na temat aborcji. Z tego powodu podejmowanie decyzji powinno
zająć mniej więcej pól roku lub więcej. Jednakże najczęściej decyzja podjęta jest w ciągu
tygodnia, pod wpływem emocji.
11
C. T. Coyle, Men and abortion: finding healing, restoring hope, Knights of Columbus
Supreme Council, New Haven 2009, s. 7.
12
A. Wojtas, Aborcja a wartość życia, [w:] „Głos dla Życia”, nr 5(70) 2004, s. 10.
13
Coyle, dz. cyt., New Haven 2009, s. 7.
14
Tamże, s. 6.
8
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wobec decyzji partnerki o poddaniu się zabiegowi15. Prawo, które zezwala kobiecie wybrać aborcję16, a pozbawia mężczyzny decydowania o przyszłości swych
poczętych dzieci wywołuje w nim podświadomą agresję i złość17. Możliwość
wyboru aborcji przez kobietę zwiększa frustrację i wrogość mężczyzny, powodując nasilenie się walki między płciami. W tej walce dzieci są kozłami ofiarnymi.
Mężczyzna zostaje sfrustrowany w swoim ojcostwie, co rodzi w nim poczucie
bezsilności18. W tej sytuacji mężczyzna nie pozwoli sobie związać się z dzieckiem, a także nie będzie wspierał kobiety, która wtedy jest bardziej skłonna dokonać aborcji”19. Wówczas mężczyzna może przeżywać smutek, bezradność,
złość, pobudzenie emocjonalne20, lęk, poczucie winy, rozżalenie, wewnętrzne
zamieszanie21, brak poczucia sprawstwa22, zostają naruszone potrzeby związane z
rolą męską: aktywności, niezależności, autonomii23. Można mówić o występowaniu zespołu przedaborcyjnego (związanego z silnie stresogennym napięciem
dotyczącym podejmowania decyzji o aborcji), który charakteryzuje się: dużym
napięciem, niepokojem, silną drażliwością, bezsennością, natrętnymi myślami,
płaczliwością, zaciętością, czy otamowaniem emocji24.
W sytuacji nieoczekiwanego poczęcia dziecka mężczyzna często zrzuca całą odpowiedzialność na kobietę. Stosuje on wtedy ucieczkę i fikcyjną obojętność, uznając
aborcję za wyłączne prawo kobiety i jej decyzję. Inni mężczyźni w takiej sytuacji
wręcz namawiają kobiety, a nawet zmuszają je do aborcyjnego zabiegu. W konsekwencji, wcześniej czy później, przy takiej czy innej okazji, a na pewno w czasie
konfliktu, będzie im to przypomniane i wytknięte. Tak więc balast dramatu jakim
jest aborcja może odbić się na jakości małżeńskich interakcji, a nawet doprowadzić
do totalnej izolacji małżonków25.
W drugiej sytuacji – samego zabiegu mężczyzna może być w różnym stopniu
zaangażowany, co może być jednym z czynników mających wpływ na jego dal15

Kornas-Biela, dz. cyt., Gdańsk 2000, s. 240.
Zarówno konwencje ONZ, jak i orzeczenia Trybunału w Strasburgu pokazują, iż decydujący głos – urodzić, czy nie – ma kobieta. Dzieje się tak dlatego, by nie dopuścić do
odwrotnej sytuacji, w której mężczyzna zmusza kobietę do urodzenia dziecka.
17
Simon, dz. cyt., Kraków 2003, s. 88.
18
A. Winkler, Zagubione ojcostwo, [w:] J. Dzierżanowski (red.), Psychologiczne następstwa straty dziecka. Przyczyny, konsekwencje, zapobieganie. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Duszpasterstwa Rodzin Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 139.
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sze przeżycia. Bardziej narażonym na żal do siebie, mocniej nasiloną złość, czy
silniejsze poczucie winy jest mężczyzna, który był bardziej zaangażowany w
proces podejmowania decyzji o aborcji i współdziałanie w jej realizacji. O tym,
jak trudne i stresogenne jest to wydarzenie dla mężczyzny świadczy stworzenie
specjalnych grup spotkaniowych dla ojców, którzy w chwili dokonywania aborcji
u matek ich dzieci mogą porozmawiać z innymi mężczyznami w podobnej sytuacji, odwentylować emocje26.
W trzeciej sytuacji – bezpośrednio po dokonaniu zabiegu dominującymi
uczuciami, zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny są ulga27, zadowolenie, poczucie kontroli nad życiem28, spowodowane „rozwiązaniem” problemu29. Aborcja
traktowana jest jako jeden z rodzajów radzenia sobie ze stresem – oznacza
ucieczkę od sytuacji stresującej jaką jest ciąża poprzez usunięcie jej30. Jednakże
jak zauważa Kornas-Biela okazuje się, że aborcja „nie spełnia swojego uszczęśliwiającego celu”31. Nie można więc mówić o niej jako o doświadczeniu terapeutycznym w kontekście licznych argumentów będących jej przyczynami, gdyż
okazuje się, że z niczego nie leczy, nie rozwiązuje problemów, przez nią wcale
nie polepsza się status materialny, społeczny, nie przyczynia się też do poprawienia relacji między kobietą a mężczyzną32. Co więcej, strata dziecka spowodowana własną decyzją przyczynia się do szeregu problemów psychicznych występujących natychmiastowo lub odległych w czasie (nawet jeśli motywem dokonania aborcji są tego rodzaju zaburzenia)33, nieprawidłowych zachowań i konfliktów z innymi34. Można stwierdzić, że aborcja, która miała być lekarstwem na
niechcianą ciążę staje się nowym, większym niż sama ciąża problemem35.
Jako wczesną konsekwencję aborcji można wymienić rozpacz poaborcyjną
(PAD – Post Abortion Distress), która ma charakter ostrych reakcji, a występuje
w pierwszych trzech miesiącach po aborcji i trwa najczęściej do szóstego miesiąca po zabiegu36, jeżeli nie doszło w tym czasie do ponownego doświadczenia
sztucznego poronienia. Manifestuje się w postaci trzech następujących aspektów:
26
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(1) stresu związanego z aborcją, (2) poczucia straty (zarówno roli rodzicielskiej,
marzeń, relacji, części siebie, celu i sensu życia) oraz (3) konfliktu w wartościach, który wynika ze zmiany percepcji co do trafności decyzji o dokonaniu
aborcji37. Opisany zespół występuje u osób wrażliwych moralnie, wierzących,
które zostały przymuszone do zabicia swego dziecka38, rozpacz przeżywana jest
świadomie, a ulgę mogą przynieść wszelkiego rodzaju działania wynagradzające
(np. zaangażowanie w pomoc potrzebującym, chorym, cierpiącym)39. W literaturze PAD odnosi się do matek, ale zgodnie z twierdzeniem, że mężczyzna doświadcza wszystkich negatywnych następstw aborcji takich, jak kobieta (za wyjątkiem wybranych somatycznych), to można przyjąć, że zespół rozpaczy poaborcyjnej dotyczy też ojca40.
2. Konsekwencje odległe
Do następstw odległych aborcji u ojców można wymienić następujące reakcje: patologiczna żałoba, poczucie straty, pobudzenie nerwowe, poczucie winy,
smutek, rozpad związków i trudności w kontaktach z innymi, zaburzenia sfery
seksualnej, niekontrolowane przeżywanie oraz utrwalone unikanie.
Patologiczna żałoba występuje w sytuacji, gdy jej proces nie zostaje zapoczątkowany lub jest zapoczątkowany, ale zablokowany, nierozwiązany41. Każda
strata domaga się rytuałów pożegnalnych, pozwolenia sobie na odczuwanie
smutku i żalu. Jednym z głównych powodów, dla których aborcja jest trudna do
odżałowania, jest ten, że kobieta i mężczyzna sami przyczynili się do zaistniałej
straty42. Jeżeli rodzice nie przeżyją żałoby, to zaczną rozwijać symptomy wynikające z konfliktów częściowego lub patologicznego żalu43, którymi mogą być:
poczucie winy, depresja, silna złość, pogrążenie w chaosie i rozpaczy, odrętwienie emocjonalne, utrata apetytu, trudności z zaśnięciem, nadmierne natrętne zajmowanie się straconym dzieckiem i czasami silna tęsknota za nim oraz niezdolność do ponownego zajęcia się normalną aktywnością44. Normą zachowania dla
ojców po aborcji jest tłumienie negatywnych uczuć, funkcjonowanie, jakby nic
ważnego i trudnego w ich życiu się nie stało. Cierpienie pozostaje, ale ból jest
37
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odcięty, co nie oznacza, że go nie ma45. Kornas-Biela podaje przyczyny takiej
sytuacji: (1) w społeczeństwie funkcjonuje męski wzorzec przeżywania trudnych
sytuacji zawierający instrukcję: nie mówić i nie wyrażać uczuć; (2) model ten
zawiera też komunikat, że w sytuacjach trudnych mężczyzna ma być podporą,
oparciem dla kobiety, dlatego nie może pozwolić sobie na cierpienie; (3) aborcja
nie jest traktowana jako strata dziecka (nastąpił proces odczłowieczenia dziecka
poprzez określanie go jako: płód, zarodek, czy zlepek tkanek) oraz (4) mężczyzna (szczególnie, gdy nawiał kobietę do aborcji) ma silne poczucie wstydu i poczuwa się do odpowiedzialności za własny stan psychiczny (według zasady: sam
jestem sobie winien)46. Nakłada się na to niemożność przeżycia fizycznego i
wzrokowego kontaktu z nieżyjącym dzieckiem, a co za tym idzie brak udziału w
ceremonii pogrzebowej. Ważny wpływ na sposób przeżywania żałoby w wyniku
aborcji ma traktowanie tego wydarzenia przez mężczyznę oraz otoczenie jako
tematu tabu, nie poruszanego z obawy przed potępieniem lub wyśmianiem. Poza
tym niektórzy profesjonaliści nie wiedzą jak postępować z mężczyzną po tego
rodzaju doświadczeniu47.
Poczucie straty może dotyczyć utraty: dziecka, realnego ojcostwa, części siebie, matki dla swojego dziecka oraz atrybutów prawdziwej męskości. W chwili
dokonywania aborcji mężczyzna nie zawsze ma poczucie straty dziecka, skupia
się na usunięciu niepożądanego stanu, jakim jest ciąża jego partnerki48. Dopiero
po latach, gdy mężczyzna chciałby przekazać komuś swoje doświadczenia życiowe i wartości, zaczyna odczuwać brak dziecka49. Aborcja nie odbiera mężczyźnie ojcostwa, ale sprawia, że jest ono smutnym ojcostwem, bowiem mężczyzna jest ojcem martwego dziecka, co znaczy, że utracił szansę spełnienia się w
interakcji z nim50. Psychologiczne spełnienie mężczyzny przez podjęcie roli ojca
zostaje udaremnione51. Mężczyzna traci też część siebie, którą w genach przekazał dziecku, a aborcja niszczy w dziecku tę część, która była od ojca. Tak samo
przez aborcję mężczyzna traci matkę dla swojego dziecka, traci ją jako osobę,
którą byłaby, gdyby dziecko żyło52. Świadomość skompromitowania się w roli
ojca, który zamiast stanowić pomoc oraz wsparcie dla kobiety i dziecka wykazał
się słabością i brakiem odpowiedzialności skłania do zachowań określonych kulturowo jako „typowo męskie”, czyli do korzystania z używek53, agresji, stosowania przemocy i dopuszczania się zdrady54, złości, ciszy, czy kontroli. Aborcja
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utrwala psychoseksualną niedojrzałość mężczyzny, utrudniając rozwój dojrzałej
opiekuńczej postawy ojcowskiej55. W wyniku aborcji mężczyzna może przeżywać poczucie braku atrybutów prawdziwej męskości, co przyczynia się do poczucia mniejszej wartości, obniża zaufanie do siebie samego56, a to może prowadzić do problemów w pracy57. Aborcja jest znaczącą stratą wpisaną w historię
życia jednostki. Biorąc pod uwagę wielkość tej straty, tożsamość mężczyzny
może być poważnie zagrożona lub uszkodzona. Mężczyzna zadaje sobie pytania
czy jest godzien być ojcem i czy jest w stanie wychować prawidłowo dziecko58.
Kolejną konsekwencją aborcji u ojców jest ich pobudzenie nerwowe wyrażające się wzmożonym napięciem, przewrażliwieniem, rozdrażnieniem, brakiem
opanowania, szybką męczliwością i odczuwaniem wyczerpania59. Mężczyźni
często mają kłopoty z kontrolowaniem swojej złości, która bierze się ze świadomości niezaopiekowania się swoim potomstwem. Bywa, że to napięcie buduje
przez lata tak potężny ładunek wybuchowy rozmaitych emocji – takich, jak:
gniew, przerażenie, lęk, poczucie zagrożenia – że wydaje im się, iż muszą nauczyć się je kontrolować60. Takie pobudzenie układu nerwowego sprzyja wpadnięciu w nałogi, a czasami prowadzi do wyładowania napięć poprzez bezustanną
pracę61. Innym ze sposobów radzenia sobie w tej sytuacji jest korzystanie ze
środków chemicznych, które pozwalają jakoś radzić sobie z tymi różnymi nastrojami62. Mężczyźni, rozgoryczeni przez doświadczenie bezradnej złości, kiedy ich
partnerki abortują dzieci wbrew ich woli, zaczynają uwodzić i używać innych
kobiet, mało troszcząc się o destrukcyjne konsekwencje takiego postępowania63.
Bywa, że narastająca złość jest skierowana ku innym64: ku matce utraconego
dziecka, ku innym kobietom, ku personelowi medycznemu, ku Bogu65, a także ku
innym dzieciom w rodzinie66. Osoby, które doświadczyły aborcji mają mniejszą
powściągliwość w wyrażaniu okazjonalnej agresji wobec tych, którzy są pod ich
opieką w domu i pracy. Przyzwolenie na aborcję niesie też skutki społeczne w
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postaci osłabienia tabu ochraniającego osoby bezbronne przed agresją, przez co
narasta zaniedbanie, przemoc i maltretowanie w rodzinie67.
Poczucie winy jest naturalnym przeżyciem o podłożu biologicznym68. Wina
to intuicyjna świadomość, że dana osoba popełniła błąd, nie może odwrócić sytuacji oraz wkrótce doświadczy nieprzyjemnych konsekwencji swego postępowania. Pojawia się zawsze, gdy niszczymy siebie lub innych ludzi, ponieważ
instynktownie zdajemy sobie sprawę, że uczyniliśmy coś, co podważa przetrwanie naszego gatunku69. Poczucie winy z powodu odebrania życia dziecka jest
wzmagane poczuciem wstydu z powodu nie sprostania roli protektora70. Przeżywanie winy w sposób patologiczny może doprowadzić do: zaburzonych relacji z
innymi, niszczących i raniących zachowań wobec siebie i otoczenia, nieumiejętności przebaczenia sobie, matce dziecka, lekarzowi, Bogu, do problemów psychosomatycznych, smutku płaczu, pesymizmu, czy karania siebie samego71.
Prawidłowe przeżywanie winy może zapobiec powtarzaniu się tragicznych wydarzeń, prowadzić do pojednania i może pobudzać osobę do rozwoju72.
Kolejną reakcją mężczyzny na aborcję jest przeżywanie smutku o różnym
nasileniu, od przygnębienia, przez stany obniżonego nastroju, aż nawet do depresji73, którą definiuje się jako tak rozległy smutek i złość, iż ulegają zmianie procesy fizjologiczne dotkniętej nimi osoby74. Depresja może doprowadzić do wycofania się z ról społecznych, myśli i czynów samobójczych, może spowodować
załamanie się układu immunologicznego, co zwiększa prawdopodobieństwo
infekcji oraz nowotworów75. Mężczyzna podejmuje różne próby podniesienia
nastroju: papierosy, alkohol, czy leki76.
Rozpad związków i trudności w kontaktach z innymi to kolejna z konsekwencji aborcji. Wyniki badań wskazują, że większość mężczyzn stwierdza zaburzenia relacji w małżeństwie, które przypisywane są faktowi aborcji. Około
80% par rozstaje się, w sytuacji gdy kobieta dokonała aborcji. To może wydawać
się zaskakujące, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że wiele kobiet, decyduje się na aborcję chcąc zatrzymać partnera przy sobie77. U ojca zabitego dziecka
stwierdza się występowanie poczucia mniejszej wartości, negatywne spostrzeganie
płci odmiennej, zaburzenia więzi z dotychczasowymi partnerkami oraz występowanie ostrych konfliktów małżeńskich, a w przypadku wielokrotnych aborcji – głęb67
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szych i trwalszych. Więź małżeńska szczególnie cierpi, gdy ojciec nie wyrażał zgody
na aborcję78. Oprócz problemów rodzinnych zwiększa się także konfliktowość w
pracy, narastają problemy z porozumiewaniem się, gdyż skrywanie sekretu rodzinnego działa destrukcyjnie powodując zaburzenia w komunikacji uczuć oraz poczucie
dystansu79.
Z problemami małżeńskimi związane są zaburzenia sfery seksualnej. U mężczyzny uwikłanego w aborcję zmienia się znaczenie przypisywane aktowi seksualnemu. Akt życiodajny staje się działaniem śmiercionośnym. Jak tłumaczy Andrzej Winkler – seks w odczuciu ojca uwikłanego w aborcję może mieć bardzo
złe następstwa – może prowadzić do odrzucenia, niezaopiekowania się, wykluczenia, czy przeznaczenia na śmierć. Zmiana ta może być nieuświadomiona
przez mężczyznę. Mimo tego, że o tym nie myśli – pozbawia go to mocy, co
może wyrazić się w dwojaki sposób: (1) w trudnościach w przeżywaniu reakcji
seksualnych, impotencji80 (z powodu obawy, że każde współżycie doprowadzić
może do poczęcia oraz jeszcze jednego koszmaru podejmowania decyzji)81 oraz
(2) w niedojrzałym przeżywaniu emocji, w niemożności zaopiekowania się kimś,
bycia męskim82 (aborcja jako swoisty sposób ubezpłodnienia mężczyzny, który
zostaje pozbawiony możliwości decydowania w ważnych sprawach życiowych)83. W kontakcie z matką abortowanego dziecka zauważa się u mężczyzny
niechęć do współżycia, podmiotowe traktowanie, czy brak szacunku84.
Kolejnym następstwem aborcji u mężczyzny jest niekontrolowane przeżywanie w psychice traumatycznych doświadczeń odnoszących się do faktu aborcji85. Mężczyzna stara się je wyprzeć, ale tematyka aborcji powraca w koszmarach sennych. Występuje wtedy projektowanie na otoczenie złości, co jest powiązane z napadami paniki, nadmierną łatwą drażliwością, wybuchami gniewu i
wściekłości86. Joanna Dzierżanowska-Peszko podaje, że zdarzenie aborcji powraca w sposób uporczywy na jeden lub więcej sposobów jako: (1) nawracające i
przygnębiające wspomnienia, (2) przykre sny o aborcji lub o poczętym dziecku,
(3) złudzenia, halucynacje, jakby aborcja miała miejsce ponownie (najczęściej
pod wpływem alkoholu, po przebudzeniu), (4) stan dystresu przy ekspozycji na
wydarzenia symboliczne, tj. szpital, lekarze, kobiety ciężarne, (5) reakcje fizjologiczne przy ekspozycji na wydarzenia symboliczne: reakcje rocznicowe z intensywnym przeżywaniem żalu i/lub depresji przy kolejnych rocznicach terminu
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aborcji lub terminu spodziewanego porodu87, czy np. w czasie, który mógłby być
pierwszym dniem pójścia do szkoły dziecka88.
Charakterystyczną konsekwencją jest też utrwalone unikanie wszystkiego, co
jest kojarzone z aborcją i zmniejszenie ogólnej reaktywności (nie występujące
przed aborcją), przejawiające się m.in. (1) w podejmowaniu wysiłku w celu:
unikania lub zaprzeczania myślom, uczuciom lub rozmowom kojarzonym z
aborcją; unikania ludzi, aktywności, miejsc, które mogłyby przywoływać wspomnienie związane z zabiegiem; poza tym: (2) występowanie amnezji psychogennej, (3) zmniejszone zainteresowanie i uczestniczenie w różnych rodzajach aktywności, (4) uczucie obojętności lub chłodu wobec innych, (5) ograniczony
zakres zdolności do przeżywania serdecznych uczuć, czy (6) poczucie ograniczonej perspektywy życiowej89.
Opisane powyżej następstwa aborcji można przyjąć za kryteria diagnostyczne zespołu poaborcyjnego (PAS – Post Abortion Syndrome). Zespół to zbiór
symptomów i objawów, które występują u pacjenta na skutek patologicznych
procesów90 (w tym przypadku - aborcja jako stresor). Jest to typ zaburzenia chronicznego i w przeciwieństwie do PAD – nie zależy od światopoglądu, wyznania,
kondycji fizycznej, psychicznej czy moralnej91, poza tym oba zespoły różnią się
czasem wystąpienia oraz długością trwania objawów. Zasadniczo objawy PAS i
PAD są podobne92. Philip Ney wyróżnił zespół poaborcyjny mężczyzny (PAHS –
Post Abortion Husband Syndrome), obok zespołu poaborcyjnego dziadków
(PAGS – Post Abortion Grandparent Syndrome), aborcjonistów (PAPS – Post
Abortion Providers Syndrome) i ocaleńca od aborcji (PASS – Post Abortion Survivor Syndrome), wskazując tym samym, jak szeroki może być społeczny kontekst konsekwencji aborcji. Guy Condon i David Hazard opisali następujące charakterystyczne cechy męskiego zespołu stresu poaborcyjnego: (1) problemy z
zaangażowaniem (w pracę, życie rodzinne, społeczne itp.), (2) nie podporządkowywanie się władzy (niesubordynacja wobec szefostwa i trudności z przyjęciem
krytyki), (3) brak poczucia tożsamości (ciągłe rozterki kim zostać i w czym się
spełniać), (4) nieustający wysiłek nad szukaniem uznania u autorytetu moralnego
(dwulicowość, staranie się by być moralnie „czystym” w celu znalezienia szacunku), (5) trzymanie kobiet na dystans (z powodu poczucia, że się nie zasługuje
na nie), (6) trudności z utrzymaniem dłuższych relacji, (7) strach przed nadchodzącą tragedią, (8) uznawanie siebie za osobę nie popełniającą błędów oraz (9)
poczucie bycia nieodpowiednim w roli lidera93.
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3. Funkcjonowanie mężczyzn
Wielu mężczyzn deklaruje, że nie doświadcza (cały czas, wszystkich na raz i
w maksymalnym natężeniu) opisanych powyżej następstw aborcji. Wytłumaczyć
to można działaniem silnych mechanizmów obronnych94 (tj. zaprzeczanie, racjonalizacja, projekcja, tłumienie, intelektualizacja)95, mających na co dzień zapewnić im w miarę sprawne funkcjonowanie i spowodować odcięcie się od wewnętrznego zamętu, spowodowanego urazowym doświadczeniem aborcji96. Kornas-Biela zwraca uwagę, iż negatywne, niszczące uczucia znajdują ciągłe ujście
w postaci pośredniej (poprzez załamania zdrowia fizycznego i psychicznego, w
lekceważącym stosunku wobec kobiet i in.) oraz bezpośredniej (najczęściej poprzez stosowanie przemocy)97.
Zakończenie
Negatywne konsekwencje aborcji mogą dotknąć wszystkich, którzy są w nią
uwikłani, dotyczą także mężczyzny. Aborcja nie rozwiązuje problemów, a może
stwarzać nowe. Sprawdza się w tej sytuacji uniwersalna etyka wzajemnej korzyści: nikt nie może czerpać korzyści kosztem innego człowieka, szczególnie własnego dziecka98.
Istnieją różne formy pomocy osobom dotkniętym aborcją. Jedną z ciekawszych propozycji pomocy dla ojców dotkniętych aborcją wysunął William Zimmerman, który zachęca ich do pisania listów do zmarłych dzieci99. Dla podkreślenia jak negatywne konsekwencje dla mężczyzny niesie aborcja może być
świadectwo jednego z ojców uwikłanych w aborcję: „Nie byłem w sali. Nie byłem tego dnia nawet w klinice. Ale w myślach byłem tam milion razy. Byłem
tam oglądając, przerywając, chcąc Cię uratować. W myślach trzeba być bohaterem - nie zabójcą - mężczyzną, który nie ucieka. Ale nie jestem. Jestem mężczyzną, na którego boję się spojrzeć.”100
Streszczenie
Aborcja jest doświadczeniem, w które uwikłana jest nie tylko kobieta. Konsekwencje aborcji mogą dotknąć także lekarzy dokonujących zabieg, dziadków
abortowanego dziecka, tzw. ocaleńców, a także ojców. To jakie następstwa aborcji można zaobserwować u mężczyzn jest tematem niezbadanym, a także często
pomijanym i ignorowanym w dyskusjach społecznych czy naukowych.
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Można wyróżnić konsekwencje wczesne i odległe aborcji u ojców. Następstwa wczesne można podzielić na trzy etapy ze względu na czas realizacji zabiegu: (1) poprzedzające go, (2) w trakcie oraz (3) bezpośrednio po jego dokonaniu.
Można także zaliczyć do nich występowanie rozpaczy poaborcyjnej (PAD). Jako
konsekwencje odległe można wymienić następujące reakcje: patologiczna żałoba,
poczucie straty, pobudzenie nerwowe, poczucie winy, smutek, rozpad związków
i trudności w kontaktach z innymi, zaburzenia sfery seksualnej, powtórne przeżywanie oraz unikanie.
Okazuje się, że aborcja, która miała być lekiem na niechcianą ciążę staje się
nowym, większym niż sama ciąża problemem, a swym zasięgiem dotyka nie
tylko samą kobietę, ale także każdą osobę, która została uwikłana w zabieg.
Summary
The effects of abortion on fathers)
Abortion is an experience in which not only a woman is implicated. The consequences of abortion can also affect doctors - providers, grandparents of aborted
child, survivors, as well as fathers. The subject of variety of consequences of
abortion on men is unexplored, often overlooked and ignored in social or scientific discussions.
The consequences of abortion on fathers may be distinguished into 2 groups:
early and late. The early effects can be divided into three stages due to the duration of the procedure: (1 ) pre-, (2) while and (3) immediately after the abortion.
The post-abortion distress (PAD) can also be included into this group. The late
consequences are the following reactions: pathological grief, sense of loss, nervousness, guilt, sadness, relationship's breakdown and difficulties in dealing with
others, disorders of the sexual sphere, re- experiencing ad avoidance.
It turns out that abortion, which was to be the cure for unwanted pregnancy,
becomes a new problem, larger than the pregnancy itself, and its range affects not
only the woman but also any person who was involved in the procedure.
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Monika Łagowska (UWM)

Problemy samotnych ojców
Wstęp
Z roku na rok rodzin samotnych ojców jest coraz więcej. Jak wynika ze spisu
powszechnego przeprowadzonego w Polsce w 2002 roku rodziny samotnych
ojców było 231,8 tys. natomiast w 2011 roku ich liczba wzrosła do 328,6 tys. Z
wyników spisu powszechnego z 2011 roku wynika również, że w miastach
(213,4 tys.) jest więcej samotnych ojców niż na wsi (115,2 tys.), natomiast w
województwie podkarpackim takich rodzin jest 16,5 tys.1. Rodzin samotnych
ojców jest coraz więcej, przez co nie można pomijać tego zagadnienia na rzecz
rodzin samotnej matki, gdyż samotne rodzicielstwo ze względu na płeć rodzica
ma wspólne elementy, jednak również wiele rozbieżności. Przed podjęciem tematyki dotyczącej bezpośrednio problemów jakie mają samotni ojcowie zostaną
omówione zagadnienie dotyczące powstawania rodzin samotnych ojców, gdyż
aspekt ten niewątpliwie wpływa na sytuacje późniejszej rodziny niepełnej.
1. Uwarunkowania powstania rodziny samotnego ojca
Samotne ojcostwo istniało od wieków. Przy obecnym rozwoju medycyny
bardzo rzadko, ale jednak dochodzi do sytuacji śmierci kobiety rodzącej. Można,
zatem przypuszczać, że kiedyś to zjawisko występowało znacznie częściej i to
ojcowie musieli wychowywać potomstwo gdy matka nie przeżywała porodu.
Jednak problematyka samotnego ojcostwa jest tematem stosunkowo nowym i
dlatego nie przez wszystkich dostrzeganym. S. Lechowski w 1988 roku pisał, że
„dane statystyczne dotyczące rozmiarów samotnego ojcostwa w Polsce po raz
pierwszy ukazały się w 1970 roku. Wcześniej podając informację, iż z powodu
znikomego występowania samotnego ojcostwa nie uwzględniono tego typu rodzin. W tym czasie większość autorów, rodziny niepełne utożsamiała z rodziną
samotnej matki”2.
Przyczyny samotnego ojcostwa mogą być różne. S. Lechowski podkreśla, że
w literaturze najczęściej o samotnym ojcostwie mówi się w przypadku śmierci
żony, rozwodu i separacji, kiedy to opieka nad dzieckiem jest powierzana ojcu
oraz w sytuacji opuszczenia przez matkę nieślubnego dziecka. Jednak pomijane
są tutaj rodziny, o których do końca nie można powiedzieć, iż są niepełne, a w
których ojciec sam wychowuje potomstwo. Można wyróżnić dwie sytuacje ro1

Główny Urząd Statystyczny, Wybrane tablice dotyczące gospodarstw i rodziny – wyniki
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dzinne potwierdzające to stwierdzenie. Pierwsza sytuacja występuje, gdy np.;
matka jest nieuleczalnie chora i przebywa czasowo lub na stałe w szpitalu lub
zakładzie opieki społecznej bądź też trafiła do zakładu karnego gdzie musi odbyć
swój wyrok. Druga, gdy struktura rodziny nie wykazuje na brak matki, jednak
jest ona odsunięta od pełnienia swoich ról rodzicielskich. Z taką rodziną mamy
do czynienia, gdy matka sądownie została pozbawiona praw rodzicielskich.
Można, zatem wymienić sześć głównych powodów powstania rodzin ojców samotnie wychowujących dzieci:
1. śmierć żony;
2. rozwód;
3. separacja;
4. opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego;
5. stały pobyt matki w szpitalu, zakładzie opieki społecznej bądź zakładzie
karnym;
6. pozbawienie matki praw rodzicielskich3.
W przypadku śmierci żony, opuszczenia przez matkę dziecka nieślubnego,
jej stałego pobytu w zakładzie opiekuńczym lub wychowawczym oraz pozbawienia matki praw rodzicielskich ojcowie zmuszeni są do zaakceptowania takiej
sytuacji, aby dziecko nie trafiło do placówki opiekuńczej i wychowawczej. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku separacji i rozwodów, kiedy to ojciec musi
walczyć z matką o dziecko. Musi kierować się odpowiednimi motywami. B.
Lachowska i S. Lachowski wyrażają pogląd, że ojcowie samotnie wychowujący
dzieci stanowią specyficzną grupę społeczną, która istotnie różni się od grupy
samotnych matek. Tym, co różni matki i ojców stojących wobec decyzji o samotnym wychowywaniu dziecka, jest odmienny kontekst społeczny, odmienne
normy i oczekiwania społeczne. Gdy zabraknie w rodzinie ojca, społeczeństwo
uznaje, że naturalną sytuacją jest wychowywanie dzieci przez matkę. Natomiast
opuszczenie, pozostawienie dzieci przez matkę spotyka się z ogromnym oburzeniem społecznym. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ojców. Ojciec, który
podejmie decyzję o niepodejmowaniu samotnej opieki nad dzieckiem lub przekazuje tę opiekę innym osobom nie spotka się z potępieniem społecznym tylko
ze zrozumieniem oraz akceptacją tego faktu. Mężczyzna, który natomiast podejmuje trud samotnego wychowywania potomstwa wywołuje uznanie społeczne, a
nawet heroizm4.
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Por. S. Lachowski, Sytuacja społeczno–ekonomiczna ojców samotnie wychowujących
dzieci (na podstawie badań lubelskich), „Problemy rodziny”, red. Z. Dąbrowska-Caban,
Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, nr 5, s. 41.
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Por. B. Lachowska, S. Lachowski, Psychospołeczne aspekty samotnego ojcostwa, [w:]
Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas – Biela, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
2001, s. 490.
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1.1. Śmierć matki
Rodziny niepełne powstałe w skutek śmierci jednego z dwojga rodziców wyróżniają się spośród innych rodzin niepełnych. Głównym wyróżnikiem jest to, iż
powstanie takiej sytuacji (przede wszystkim w odróżnieniu od sytuacji separacji i
rozwodu) jest spowodowane nieszczęśliwym wydarzeniem losowym. Śmierć
żywiciela bądź współżywiciela rodziny jest często poprzedzone jego długą chorobą z wszystkimi jej konsekwencjami. Oznacz to, iż rodzina od dłuższego czasu
boryka się z trudną sytuacją domową. Wpływa to na zaburzenie ich natury psychicznej. Zaburzona zostaje także natura materialna, gdyż choroba wiąże się z
licznymi wydatkami na leczenie oraz medykamenty5.
Formą zabezpieczenia społecznego rodzin niepełnych z powodu śmierci jednego ze współmałżonków jest renta rodzinna. Przysługuje ona po pracowniku,
który w chwili śmierci spełniał warunki otrzymania renty bądź emerytury.
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje tylko jedna renta, która
tylko w nieznacznym stopniu jest zróżnicowana ze względu na ilość osób ją pobierających. Jest to bardzo istotna sprawa w przypadku rodzin wielodzietnych6.
1.2. Odejście matki i odebranie matce praw rodzicielskich
Badania A. Jaworowskiej przeprowadzone zostały na podstawie akt z sądu
trzech warszawskich dzielnic. Rozpatruje 180 przypadków, w których sąd przyznał opiekę nad dziećmi ojcu i 164, w których tę opiekę przyznano matce. Uzyskała z nich informacje dotyczące powodów sprawowania przez samotnych ojców opieki nad dzieckiem. Analizie poddano sprawy rozwodowe z lat 198119857. Z badań tych wynika, iż samotni ojcowie są to głównie ci mężczyźni,
których do samodzielnej opieki nad dzieckiem zmusiła sytuacja życiowa. Wśród
nich można wymienić dwie podstawowe grupy:
a) ojcowie, którzy zostali porzuceni przez żony oraz od pewnego czasu i tak
samodzielnie zajmowali się dzieckiem a wyrok sądowy sankcjonował tu tylko
istniejący stan rzeczy;
b) ojcowie, których żony pozostały wprawdzie przy rodzinie, ale faktycznie
nie pełniły roli matki lub też pełniły ją w sposób niezadowalający i niewłaściwy.
Matki często były tutaj alkoholiczkami, narkomankami, były tak pochłonięte
życiem towarzyskim, że nie mały czasu na to, aby zająć się domem czy dziećmi8.
„W analizowanej populacji nie wystąpiły przypadki ojców, których decyzja o
podjęciu się samodzielnej opieki nad dzieckiem byłaby wynikiem uzgodnień z
żoną w sytuacji, w której oboje by chcieli i mogli odpowiedzialnie zajmować się
5

Por. K. Krupa, Wybrane problemy warunków życia rodzin niepełnych z powodu śmierci ojca
lub matki, „Problemy rodziny”, red. Z. Dąbrowska-Caban, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1984, nr 5, s. 16.
6
Por. Tamże, s. 16-17.
7
Por. A. Jaworowska, Przyczyny samotnego ojcostwa, „Psychologia wychowawcza”, t.
32, red. Z. Włodarski, Wyd. , Warszawa 1989, Listopad – Grudzień, nr 5, s. 493.
8
Por. Tamże, s. 498-499.
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dzieckiem, ale z punktu widzenia jego dobra uznali, iż powinno zostać z ojcem”9.
Jest to sytuacja niekorzystna, ponieważ ojciec został poniekąd zmuszony do podjęcia
samodzielnej opieki nad dzieckiem, ponieważ gdyby tego nie zrobił dziecko
zostałoby oddane do placówki opiekuńczej. Ojcowie ci nie kierowali się własnymi
motywacjami, aby do takiej sytuacji doszło. W związku z tym występuje u nich
więcej trudności związanych z poczuciem tożsamości i spełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, niż w przypadku ojców walczących o dziecko w sądzie
podczas separacji czy rozwodu. Z drugiej jednak strony większość z nich musiała już
zajmować się samodzielnie dziećmi, gdyż żona nie wypełniała swoich obowiązków,
a więc mają doświadczenie w samodzielnej opiece nad dzieckiem, co wpływa na
szybszą adaptacje w nowej roli10.
Do podobnych wniosków doszła M. O’Brien, która uznała, że podczas spraw
rozwodowych część ojców jest zmuszana do zaakceptowania tej sytuacji, ponieważ
żona odeszła i zostawiła potomstwo. Ojcowie ci musieli zająć się dziećmi, aby nie
trafiły do placówek opiekuńczych. Sytuacja materialna tych mężczyzn była zła i
mimo, że ojcowie ci przed separacją/rozwodem dużo zajmowali się pociechami, to w
porównaniu do ojców, którzy decydują razem z matką o przejęciu przez nich opieki
nad dzieckiem, bądź tych, którzy o tę opiekę walczą, silniej akcentują rolę i znaczenie matki w procesie wychowania dziecka, a także brak własnych zdolności w tym
zakresie11.
1.3. Matka umieszczona w zakładzie karnym lub psychiatrycznym
Sytuacja ta jest wyjątkowo trudna dla rodziny, ponieważ matka teoretycznie
jest, nie została w sposób prawny wyłączona z rodziny, a jednak nie może spełniać swoich funkcji. W Polsce ilość kobiet osadzonych w zakładzie karnym stanowi 2,9% ogółu więźniów. Jest to liczba stosunkowo mała, jednak należy podkreślić, że przynajmniej połowa z nich to matki. Fakt, że mieszczą się w przedziale wiekowym między 20 a 40 rokiem życia sprawia, że ich macierzyństwo
jest wyjątkowo trudne. D. Szymborska podkreśla, że kobiety, głównie matki w
zakładzie karnym są w gorszej sytuacji niż ojcowie przebywający w tego typu
zakładach. Wynika to z kilku zależności:
1. liczba kobiet osadzonych w takich placówkach jest stosunkowo mała w
odniesieniu do liczby więźniów ogółem, przez co istnieje mało więzień i
aresztów dla kobiet. Co wiąże się z tym, iż kobiety odsiadują wyroki lub na nie
oczekują w zaledwie kilku ośrodkach, które w większości przypadków są
oddalone od miejsca zamieszkania ich rodzin;

9

Tamże, s. 499.
Por. Tamże, s. 499.
11
Por. D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Wyd. Centrum Edukacji Europejskiej, Toruń 2005, s. 37.
10
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2. bardzo niewiele więzień czy aresztów posiada specjalne pomieszczenia
przystosowane do odwiedzin dzieci. Takie warunki bardzo często ograniczają
kontakty osadzonych z rodziną. Co może wpłynąć na zerwanie więzi rodzinnych;
3. wiele kobiet w aresztach czy więzieniach jest samotnymi matkami. W
takich przypadkach bardzo często następuje zupełne zerwanie więzi z dzieckiem.
Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej sądy powinny brać pod uwagę przede
wszystkim dobro dziecka, te same zalecenia dotyczą mężczyzn, którzy
sprawowali przebywając na wolności bezpośrednią opiekę nad dzieckiem12.
Sytuacja rodziny, której matka jest w więzieniu jest wyjątkowo trudna
zwłaszcza, jeżeli żona pozostaje w zamknięciu przez dłuższy okres czasu. Ojciec
w takiej rodzinie staje przed wyzwaniem, jakim jest zapobiegnięcie ukształtowania się u dziecka negatywnej postawy wobec matki, która jest napiętnowana społecznie. Mężczyzna także musi starać się, aby dziecko nie czuło się gorsze od
innych, ponieważ jego matka przebywa w zakładzie karnym. Podobna sytuacja
występuje w rodzinach, w których matka jest w zakładzie psychiatrycznym. Ojciec
tutaj również musi dbać o to, aby więź między dzieckiem a matką nie została zerwana
oraz aby dziecko nie czuło się gorsze przez sytuację, w jakiej znalazła się matka.
1.4. Rozwód i separacja
Rozwód i często poprzedzająca go separacja są to jedne z głównych form
rozbicia rodziny. Rozwód jest to „sądowe rozwiązanie związku małżeńskiego”13.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest zawarte, że sąd może rozwiązać małżeństwo, jeżeli między małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia
małżeńskiego14. Jednakże artykuł ten zawiera także informacje dotyczące sytuacji, kiedy sąd może nie udzielić współmałżonkom rozwodu. Po pierwsze, „jeśli
w skutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu było by sprzeczne z
zadami współżycia społecznego”15. Po drugie, „gdy żąda go małżonek wyłącznie
winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo,
że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z
zasadami współżycia społecznego”16.
Separacja natomiast jest to „uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa
wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński,
stosowane w prawie kanonicznym i w prawodawstwie niektórych państw”17. Sąd
12

Por.
D.
Szymborska,
Mama
za
kratkami,
http://dziecko.onet.pl/49451,0,41,mama_za_kratkami,artykul.html, (01.04.2012).
13
A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t.
4,Wyd. SMS, Kraków 2000, s. 238.
14
Pro. Ustawa z dnia 25.02.1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 56. § 1.
15
Tamże, art. 56. § 2.
16
Tamże, art. 56. § 3.
17
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Wyd. PWN, Warszawa
2003, s. 317.
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może orzec separację, jeżeli między małżonkami nastąpi zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację18. Jednak mimo
zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego orzeczenie separacji nie jest dopuszczane, podobnie jak w przypadku rozwodu, gdy wskutek niej miałoby ucierpieć
dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów
orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego19.
Natomiast, jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków20.
Na postawie wielu badań prawno-socjologiczno-demograficznych wiadomo,
że głównymi przyczynami rozpadu pożycia małżeńskiego są zdrady małżeńskie
oraz alkoholizm21. W występowaniu tego zjawiska J. Suprewicz zauważa pewne
prawidłowości:
a) „częstotliwość rozwodów jest w zasadzie odwrotnie proporcjonalna do
liczby dzieci w rodzinie. Oznacza to, że im mniej dzieci, tym więcej notuje się
rozwodów i odwrotnie; im więcej dzieci, tym są rzadsze rozwody;
b) pary małżeńskie, które są niejednorodne (heterogeniczne) pod względem
wykształcenia, pochodzenie społecznego oraz postaw moralnych i religijnych są
mniej trwałe;
c) żony pracujące zawodowo częściej noszą pozwy o rozwód, niż te, które
pracują tylko w domu;
d) małżeństwa z dzieckiem poczętym przed ślubem rozwodzą się częściej
niż małżeństwa poczynające dziecko po ślubie;
e) najmniej trwałe są małżeństwa zawarte przed dwudziestym rokiem życia,
zwłaszcza z powodów przedwczesnej ciąży”22.
Ojcowie, którzy decydują się na ubieganie o prawa rodzicielskie podejmują
tę decyzję świadomie. Oznacza to, że nie ciąży nad nimi wyższa konieczność jak
to jest w przypadku np.; śmierci matki, gdy niepodjęcie opieki nad potomstwem
równa się z umieszczeniem go w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Z badań przeprowadzonych przez M. O’Brien wśród pięćdziesięciu dziewięciu samotnych ojców wynika, iż motywy, jakimi kierują się ojcowie podczas
podejmowania swojej decyzji można podzielić na 3 grupy:
1. ojcowie, którzy wspólnie uzgodnili z żonami, że najlepszym rozwiązaniem dla
dziecka jest opieka ojcowska. Najczęściej wpływa na to lepsza sytuacja materialna
ojców, fakt, że mężczyźni ci dużo zajmowali się dziećmi i lubili to, byli z potomstwem
silnie związani emocjonalnie, nie podzielają opinii, że opieka nad dziećmi to zadanie
dla kobiet oraz nie odczuwali specjalnego konfliktu pomiędzy faktem bycia głównym
opiekunem dziecka, a swą tożsamością płciową;
18

Por. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 61¹. § 1.
Por. Tamże, art. 61¹. § 2.
20
Por. Tamże, art. 61¹. § 3.
21
Por. J. Suprewicz, Wiedza o społeczeństwie, Warszawa 1998, s. 55.
22
Tamże, s. 55.
19
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2. ojcowie, którzy chcieli mieć przyznaną opiekę nad dzieckiem bez
jakiejkolwiek konsultacji i akceptacji ze strony żony. Dziecko staje się
elementem gry między małżonkami. Ojcowie uzyskując prawa do opieki nad
dzieckiem chcą w ten sposób ukarać żonę, która ich opuściła, bądź też mają
nadzieje, iż wtedy małżonka do nich wróci. Innymi motywami może być także
ambicja wynikająca z faktu utracenia żony i niechęci utracenia również dziecka,
chęć zaspokojenia potrzeby przynależności, gdyż dziecko powoduje, że ojciec
czuje się potrzebny. Co charakterystyczne ojcowie ci nie angażowali się znacznie
przed rozpadem rodziny w wychowanie dziecka oraz widać u nich trudności z
pogodzeniu roli głównego opiekuna dziecka z tożsamością płciową;
3. ojcowie, którzy zostali zmuszeni do zaakceptowania sytuacji samotnego
rodzicielstwa ze względu na odejście żony23, gdy sprawa sądowa jest tylko
formalnością, została omówiona powyżej w podpunkcie: 1.2.Odejście matki i
odebranie matce praw rodzicielskich.
Jak można zauważyć motywy podejmowania przez ojców opieki nad dzieckiem są różne. Należy tu przytoczyć także wyniki z badań przeprowadzonych
przez B. Lachowskiej i S. Lachowskiego, z których wynika, że jako motywy
podjęcia decyzji o samotnym sprawowaniu opieki nad dziećmi ojcowie najczęściej wymieniali poczucie obowiązku oraz względy religijne i moralne. Ważnym
motywem także była dla nich miłość do dzieci i pragnienie ich dobra. Autorzy
badań podkreślają, że ojcowie rzadziej niż matki wymieniają takie motywy jak
niechęć lub lęk przed zawarciem ponownego małżeństwa oraz brak innych rozwiązań i poczucie konieczności, które występowały u matek24.
2. Problemy samotnych ojców
Samotni ojcowie muszą borykać się z wieloma problemami, które nie występują w rodzinach pełnych, bądź też występują z mniejszym nasileniem. W rodzinach niepełnych występuje utrudniony proces socjalizacji dziecka, ponieważ ma
ono do czynienia tylko z jednym wzorcem osobowym. „W przypadku braku
matki u dziecka może rozwinąć się zespół braku matki, który polega na frustracji
uczuciowej, zahamowaniu rozwoju uczuciowego, opóźnieniu dojrzewania psychicznego i psychoseksualnego. Wychowanie w rodzinie niepełnej utrudnia, a
niekiedy wręcz uniemożliwia rozwój roli seksualnej, partnerskiej, a negatywne
wzorce są następnie przenoszone na własne związki. Negatywnym następstwom
wzrastania w rodzinach niepełnych mogą zapobiegać rozumne działania wychowawcze rodzica i pomoc ze strony innych członków rodziny”25.

23

Por. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo - wychowawczej …, s. 36-37.
Por. B. Lachowska, S. Lachowski, Psychospołeczne aspekty samotnego ojcostwa,[w:]
Oblicza ojcostwa, s. 491-492.
25
Z. Lew-Starowicz, Miłość i seks: Słownik encyklopedyczny, Wyd. EUROPA, Wrocław
1999, s. 244.
24
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2.1. Sytuacja ekonomiczna i mieszkaniowa
Problemy związane z sytuacją ekonomiczną, wynikają głównie z tego, że dochód rodziny jest gromadzony tylko przez jednego z rodziców w przeciwieństwie
do rodzin pełnych, gdzie pracują współmałżonkowie. Z badań S. Lachowskiego,
przeprowadzonych w Lublinie wynika, że sytuacja ta i tak jest lepsza od sytuacji
rodzin samotnej matki, ponieważ często mężczyźni lepiej zarabiają na tych samych stanowiskach, co kobiety, bądź też mają większe możliwości w znalezieniu
pracy. Podobną sytuację można zaobserwować w odniesieniu do warunków
mieszkaniowych i wyposażenia mieszkania, ponieważ większa liczba samotnych
ojców w porównaniu z samotnymi matkami miała własne mieszkania26. Podobne
wyniki otrzymała B. Matyjas, która badała samotnych ojców i ich dzieci w Kielcach. Sytuacja materialna badanych rodzin była dobra i żadna z rodzin nie potrzebowała pomocy z zewnątrz27. J. Śledzianowski natomiast prowadząc swoje
badania na terenie diecezji kieleckiej stwierdził, że samotni ojcowie znajdowali
się w różnej sytuacji materialnej, jednak okazywali się bardziej ambitni niż samotne matki. Często dorabiali do pensji i prosili o pomoc starsze dzieci28. Natomiast A. J. Błazucka na podstawie analiza sytuacji materialno-bytowych rodzin
samotnych ojców, stwierdza, iż samotni ojcowie mają takie same trudności w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych swej rodzinie, jak w przypadku
rodziny samotnej matki29.
Z przedstawionych badań wynika, że rodziny samotnych ojców mają gorszy
status ekonomiczny i materialny w porównaniu do rodzin pełnych, w których
pracują oboje z małżonków, jednak lepszy niż rodziny samotnej matki. Ojcowie,
co jest warte podkreślenia są bardziej ambitni od kobiet oraz nie chcą dać po
sobie poznać, że mają jakiekolwiek problemy.
2.2. Problemy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego
Prowadzenie gospodarstwa domowego jest szczególnie trudne dla mężczyzn,
którzy nie brali przy nich udziału zarówno w domu rodzinnym jak i przed utratą
żony. Utrata ta zmusza mężczyznę do podjęcia prac, których nigdy nie wykonywał.
S. Lechowski podkreśla, że trudności z gotowaniem, praniem, sprzątaniem, robieniem zakupów są mniej dokuczliwe i łatwiejsze dla tych ojców, którzy mieszkają z
innymi członkami rodziny, którzy ich wyręczają bądź też pomagają w czynno-

26

Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc rodzinie niepełnej ,s. 39.
27
Por. B. Matyjas, Wypełnianie zadań opiekuńczo – wychowawczych przez samotnych
ojców, „Problemy Rodziny”, red. Z. Dąbrowska-Caban, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1992, nr 6, s. 8-9.
28
Por. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej…, s. 44.
29
Por. A. J. Błazucka, Funkcjonowanie rodzin samotnych ojców, „Problemy Rodziny”,
red. Z. Dąbrowska-Caban, Wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1992, nr 6, s. 18.
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ściach domowych30. Podobne wyniki zostały zaprezentowane przez A. J. Błazucką,
która analizując zakres czynności obowiązków wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny na rzecz wspólnego gospodarstwa domowego, stwierdziła,
iż w większości badanych rodzin z repertuaru ról kobiecych ojciec przejmuje właśnie rolę gospodyni domowej. W domach gdzie mieszkają inni krewni, również i
oni włączają się do pewnych prac31. Należy jednak podkreślić, że samotni ojcowie
dosyć dobrze radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, o czym
świadczą badania, B. Matyjas, gdzie znaczna ilość mężczyzn uczestniczących w
badaniu uczestniczy w codziennych zakupach, natomiast połowa z nich codziennie
po przyjściu z pracy gotuje obiad32. Można, zatem wnioskować, że ojcowie mieszkający z członkami rodziny mają znaczną pomoc, jednak należy zaznaczyć, iż
pozycja ojca w rodzinie, w której brak jest matki jest bardzo wysoka, ponieważ to
on podejmuje wszystkie decyzje w podstawowych sprawach rodzinnych.
2.3. Problemy wychowawcze samotnych ojców
Ojcowie w rodzinie tradycyjnej mieli zadbać o byt swojej rodziny. Obecnie
oznaczało to utrzymanie finansowe rodziny i wspieranie żony w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczej. Ojcowie samotnie wychowujący swoje dzieci maja duży problem nie tylko z tym, iż nigdy nie byli przygotowywani do pełnienia takiej roli, ale również z brakiem czasu związanym z praca, jaką musza
podejmować. Z badań H. Medned, wynika, że najlepszą opiekę mają małe dzieci,
które chodzą do żłobka. Problemy pojawiają się, gdy dzieci idą do szkoły i ojcowie nie mają poczucia bezpieczeństwa potomstwa. W związku z tym, często
starają się zorganizować dzieciom zajęcia pozalekcyjne, bądź też proszą bliskich
o pomoc33. S. Lechowski wskazał, że wśród samotnych ojców największym problemem wychowawczym są problemy szkolne dzieci oraz brak chęci do odrabiania przez nie prac domowych34. Potwierdzają to badania A. J. Błazuckiej, która
przebadała nauczycieli, aby uzyskać opinię na temat spełniania przez ojców
funkcji rodzicielskiej. Według opinii nauczycieli ojcowie wywiązują się ze swoich obowiązków w znacznej części dobrze bądź też bardzo dobrze, tylko 27,5%
nauczycieli oceniła ich negatywnie35. Ponadto część ojców w badaniach przyznała, że część dzieci wagaruje, popełnia drobne kradzieże bądź uciekają z domów.
30

Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc rodzinie niepełnej,…, s. 40.
31
Por. A. J. Błazucka, Funkcjonowanie rodzin samotnych ojców, „Problemy rodziny”,
1992, nr 6, s. 18-19.
32
Por. B. Matyjas, Wypełnianie zadań opiekuńczo – wychowawczych przez samotnych
ojców, „Problemy rodziny”, 1992, nr 6, s. 9.
33
Por. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo - wychowawczej …, s. 45.
34
Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc rodzinie niepełnej, s. 41-42
35
Por. A. J. Błazucka, Funkcjonowanie rodzin samotnych ojców, „Problemy rodziny”,1992, nr 6, s. 19
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Ważnym także problemem, są trudności z wychowywaniem dorastających córek.
Ojcowie maja ogromne trudności w przekazaniu córkom wiedzy dotyczącej
spraw związanych z ich wiekiem. Czują się zażenowani i niekompetentni36.
Samotni ojcowie starają się jak tylko mogą sprostać roli, do której tak naprawdę nie byli do końca przygotowani. Ojcowie oczywiście wychowują potomstwo w rodzinach pełnych jednak, jako asystenci matek, co jest dużo łatwiejsze.
2.4. Poczucie osamotnienia
Rzeczą niemożliwą jest poradzenie sobie przez samotnego ojca z wszystkimi
problemami życia codziennego, bo gdyby nawet zasiłki i dodatkowe przywileje
spowodowały bezproblemowe funkcjonowanie rodziny, to w sytuacji rodziny
niepełnej pozostaje problem osamotnienia37. Osamotnienie może być spowodowane brakiem małżonki, jako pomocnika w wypełnianiu funkcji wychowawczo–
opiekuńczej i gospodarczej oraz jako partnera w małżeństwa38.
S. Lachowski podkreśla, że problem osamotnienia na pierwszym miejscu jest
stawiany u tych ojców, którzy mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny bądź też osób
bliskich. Natomiast u tych mężczyzn, którzy nie mają takiej pomocy problem ten jest
stawiany na drugim miejscu, ponieważ na pierwszym są postawione problemy materialne. Różnice w odczuwaniu osamotnienia związane są także z zaangażowaniem
religijnym badanych ojców, ponieważ ojcowie bardziej religijni w większym stopniu
odczuwają samotność, gdyż na pierwszym miejscu stawiają problemy związane z
kontaktem z innymi ludźmi. Natomiast ojcowie o mniejszym zaangażowaniu religijnym koncentrują się głównie na problemach socjalno–bytowych. Dla ojców religijnych przyczynami osamotnienia jest głównie brak żony, kolejnie brak czasu na opiekę nad dzieckiem, choroby dziecka i dopiero na czwartym miejscy znajdują się problemy materialne i socjalne39.
Problem osamotnienia jest szczególnym zjawiskiem u rodzin niepełnych, ponieważ jest związana ze stratą osoby współodpowiedzialnej za budowanie „ogniska domowego”. Ciężar ten spada na ojca oraz wpływa na jego sferę psychiczną.
Osamotnienie jest dużym problemem, ponieważ zmniejsza u rodzica witalność,
chęć do pracy oraz zabawy z dzieckiem, przez co w rodzinie może zapanować
negatywna atmosfera, gdyż dzieci będą wyczuwały nastrój ojca, którego zapewne będą starały się pocieszyć.

2.5. Inne problemy samotnych ojców
36

Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc rodzinie niepełnej, s. 41-42.
37
Por. S. Lachowski, Sytuacja społeczno – ekonomiczna ojców samotnie wychowujących
dzieci (na podstawie badań lubelskich) , „Problemy Rodziny”, 1984, nr 5, s. 47
38
Por. S. Lachowski, Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci, [w:] Pomoc rodzinie niepełnej, s. 42.
39
Por. Tamże, s. 42-43.
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Nie ma nic trudniejszego niż bycie rodzicem, który jest samodzielnie odpowiedzialny za dobre wychowanie dzieci. B. G. Ginsberg udzielając rad samotnym rodzicom twierdzi, że rodzic na początku musi przede wszystkim poradzić
sobie ze zmianami, jakie nastąpiły w jego życiu w związku z utratą współmałżonki. Następnie musi skupić się na słuchaniu dziecka, które także przeżywa tę
sytuację i rozmawiać z nim, aby wzbudzić w nim poczucie bezpieczeństwa oraz
poznać dokładnie uczucia towarzyszące dziecku. Ważne jest także, aby ojciec
nauczył się godzić pracę i zabawę z dziećmi nie zaniedbując przy tym, żadnej z
tych sfer. Jednak najważniejsze jest bycie razem zarówno z dzieckiem jak i z całą
rodziną40. Podobnego zdania jest P. Clavel, który radzi ojcom po rozwodzie, co
maja robić, oraz zwraca uwagę na problemy takie jak: poinformowanie dzieci,
rodziny i szkoły o danej sytuacji rozwodowej, znalezienie mieszkania, zajęcie się
finansami domowymi oraz przede wszystkim ojciec powinien zająć się tworzeniem nowego „domu”41. Samotne ojcostwo jest związane z dużą liczbą różnych
problemów, nie tylko tych związanych z wychowywaniem dziecka. Najważniejsze jednak jest to, aby ojciec nie załamał się w danej sytuacji tylko podjął postawione przed nim zadania, gdyż to od niego zależy socjalizacja i rozwój osobowy
dziecka.
Konkluzja
Ojcowie w tradycyjnym modelu rodziny postrzegani byli jako „głowa rodziny”, której głównym obowiązkiem było zapewnienie najbliższym odpowiednich
warunków materialnych i finansowych. W momencie gdy brakuje kobiety w
rodzinie wszystkie obowiązki spadają na mężczyznę, który nie zawsze umie znaleźć się w nowej sytuacji, która dla samotnych mężczyzn jest trudna, pojawiają
się problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wychowaniem, problemy finansowe a także problem osamotnienia.
Badania dotyczące rodziny samotnego ojca pojawiają się coraz częściej. Należy zaznaczyć, iż są istotne, ponieważ do niedawna rodziny niepełne były utożsamiane tylko z rodziną samotnej matki. Ponadto dzięki takim badaniom możliwa będzie większa pomoc i zrozumienie mężczyzny, który musi poradzić sobie
w nietypowej i trudnej roli jedynego wychowawcy dziecka.
Streszczenie
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały uwarunkowania powstania rodziny samotnych ojców, takie jak: śmierć matki, odejście matki i odebranie
matce praw rodzicielskich, umieszczenie matki w zakładzie karnym lub psychiatrycznym, rozwód oraz separacja. Kolejnie na podstawie badań przeprowadzo40

Por. B. G. Ginsberg, Życie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad, Wyd. Helion,
Gliwice 2007, s. 5-7
41
Por. P. Clavel, Ojciec po rozwodzie. Przeprogramowanie życia w rodzinie, Wyd. Helion, Gliwice 2003, s. 7-12.
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nych przez S. Lachowskiego, B. Matyjas, A. J. Błazuckiej, J. Śledzianowskiego
oraz H. Medned opisane są problemy samotnych ojców, a mianowicie problemy
związane z sytuacją ekonomiczną i mieszkaniową, problemy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, problemy wychowawcze samotnych ojców
oraz poczucie osamotnienia.
Summary
The issues of single fathers
The first part of the paper presents conditions that lead to the formation of
single father family, such as: the death of the mother, the mother leaving the family or losing the custody of the child, the mother’s incarceration in a prison or a
mental health institution, divorce and separation. Furthermore, the issues facing
single fathers will be described on the basis of the research conducted by S. Lachowski, B. Matyjas, A. J. Błazucka, J. Śledzianowski oraz H. Medned. Those
issues consist of difficult economic and living conditions, problems in running a
household, parenting problems and loneliness.
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Mateusz Mazurek (GP)

Świat bez ojców: szansa czy zagrożenie?
W Filmie „Seksmisja” padają w pewnym momencie takie słowa: A teraz nie ma
ojców i my się postaramy o to żeby ich nigdy nie było. To co kiedyś było żartem,
śmiesznym właśnie przez swą absurdalność, na naszych oczach staje się: jeśli nie
spójnym projektem społecznym, to co najmniej pewnym ideałem, celem dążeń.
1. Wstęp – różne perspektywy
W ujęciu tradycyjnym, czy chrześcijańskim rodzina jest wielką wartością.
Ojcostwo jest jej nieodzownym elementem. Rodzina tradycyjnie rozumiana wymaga niezastępowalnych osób: ojca i matki mężczyzny i kobiety których odmienność i wypływająca z niej komplementarność jest fundamentem instytucji.
Nie jest to jednak jedyna perspektywa. W niektórych nurtach myślowych, szczególnie w nastawionym lewicowo, inspirowanym marksizmem radykalnym feminizmie rodzina a szczególnie ojcostwo jawi się niemalże jako przyczyna zła na
świecie, bardzo poważne (jeśli nie największe) zagrożenie dla wolności i szczęścia jednostki. Łatwo zauważyć, że mamy tu do czynienia z dwoma radykalnie
odmiennymi perspektywami, które rzutują na sposób myślenia i formułowania
ocen. Refleksja w przypadku oby wspomnianych nurtów wypływa z biegunowo
odmiennych założeń filozoficznych, aksjologicznych, światopoglądowych, co w
oczywisty sposób prowadzi do biegunowo odmiennych wniosków. Oczywiście
owe założenia mogą i powinny być przedmiotem analizy i debaty. Celem tego
przedłożenia jest krótkie zreferowanie koncepcji krytycznych wobec instytucji
tradycyjnej rodziny pod kątem ich spojrzenia na ojcostwo.
2. Rodzina podstawowym źródłem cierpienia, ucisku, przemocy i nierówności
Jak już wspomniano w tradycyjnym ujęciu rodzina jest wielką i podstawową
wartością, a jej prawidłowe funkcjonowanie ma fundamentalne znaczenie dla
jednostki i społeczeństwa. Nikt rozsądny nie zaprzecza, że w tej ludzkiej, a więc
niedoskonałej instytucji, zdarzają się niekiedy patologie. Niniejsze przedłożenie
ma na celu zreferować koncepcje w świetle których sama instytucja rodziny jako
taka jest wypaczeniem i swoistą patologią. Podstawowe „wady rodziny” według
narracji lewicowo-feministycznej to: przemoc (patriarchat), zaprzeczenie ideału
specyficznie pojmowanej równości, silne powiązanie z tradycyjnymi wartościami
które sprawia, że rodzina hamuje postęp społeczny.
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2.1 Patrialchalna przemoc
Patrialchalna przemoc jest niewątpliwie najmocniejszym, a przynajmniej
najmocniej eksponowanym zarzutem wobec rodziny. W narracji feministycznej
rodzina jawi się jako siedlisko przemocy i opresji wobec kobiet i dzieci. Do tego
stopnia, że w podręczniku Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA znajdujemy
stwierdzenie, że „większość kobiet na świecie w pewnym momencie swojego
życia doświadcza przemocy ze strony życiowego partnera/ partnerki.1 Stwierdzenie co najmniej arbitralne, podane bez odwołania do żadnych danych2, ale przez
to dobrze pokazujące wizję świata autorki, organizującą jej wyobraźnię i percepcję rzeczywistości. Zacytowane stwierdzenie jest albo chwytem propagandowym
mającym kształtować jednoznacznie negatywny obraz rodziny, albo stwierdzeniem faktu, prawdziwym tylko wtedy jeśli (podobnie jak polskie prawo) uznamy
za przemoc np. „krytykowanie”3. Przy tak szerokiej definicji można zgodnie z
prawdą stwierdzić, że większość kobiet w pewnym momencie życia doświadczyło jakiejś formy krytyki (czyli przemocy) ze strony partnera. Pozostaje otwartym
pytanie, czy fakt, że większość kobiet zostało rzeczywiście skrytykowanych
przez partnera jest wystarczającym powodem żeby zwalczać instytucję rodziny?
Raczej mamy tutaj do czynienia z typową manipulacją na poziomie języka.
Zmienianie utrwalonych społecznie znaczeń i określanie pewnych zachowań
pojęciami wywołującymi jednoznacznie negatywne skojarzenia jest zabiegiem
mającym na celu wytwarzanie u odbiorcy określonych przekonań.
Na naszych oczach dobrze znane wszystkim i posiadające wielki ładunek
emocjonalny pojęcia jak miłość, nienawiść, równość czy przemoc pod wpływem
pewnych ideologii nabierają zupełnie nowych (często przeciwnych do wyjściowych) znaczeń. W kontekście rodziny, a szczególnie roli męża i ojca znaczącą
rolę odgrywa pojęcie patriarchatu, przedstawianego jako źródło zła na świecie,
przyczyna wszechobecnej przemocy i niezliczonych krzywd. O ile „Słownik
Języka Polskiego” definiuje patriarchat jako „strukturę rodzinną, nad którą opiekę sprawuje ojciec”4, to z narracji feministycznej z łatwością można odczytać
rozumienie patriarchatu jako struktury rodzinnej i społecznej, w której mężczyzna używając przemocy dominuje nad kobietą i dziećmi. „Władzę głowy rodziny” rozumie się tu jednoznacznie negatywnie jako zniewalanie innych, nie zaś
(personalistycznie) jako służbę, wzięcie na siebie odpowiedzialności za innych5.
Dla zobrazowania omawianego tu jednoznacznie negatywnego spojrzenia na
1

M. Szewciów (red), Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć.
Podręcznik dla liderek i liderów lokalnych kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy
ze względu na płeć, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, s. 18
2
W innym miejscu podręcznika (s. 10) znajdujemy informację, że 20% kobiet doświadcza przemocy ze strony partnera.
3
Niebieska karta A IV, D,II, Niebieska Karta A IV, D II.
4
http://sjp.pl/patriarchat.
5
W. Starnawski, Eliminacja kategorii męskości i ojcostwa w teorii i praktyce wychowania, [w:] Paedagogia Christiana, nr 2/30 (2012), s. 139 - 141.
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władzę ojcowską warto przytoczyć kilka fragmentów na ten temat z podręcznika
Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA: „ mając z nim do czynienia od co najmniej
trzech tysięcy lat mamy trudności z przeniknięciem go właśnie dlatego, że jest
tak zadomowiony i wszechwładny. Z niego zaś bierze się przekonanie silnie
wzmocnione tradycją Judeochrześcijańską”6. ”Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia systemów patriarchalnych, które ucieleśniają szkodliwe tradycje i przepisy
prawa, doprowadzając do ignorowania i przyzwalania na przemoc wobec kobiet
oraz odmawiania kobietom prawa do godnego życia”7.
„Sprawcy wybierają stosowanie przemocy aby uzyskać to czego chcą i sprawować kontrolę. Ich zachowanie często związane jest poczuciem uprzywilejowania wzmacnianym przez seksizm, rasizm, homofobię czy inne formy dyskryminacji. Przemoc wobec kobiet stosowana przez mężczyzn „spowodowana” jest
przez nadużywanie władzy i kontroli wynikającej z męskich przywilejów. Sytuacja uprzywilejowania i dominacji mężczyzn jest ugruntowywana na poziomie
indywidualnym i społecznym (historia, tradycja, media, polityka itp.) - to mężczyzna ma sprawować władzę nad kobietą i dziećmi. Zatem przemoc wobec kobiet widziana jest jako konsekwencja nierówności między kobietami i mężczyznami, a także jako zakorzeniona w systemie patriarchalnym, który zachęca mężczyzn do wiary w ich prawo do kontrolowania i posiadania władzy nad ich partnerkami”8.
„Patriarchat jest systemem, w którym kobiety dotyka także (a może przede
wszystkim) przemoc symboliczna: męska dominacja jest wpisana w rodzajowe
habitusy – historyczne struktury poznawcze i motywacyjne, które, bazując na
istnieniu tego, co społeczne (w jednostce i poza nią), kierują ludzkim działaniem.
Dominację tę uprawomocniają istniejące w kulturze systemy symboliczne – sugestie, groźby, zakazy i zarzuty, odwołania do porządku społecznego. W procesie
męskiej dominacji ma udział fakt, że ciało to konstrukcja społeczna, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie reprodukcji oraz w wytwarzaniu systemu
pozycji społecznych”9. I wreszcie najbardziej klarowne stwierdzenie: „Wystarczy
krótki rzut oka na historię, by przyznać, że walcząc z przemocą wobec dzieci, z
przemocą w rodzinie, dokonujemy zamachu na uświęconą instytucję patriarchalnej rodziny. W wymiarze historycznym możemy mówić o skutecznej próbie
ograniczania praw rodziców, jak i o ewolucji stosunków między rodzicami i
dziećmi”10 [podkreślenie M.M.]. Wydaje się że ostatni z cytatów najjaśniej pokazuje cele „walki z przemocą w rodzinie” czyli tak naprawdę z rodziną. Nie podejmuję się rozstrzygać, czy przekonanie, że do wykorzenienia przemocy doprowadzić może tylko likwidacja tradycyjnie pojmowanej rodziny wynika z wia6

Szewciów M. (red), Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na
Płeć…, s. 69.
7
Tamże, s. 17.
8
Tamże, s. 51.
9
Tamże, s. 70.
10
Tamże, s. 88.
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ry w nierozerwalny związek tych dwóch rzeczywistości; czy też wizja wszechobecnej przemocy jest wtórnie stworzonym argumentem dla uzasadnienia pierwotnego zamierzenia: zwalczania rodziny. Wydaje się jednak niewątpliwe, że
mowa tu nie tyle o zwalczaniu przemocy w rodzinie, co o zwalczaniu rodziny w
ogóle11, a szczególnie roli i funkcji ojca.
Walka z ojcem jest walką z rodziną i odwrotnie. W tradycyjnym (chciałoby
się powiedzieć zdroworozsądkowym ujęciu,) pełna rodzina – złożona z ojca i
matki była uznawana za układ optymalny (zarówno dla małżonków jak i dla
dzieci, którym taka rodzina zapewniła najlepsze warunki dojrzewania). Rodzina
niepełna lub rozbita była postrzegana była jako układ rodzinny daleki od ideału.
Takie sytuacje rodzinne były postrzegane jako swego rodzaju nieszczęście, któremu nie da się niekiedy zapobiec, ale do którego w żadnym wypadku nie należy
świadomie dążyć. Jeżeli jednak uznamy, że największym złem jest patriarchat, to
jedynym prawdziwie bezpiecznym środowiskiem jest rodzina bez ojca, tylko
rodzina niepełna lub rozbita jest całkowicie wolna od niebezpieczeństwa „odchylenia patriarchalnego”. Ojciec (w referowanej tu narracji) nie jest bynajmniej
gwarantem stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, ale stanowi główne źródło
przemocy wobec partnerki i dzieci.
Ojcowski aspekt wychowania w naturalny sposób różni się od macierzyńskiego12 (jak kobieta naturalnie różni się od mężczyzny). Tradycyjną rola ojca
(nabudowaną na naturalnych predyspozycjach: takich jak większy dystans emocjonalny i stabilność emocjonalna) jest m.in. stawianie granic i egzekwowanie
zakazów13. W skrajnie szerokim rozumieniu przemocy, każde takie „typowo
ojcowskie zachowanie” jest aktem przemocy. Polskie prawo definiuje jako przemoc każde działanie nieprzyjemne dla dziecka, ograniczające go w jakikolwiek
sposób, jak np.: „kontrolowanie ograniczanie kontaktów krytykowanie”14. Takie
rozumienie przemocy związane jest z jednym z założeń antypedagogiki - całkowitej autonomii dziecka już od początku życia15. W takim rozumieniu tradycyjna
rola ojca (jako tego, który stawia granice) jawi się jako zagrożenie dla wolności16. Jeżeli przyjąć taką perspektywę to rzeczywiście wszelkie wychowanie, a
11

Zgodnie z zaleceniami Manifestu gejowskiego: „Rodzina (…) musi zniknąć”.
http://www.racjonalista.pl/forum.php/s,205825. (8.08.2013)
12
Por. np. J. Zimny, Ojcostwo we współczesnej rodzinie, [w:] Pedagogika ojcostwa. Katolicki
Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny, nr 6 (1/2013) styczeń-czerwiec, s. 54.
13
Por. R. Podleśny, Współczesny ojciec i jego rola, [w:] Pedagogika ojcostwa. Katolicki
Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny, nr 6 (1/2013) styczeń-czerwiec, s. 169-170, 172.
14
Niebieska Karta A IV, D II.
15
Por. np. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, drugie wydanie – poszerzone i uzupełnione. Wyd. naukowe PAT, Kraków, 1998, s. 33-36.
16
Marginalnym wnioskiem jest stwierdzenie niespójności antypedagogicznego podejścia.
O ile w relacji z rodzicami (z natury kochającymi swoje dziecko) promowana jest całkowita autonomia dziecka, a jego wolność jawi się jako wartość nadrzędna; to już w relacji
do (z natury bezdusznych) instytucji państwa wolność dziecka zupełnie się nie liczy.
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zwłaszcza „ojcowski” element tego procesu jest niedopuszczalną krzywdą wobec
dziecka. Treść Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie17, a szczególnie
rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskiej Karty18 wskazują, że wobec
dzieci każde ograniczające działanie, a nawet kontrolowanie jest prawnie zakazane, a wobec osób dorosłych nie ma żadnego znaczenia czy rzekoma ofiara
rzeczywiście czuje się skrzywdzona. Ustawa podkreśla, że jej zgoda nie jest potrzebna do działania procedur mających ją rzekomo chronić19. Mając na uwadze,
że owa ochrona wiąże się z inwigilacją, gromadzeniem danych wrażliwych (o
ofierze)20, czy możliwością sądowego nakazu rozstania z partnerem poprzez wydanie mu zakazu zbliżania się21 oraz biorąc pod uwagę że procedurę tak głęboko
ingerującą w prywatność można uruchomić na podstawie anonimowego donosu
(np. nieżyczliwego sąsiada) fakt, że zdanie „ofiary” nie ma znaczenia sprawia, że
może stać się rzeczywistą ofiarą zespołu urzędników. O ile za rozpoczęciem
inwigilacji rodziny przemawiać może wszystko, to zakończenia jej nie uzasadnia
(przynajmniej zdaniem autora „Wskazówek do realizacji zadań wynikających z
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”). Nawet udowodnienie, że nie było przemocy niczego tu nie zmienia – instrukcja
mówi: „Nawet jeśli nie ma przemocy i należy zamknąć procedurę, to i tak decyzja o tym musi być podjęta przez grupę roboczą (lub zespół interdyscyplinarny),
która powinna przynajmniej raz spotkać się, aby rozpoznać sytuację rodziny.
Zamknięcie procedury kończy pracę grupy roboczej, ale nie oznacza zakończenia
kontaktu służb z daną rodziną w ramach ich kompetencji zawodowych„22 [podkreślenia M.M.]. Niezwykle groźne jest odwrócenie zasady domniemanej niewinności wobec rodziców. O ile np. seryjny zabójca w świetle polskiego prawa
jest niewinny dopóki nie udowodni mu się winy, o tyle rodzic podejrzewany o
próby wychowywania swojego dziecka jest winny dopóki nie udowodni swojej
niewinności. Urzędnicy zatrudnieni w PARPA (autorzy wspomnianej wyżej instrukcji) idą jeszcze dalej – proponują „zasadę domniemanej niewinności do

Synów Bajkowskich nikt z urzędników oczywiście nie pytał czy chcą być aresztowani i
zamknięci w domu dziecka.
17
Por. „Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, oraz
„Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz niektórych innych ustaw.”
18
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
19
Utawa z dnia 10 czerwca 2010 r. Art. 9d. 1.
20
Tamże Art. 9c. 1.
21
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. zmiany do Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997
r., art. 39, art. 41a; art. 43, art. 67, art. 72.
22
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Wskazówki do realizacji
zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=695&Itemid=258.
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minus pierwszej potęgi” – ich zdaniem rodzic jest winny nawet wtedy gdy zostanie udowodniona jego niewinność!
Ofiarą padają także dzieci, które na podstawie widzi-mi-się urzędnika mogą
zostać odebrane rodzicom23, czyli stać się ofiarami brutalnej przemocy, doświadczyć ogromnej traumy zerwania więzi dających poczucie bezpieczeństwa i możliwość zdrowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego. Co prawda w świetle
prawa może do tego dojść tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia24, ale praktyka pokazuje, że sformułowanie to bywa rozumiane nadzwyczaj szeroko25 i przyczyną odebrania dzieci mogą być np. bieda rodziców,
zbyt małe mieszkanie, nadwaga dziecka, czy klapsy nawet dawane w odległej
przeszłości. To ostatnie (obok np. nałożenia na nastolatków obowiązku sprzątania po sobie i zakazu gry na komputerze jako kary za bójkę z bratem) było powodem brutalnego aresztowania i osadzenia w placówce trzech nastolatków z
rodziny Bajkowskich. Ta bulwersująca sprawa była dość głośna. Chłopcy padli
ofiarą brutalnej „ochrony przed przemocą” (która zresztą nigdy nie miała miejsca26). „Ochrona” ta polegała na przyjeździe policji, która w szkole, wykręciła
chłopcom ręce aresztowała i osadziła w Domu dziecka. W tym czasie w mojej
szkole było dwóch uczniów z typowo patologicznych rodzin – rodzice byli alkoholikami, stosowali brutalną przemoc (jeden miał rany cięte na twarzy). Obaj
mieli orzeczenie Sądu o umieszczeniu w placówce, ale nie zostało ono zrealizowane z powodu braku miejsc (!) Trzy z tych miejsc zajmowali chłopcy z kochającej rodziny. Widząc praktykę zwalczania „przemocy” znacznie brutalniejszą
przemocą – doprawdy trudno uwierzyć, że intencją takich działań jest ochrona
dzieci. Jeśli dodać do tego praktyczną obojętność na los dzieci rzeczywiście katowanych, wiara w prawdziwość deklarowanych intencji staje się jeszcze trudniejsza. Przemoc państwa obliczona jest na „ochronę” dzieci przed rodziną, a nie
przemocą. Takie działania są logiczną konsekwencją zdiagnozowania rodziny
jako instytucji z natury opresyjnej, stanowiącej fundamentalne zagrożenie dla
wolności jednostki, oraz atmosfery kulturowej skrajnie nieprzychylnej rodzinie.
Bardzo charakterystycznym przejawem omawianego tu sposobu myślenia jest
instrukcja Rzecznika Praw Dziecka z dla dentystów27.
Trudno sobie wyobrazić inny cel diagnozowania najnormalniejszych w świecie zachowań (lęk przed dentystą) jako objawów maltretowania i molestowania
seksualnego niż chęć postawienia wszystkich rodziców w stan oskarżenia, szu23

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. Art. 12a.
Tamże
25
Por. np. http://www.rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow.
26
Bajkowscy zostali uwolnieni od wszystkich stawianych im zarzutów por.
http://www.krakow.po.gov.pl/decyzja-prokuratury-dotycz%C4%85ca-rodziny-b.html
27
Por. M. Michalak, „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec
dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego” w ramach Międzynarodowego Kongresu „XV-lecie Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Wrocław, 6
kwietnia 2013 roku, s.15.
24
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kanie pretekstu dla takich oskarżeń. Podobne skojarzenia budzi opisanie „nieporządku” 28 jako świadectwa przemocy. Widać wyraźnie, że zwalczanym zjawiskiem nie są tu patologie zdarzające się w rodzinie ale sama instytucja rodziny.
Nie chodzi o zwalczanie przemocy w rodzinie, ale o zwalczanie rodziny.
2.2 Równość
Równość (której rodzina nie zapewnia) jest tutaj rozumiana jako identyczność ról nie zaś jako równość praw czy godności. Tradycyjna rodzina zakładająca niezastępowalność męża i żony i naturalne zróżnicowanie ich ról (przy całym
spektrum modeli podziału obowiązków niektóre role są niezastępowalne i niewymienne np. poród, czy karmienie piersią). Głęboka biologiczna różnica: zdolność do macierzyństwa lub ojcostwa jest czymś fundamentalnym dla rodziny.
Jeżeli rację mają działaczki Feminoteki stwierdzające, że genderowe – czyli zakładające celowe rozmywanie różnic, ról i tożsamości płciowych -wychowanie
jest dla dzieci „najwyższym dobrem”(!)29 to niewątpliwie rodzina dająca dzieciom naturalne wzorce męskości i kobiecości jest poważnym złem. Rodzina będzie anty-wartością dla wszystkich środowisk postrzegających jednoznacznie
wykrystalizowaną, stabilną tożsamość płciową jako coś niewłaściwego. Sama
nazwa środowisk LGBT wskazuje, że jako swoisty ideał, punk odniesienia
przedstawiają osoby doświadczające różnorodnych zaburzeń tejże tożsamości.
Koncepcja tradycyjnej rodziny (zakładającej niezastępowalność ról mężczyzny i
kobiety) jest w oczywisty sposób obca środowiskom homoseksualnym.
Dzisiaj spór światopoglądowy toczy się na gruncie koncepcji społeczeństwa i
miejsca rodziny oraz innych form związków w nim, Bardzo istotnym i wzbudzającym olbrzymie emocje elementem tej debaty jest spór na płaszczyźnie wychowania i praktyczne działania w tym względzie z programem „Równościowe
przedszkole”30 na czele. Trudno się dziwić. Dla stworzenia społeczeństwa, w
którym tożsamości płciowe będą czymś całkowicie płynnym, dowolnie zmienianym nawet wielokrotnie w ciągu życia (z wyjątkiem niedopuszczalnej zmiany
orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną) kluczowe znaczenie ma odpowiednie „wychowanie” przyszłego pokolenia. Dla tego „wychowania” nie wystarczy przebieranie chłopców za dziewczynki w przedszkolach. Zniwelowanie
wpływu rodziców żyjących w małżeństwie, a więc „powielających stereotypy
płciowe” jest rzeczą konieczną. Najskuteczniejszym sposobem jest likwidacja
instytucji tradycyjnej rodziny. Heteroseksualna rodzina jest niewątpliwie najlep-

28

Niebieska Karta A p. VII
http://www.feminoteka.pl/news.php
30
Por. A. Dzierzgowska, J. Piotrowska, E. Rutkowska, Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć.
http://maleprzedszkola.pl/content/download/22683/72769/file/ (2013-08-03).
29
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szym środowiskiem kształtowania się stabilnej tożsamości płciowej31, dojrzewania seksualnego, odkrywania i akceptacji własnej męskości lub kobiecości. Ojciec ma w tym procesie do odegrania niezastąpioną rolę zarówno wobec syna jak
i córki. Dla syna jest naturalnym wzorcem, przykładem męskości dla córki zaś
pierwszym punktem odniesienia modelującym jej późniejsze relacje z mężczyznami32. Odkrywa ona swoją kobiecość w odniesieniu do męskości (podobnie jak
męskość odkrywa się w odniesieniu do kobiecości). Ojciec jest dla obojga pierwszym, najbardziej naturalnym i podstawowym wzorcem męskości. Nie ma niczego dziwnego w fakcie, że środowiska promujące zaburzenia tożsamości płciowej
tak zaciekle zwalczają rodzinę i przedstawiają patriarchat jako przyczynę zła na
świecie.
Najskuteczniejszym lekiem na patriarchat – czyli władzę ojca jest rodzina
bez ojca. Zależność krytykowanych zjawisk jest obustronna – patriarchat warunkuje reprodukowanie stereotypów płciowych, a owe stereotypy warunkują patriarchat. Likwidując skutecznie jedno w perspektywie likwidujemy drugie. Rola
ojca w małżeństwie podważana jest z podobnych pozycji i przy użyciu analogicznych argumentów jak w przypadku jego roli w procesie wychowania. Głównym zarzutem jest przemoc (tam wobec dzieci, tu wobec kobiety). Nie da się
zaprzeczyć, że w obu przypadkach zdarzają się karygodne i niemające żadnego
usprawiedliwienia przypadki krzywdzenia słabszych (kobiet i dzieci). ale oskarżanie wszystkich ojców i mężów o przemoc, jest skrajną niesprawiedliwością a
wypływające z takiego myślenia antyrodzinne działania przynoszą znacznie więcej szkód niż pożytków.
2. 3 Anty-postępowość
Tradycyjna rodzina reprodukująca tradycyjne wartości jest także zawadą na
drodze do postępu rozumianego nie jako rozwój (zastępowanie gorszego lepszym) ale jako proste zastępowanie starego nowym (bez tracenia czasu na zbyteczne refleksje czy to nowe jest aby na pewno lepsze). Dodatkowo silne więzi
(które tradycyjna rodzina zakłada i generuje) stoją w sprzeczności z ideałem nowego, idealnego społeczeństwa złożonego z absolutnie wolnych (a więc nie
związanych niczym) jednostek. Rzeczywiście rodzina generalnie jest instytucją z
natury bardziej konserwatywną – silne więzi zwłaszcza w okresie kształtowania
się osobowości dziecka sprzyjają naturalnej reprodukcji dawnych (praktykowanych przez poprzednie pokolenie) stylów życia i wartości. Tylko czy jest to zarzut na tyle poważny, żeby niszczyć instytucję tak potrzebną jednostkom (szczególnie dziecku) i społeczeństwu?
31

Por. np. N. Woźniak, Rola ojca w kształtowaniu wartości moralnych dziecka, [w:]
Pedagogika ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny, nr 6
(1/2013) styczeń-czerwiec, s. 131.
32
Por. J. Zimny, Ojcostwo we współczesnej rodzinie, art. cyt., s.. 54; art. cyt., R. Podleśny, Współczesny ojciec i jego rola, art. cyt., s. 174 - 176.
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3. Zakończenie: kilka spostrzeżeń na temat antyojcowskiej atmosfery
kulturowej
Jako katecheta staram się poznawać świat, w którym żyją moi nastoletni
uczniowie, m.in. oglądać filmy, które oni oglądają. Nie spotkałem ani jednej
pozycji filmowej adresowanej do młodzieży, w której występowałby ojciec ukazany jako postać pozytywna. Zawsze jest nieobecny, albo jest tyranem.
W czasie kiedy oczekiwaliśmy dziecka moja żona pisała pracę dyplomową
pt. „Komunikacja rodziców z dzieckiem od poczęcia do pierwszej rozmowy”.
Będąc żywo zainteresowany tematem pytałem sposoby komunikacji ojca z
dzieckiem w pierwszych fazach jego życia, ale w literaturze przedmiotu znalazł
się tylko jeden rozdział dotyczący ojca. Miał tytuł: „Ojciec jako osoba stosująca
przemoc prenatalną”(!). Konsumpcyjna kultura masowa propagująca wieczną
zabawę, niedojrzałość i nieodpowiedzialność, stawiająca niemalże za wzór mężczyznę dotkniętego syndromem Piotrusia Pana, na pewno nie pomaga młodym
mężczyznom dojrzewać do odpowiedzialności koniecznej dla właściwego przezywania ojcostwa. Ten trend kulturowy jest ważnym (może nawet najważniejszym) krokiem na drodze do społeczeństwa bez ojców
Streszczenie
Artykuł przedstawia teorie, w świetle których rodzina nie jest wartością, ale
przede wszystkim zagrożeniem, źródłem cierpienia, którego głównym winowajcą
jest ojciec. W takim ujęciu świat bez ojców – czyli bez tradycyjnej rodziny - jest
czymś pozytywnym, pożądanym, sytuacją do której należy świadomie dążyć. Rodzina niepełna (bez ojca) jest traktowana jako środowisko znacznie bezpieczniejsze
niż rodzina z ojcem (patriarchalna). Najważniejszym zarzutem stawianym rodzinie
jest przemoc i patriarchat. W narracji skrajnie lewicowego, inspirowanego marksizmem feminizmu rodzina jest przede wszystkim narzędziem dominacji mężczyzn, a
ojciec nie tym, który chroni, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, ale zawsze tym,
który krzywdzi. W takiej atmosferze kulturowej państwo, w imię zwalczania przemocy, prowadzi walkę z rodziną, stosując (zwłaszcza wobec dzieci) znacznie brutalniejszą przemoc. Inne zarzuty wobec instytucji rodziny to: nierówność ról i reprodukowanie tradycyjnych wartości i stylów życia.
Summary
The world without fathers – an opportunity or a threat?
This article presents theories in terms of which the family is not a value, but
is presented as a threat and source of suffering, caused by fathers. In this point of
view the world without fathers – or without traditional family – is described as
something positive, desirable, some kind of standard we should follow. Comprehensive family (without father) is presented as a safer environment than the family with father (a patriarchal model). The main objections to the classic family
model are violence and relations based on patriarchal standards. Arguments of
the extreme left wing feminists, who are inspired by Marxism, are that a family is
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mainly a tool of male domination and a father is not the one who protects providing a sense of security, but always the one who causes suffering. In this kind of
cultural atmosphere, the government, in the name of combating violence, is leading the fight against family using much more brutal violence (especially against
children). Others objection to the institution of the family is inequality of roles
and reproduce of traditional values and life styles.
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Mózg mężczyzny - ojcostwo jako zmiana w postrzeganiu rzeczywistości
Wprowadzenie
Z charakterystyczną asymetrią dotyczącą roli matek i ojców mamy do czynienia w codziennej rzeczywistości – znaczenie ojcostwa jest współcześnie marginalizowane. Natomiast bycie ojcem buduje poczucie tożsamości mężczyzny i
rozwija jego osobowość. Ponadto kiedy mężczyzna zostaje ojcem dokonują się
zmiany w mózgu (typowe wyłącznie dla mężczyzn) oraz zachodzą zmiany w
postrzeganiu rzeczywistości. Bowiem kiedy partnerka oczekuje dziecka, mózg
mężczyzny zmienia się w specyficzny i drastyczny sposób, przekształcając się w
mózg taty. Oznacza to, iż dynamika zmian w mózgu powoduje zmienię w psychice męskiej oraz zmianę zachowań męskich, w postaci zmian na stałe utrwalonych w strukturze mózgu. Z drugiej strony problematyka dotycząca znaczenia
ojcostwa we współczesnej kulturze wiąże się z dzisiejszym wizerunkiem męskości, z istnieniem stereotypów ról społecznych mężczyzny i kobiety oraz problematyką rozwoju i wychowania dziecka.
1. Płeć mózgu
Mężczyźni różnią się od kobiet - płcie są od siebie odmienne - mózgi kobiet i
mężczyzn różnią się od siebie. Bowiem mózg, narząd najważniejszy dla ludzkich
emocji i działań, jest u nich skonturowany odmiennie. Przetwarza on informacje
w różny sposób, co daje w efekcie odmienne postrzeżenia, preferencje, a także
zachowania1. Obecnie różnice w zachowaniu między płciami stara się wyjaśniać
jedynie za pośrednictwem uwarunkowań społecznych, czy też kulturowych, takich jak na przykład oczekiwania rodziców, których postawy odzwierciedlają
oczekiwania społeczeństwa.
Zbyt wiele jednak jest dowodów na różnice biologiczne między kobietą a
mężczyzną, aby argumentacja socjologiczna mogła być rozstrzygająca. Argumentacja biologiczna dostarcza gruntownych i naukowo uzasadnionych podstaw
pozwalających zrozumieć, dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ponad to, jeśli
wyjaśnienie socjologiczne jest niewystarczające, to tym bardziej przekonywująca
wydaje się argumentacja biochemiczna – mianowicie, iż to hormony głównie
determinują swoisty, stereotypowy sposób zachowania. Jednak same hormony
nie dostarczają odpowiedzi. Różnica powstaje z wzajemnego oddziaływania
hormonów i mózgu mężczyzny lub kobiety2.
1

Por. A. Moir, D. Jessel D., Płeć mózgu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
2010, s. 10-11.
2
Por. Ibidem, s. 11.
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Istnienie dwóch psychik: kobiecej i męskiej, jest niepodważalnym faktem.
Bowiem tak samo jako mózgi, tak i psychiki - mężczyzny oraz kobiety, różnią
się między sobą. Różnice te odzwierciedlają dyrektywy utrwalone w zapisie genetycznym i są zasadniczej natury. Jak pisze prof. Bernard Korzeniewski: „Cechy mózgu charakterystyczne dla poszczególnych płci zostają zdeterminowane
we wczesnym rozwoju zarodkowym (nie mają więc nic wspólnego z wpływami
społecznymi) i są warunkowane hormonalnie. Różnice pomiędzy mężczyzną i
kobietą nie sprowadzają się wyłącznie, a nawet przede wszystkim, do posiadania
narządów płciowych. Istnieją zresztą ludzie, u których, na skutek zaburzeń hormonalnych, płeć ciała nie odpowiada płci mózgu”3. Tak oto budowa mózgu
wpływa na to, jak postrzegamy świat, odczuwamy, porozumiewamy się, kochamy, opiekujemy się dziećmi, odnosimy sukcesy lub porażki. Dlatego zrozumienie, jak zbudowany jest ludzki mózg, jest sprawą niezwykle ważną4. Albowiem
tym, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak myślimy i czujemy, nie kieruje
serce lecz mózg. Natomiast na mózg, jego strukturę i funkcjonowanie, wpływ
mają, wspomniane wyżej, hormony. Skoro zarówno struktura mózgu, jak i hormony są u mężczyzn i kobiet różne, to nie powinno zaskakiwać, że mężczyźni i
kobiety zachowują się odmiennie.
Nadmienię jedynie, iż nie tylko intelekt i określone predyspozycje, ale i
emocje są zależne od lokalizacji w mózgu kontrolującego je ośrodka. I tu występują istotne różnice wynikające z płci mózgu. Oznacza to, iż różnice w reakcjach
emocjonalnych kobiet i mężczyzn można wytłumaczyć różnicami w strukturze i
organizacji ich mózgów. Mężczyzna zachowuje emocje tam, gdzie ich miejsce –
a miejsce to znajduje się u niego w prawej półkuli – podczas gdy zdolność wyrażania ich w mowie znajduje się po drugiej stronie (lewa półkula). Ponieważ obie
półkule połączone są mniejszą liczbą włókien nerwowych niż u kobiety, przepływ informacji między nimi jest bardziej ograniczony. W związku z tym mężczyźnie trudniej jest wyrazić uczucia, bo jak wykazano, informacje przepływają
u niego do werbalnej, lewej półkuli, z większym oporem. Funkcje emocjonalne
umieszczone są u kobiety w obu półkulach, a w dodatku większy jest przepływ
informacji między półkulami. Storna emocjonalna mózgu jest lepiej połączona ze
stroną werbalną. Kobieta może lepiej, czy też dokładniej wyrazić swoje uczucia
słowami, ponieważ to, co czuje jest efektywniej przekazywane do werbalnej
strony mózgu5. Różnice w strukturze mózgu i wynikające z nich różnice w możliwościach powodują, że kobiety i mężczyźni wykorzystują przy opiece i wychowaniu potomstwa, swoje najsilniejsze atuty. Sandra Witleson nazywa to preferowaną strategią poznawczą - oznacza, to odwoływanie się do mocnych stron
swojego umysłu6.
3

http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,3142 (6.01.2014).
Por. Moir, Jessel, Płeć mózgu, … dz. cyt. …, s. 27-28.
5
Por. Ibidem, s. 55- 58.
6
Por. S. F. Witleson., Sex differences in the neurology of cognition: social, educational and clinical
implications, [w:] E. Sullerot. (red.), Le Fait Feminin, Fayard, Paris 1978, s. 287-303.
4
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Doreen Kimura zwróciła uwagę, iż teoria płci mózgu spotyka się z licznymi
kontrowersjami. Zgodnie z tą teorią między mężczyznami a kobietami istnieją
różnice nie tylko fizyczne i fizjologiczne lecz także różnice na wielu innych
płaszczyznach - jak chociażby w wychowywaniu dzieci - uwarunkowane odmienną u obu płci anatomią mózgową7. To właśnie różnice w budowie mózgu i
rozmieszczeniu struktur mózgowych są przyczyną różnic w zakresie zdolności
rodzicielskich. Odmienności w tej sferze także zależą od różnego zaangażowania
półkul mózgowych oraz sprawności połączeń między nimi - są to uwarunkowania anatomiczno-neuronalne8. Jak wykazano różnice między budową mózgu i
organizacją jego struktur u mężczyzn i kobiet mają ogromne konsekwencje dla
ich funkcjonowania. Procesy myślowe kobiet są bardziej całościowe. Są one też
zdolne do odbierania i nadawania bardziej złożonych komunikatów werbalnych,
intelektualnych oraz emocjonalnych; a także niewerbalnych komunikatów emocjonalnych takich jak mimika, gesty czy zmiany barwy i tonu głosu. Dodatkowo,
dzięki sprawnym połączeniom między obiema półkulami, kobiety łatwo i precyzyjnie integrują informacje werbalne z informacjami wizualnymi. U mężczyzn
struktury korowe są bardziej wyspecjalizowane w wykonywaniu poszczególnych
czynności, dlatego lepiej radzą sobie z precyzyjną analizą informacji. Z tych
uwarunkowań wynika podział funkcjonalny mózgów żeńskiego i męskiego9.
2. Mózg ojca
Bycie ojcem buduje poczucie tożsamości mężczyzny i rozwija jego osobowość. Bowiem oczekujący dziecka ojcowie bardzo często przechodzą hormonalne i mózgowe zmiany, analogiczne do tych, jakie zachodzą u ich partnerek.
Mózg mężczyzny ulega zmianom w miarę rozwoju ciąży jego partnerki. Mężczyźni, a dokładnie przyszli ojcowie, nie mają nagle ochoty na kiszone ogórki z
lodami, ani nie budzą się z porannymi mdłościami, tak jak matki; doświadczają
jednak zmian emocjonalnych, fizycznych i hormonalnych równoległe do przebiegu ciąży ich partnerki10. U przyszłych ojców zachodzą dwie poważne przemiany hormonalne: spada stężenie testosteronu (testosteron - hormon sterydowy
wytwarzany w jądrach; wpływa na rozwój narządów płciowych i drugorzędnych
cech płciowych samców; niezbędny w procesie spermatogenezy; reguluje zachowania seksualne samców; objawy niedoboru u mężczyzn: kobieca sylwetka,
wysoki głos, brak zarostu, zaburzenia popędu płciowego i płodności11), a wzrasta
prolaktyny (prolaktyna - hormon białkowy wytwarzany i wydzielany przez przysadkę mózgową; wywołuje u przyszłych ojców współciężarność – „zespół wylę-

7

Por. Kimura D., Płeć i poznanie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006, s. 19-25.
Por. Moir, Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt. …, s. 58-59.
9
Por. Kimura, Płeć i poznanie, dz. cyt. ..., s. 88-90
10
Por. Brizendine L., Mózg Mężczyzny, Group, Gdańsk 2010, s. 62.
11
http://www.edupedia.pl/words/index/show/128228_slownik_biologiczny-testosteron.html
(6.01.2014).
8
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gania” - i uwrażliwia ojców na płacz ich dzieci; pobudza w mózgu mężczyzny
obszary odpowiedzialne za zachowania ojcowskie i obniża popęd płciowy12).
H. Klein odkrył, że współciężarność jest powszechnym zjawiskiem, polegającym na tym, że przyszły ojciec doświadcza podczas ciąży partnerki fizycznych
objawów ciąży, takich jak niestrawność, wzrost lub spadek apetytu, przybieranie
na wadze, a nawet bóle głowy. Natomiast T. E. Ziegler udowodnił, iż współciężarność występuje też u przyszłych ojców innych ssaków naczelnych. Podczas
badania samce, których partnerki były w ciąży, znacznie przybierały na wadze,
natomiast nie działo się tak z samcami z grupy kontrolnej. W ciągu kilku tygodni
poprzedzających poród stężenie prolaktyny u mężczyzn rośnie średnio o 20%, a
stężenie kortyzolu - hormonu stresu - dwukrotnie przekracza normę, co bardzo
zwiększa wrażliwość i ogólne pobudzenie organizmu13.
Te zmiany hormonalne sprawiają, że męskie mózgi stają się gotowe na stworzenie emocjonalnej więzi z ich bezradnym potomkiem, który właśnie przyszedł
na świat. Ponad to mężczyźni z niższym stężeniem testosteronu znacznie lepiej
rozpoznają krzyk i płacz dziecka oraz lepiej i szybciej emocjonalnie reagują niż
nie-ojcowie. Natomiast obniżone stężenie testosteronu w pierwszych tygodniach
po porodzie wiąże się też ze zmniejszonym męskim popędem seksualnym (M. S.
Exton i P. B. Gray odkryli, iż wzrost stężenia prolaktyny u mężczyzn zmniejsza
popęd seksualny - naukowcy sugerują, że u przyszłych ojców stężenie prolaktyny
wzrasta a testosteronu spada by zmniejszyć zainteresowanie seksem w okresie,
gdy zapłodnienie jest niemożliwe). Stężenie testosteronu i prolaktyny u mężczyzn z reguły zaczyna wracać do normy, gdy dziecko jest w wieku sześciu tygodni, i całkowicie powraca do pierwotnych wartości, kiedy potomek zaczyna
chodzić14.
Gdy ojcowie i matki słyszą płacz dziecka, uaktywniają się podobne obszary
w ich mózgach. Jednak mózg matki uaktywnia się silniej, i być może to właśnie
dlatego czuje ona, że musi uspokoić dziecko, jeszcze zanim ojciec odczuje taką
potrzebę. Chociaż, to mózg matki jest czujniejszy od pierwszego dnia, obecnie
wiadomo, że mózg ojca szybko może mu dorównać15. Ponad to ojcowie posiadają ten sam repertuar zachowań, którymi wykazują się matki. Co wskazuje na fakt,
iż instynkt opiekuńczy jest zaprogramowany w mózgu każdego człowieka, nie
tylko matek.
Kiedy ojciec słyszy płacz dziecka, jego jądro migdałowate (system alarmowy
sygnalizujący zagrożenia, lęk i niebezpieczeństwo, kieruje impulsami emocjonalnymi, aktywuje się do walki pod wpływem testosteronu, wazopresyny i kortyzolu, a jest uspakajane przez oksytocynę; obszar ten jest większy u mężczyzn niż
12

http://www.edupedia.pl/words/index/show/128228_slownik_biologiczny-testosteron.html
(6.01.2014).
13
Por. L. Brizendine, Mózg Kobiety, Group, Gdańsk 2006, s. 102
14
Por. Brizendine, Mózg Mężczyzny,… dz. cyt. …, s. 63.
15
Por. Ibidem, s. 64-66.
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u kobiet16), oraz ośrodek w przednim zakręcie obręczy (ośrodek martwienia się,
lęku przed karą oraz seksualnej tremy, jest mniejszy u mężczyzn niż u kobiet;
pozwala oceniać różne opcje, wykrywać konflikty i motywować do podejmowania decyzji17) – gwałtownie się uaktywniają. Ponadto mózg ojca zostaje pobudzony do wytwarzania nowych połączeń neuronowych, wzmacniających jego
instynkt opiekuńczy. A każde takie nowe połączenie w mózgu pomaga coraz
bardziej „zestroić” ojca z dzieckiem (jest to synchronia rodzica i dziecka).
Ojcowie są często zaskoczeni tym, jak silną odczuwają potrzebę, aby brać
dziecko na ręce i bawić się z nim. Bowiem przekształcenie mózgu mężczyzny w
mózg ojca wymaga nie tylko obecności hormonów i rodzicielskich obwodów w
mózgu, lecz również kontaktu fizycznego18. Oznacza to, iż tym, co zdecydowanie sprzyja powstawaniu więzi, jest możliwość wzajemnej stymulacji rozwoju
przez rodziców i dziecko, o czym pisał już John Bolwby: „Skłonność do tworzenia silnych emocjonalnie więzi międzyludzkich jest podstawowym składnikiem
natury ludzkiej, a w pierwotnej formie zauważyć można ją już u noworodka”.
Zatem niestety wielu ojców niemających codziennie kontaktu z dzieckiem może
nie wytwarzać silnych ojcowskich połączeń neuronowych, niezbędnych do zaistnienia synchronii rodzica i dziecka.
Bliski kontakt fizyczny uwalnia oksytocynę (oksytocyna - hormon peptydowy wytwarzany w podwzgórzu, gromadzony i wydzielany przez nerwową część
przysadki mózgowej; zwiększa empatię, pobudza obszary w mózgu odpowiedzialne za zaufanie, romantyczną miłość oraz przywiązanie; osłabia działanie
hormonów stresu, obniża ciśnienie tętnicze u mężczyzn i odgrywa bardzo istotną
rolę w powstawaniu więzi między ojcem a niemowlęciem19), i hormony przyjemności u ojców, tworząc więź rodzica z dzieckiem. Zatem im częściej mężczyzna bierze na ręce swoje dziecko i opiekuje się nim, tym więcej połączeń odpowiedzialnych za ojcowskie zachowania powstaje też w jego mózgu. I tym więcej
jego mózg produkuje „hormonu przytulania”, zwanego właśnie oksytocyną20.
krótce po urodzeniu dziecko jest w stanie rozpoznać różnicę między mamą a
tatą – głos, zapach. Początkowo dziecko odczuwa silniejszą więź z rodzicem,
który je karmi, a intensywne, przyjemne doznania związane z karmieniem piersią
nasilają związek matki z dzieckiem. Jednakże ośrodki emocji i komunikacji w
mózgu dziecka, uczą się w odmienny sposób odnosić do matki i do ojca. Rodzice
nie uświadamiają sobie tego do końca, nim dziecko nie ukończy trzech miesięcy
i nie zacznie spędzać trochę mniej czasu na spaniu, a więcej na interakcji21. W
tym wieku ojciec zaczyna odgrywać w życiu dziecka znaczącą rolę.
16

http://www.kognitywistyka.net/mozg/funkcje.html (6.01.2014).
http://www.kognitywistyka.net/mozg/funkcje.html (6.01.2014).
18
Por. Brizendine, Mózg Mężczyzny,… dz. cyt. …, s. 64-66.
19
http://www.edupedia.pl/words/index/show/127256_slownik_biologiczny-oksytocyna.html
(6.01.2014).
20
Pot. Brizendine, Mózg Mężczyzny, dz. cyt. …, s. 72.
21
Por. Ibidem, s. 66.
17
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Ojcowie tworzą więź ze swoimi dziećmi drocząc się z nimi fizycznie i werbalnie. Ojcowie droczą się z synami i z córkami, ale córki z reguły nie lubią tego
tak bardzo jak synowie. Dziewczynki wkrótce zaczną próbować zabawić trochę
swego tatę i przydzielić mu rolę w typowo dziewczęcych zabawach, odtwarzających związki międzyludzkie (większość ojców jest z reguły gotowych przystać
na każdą rolę, jaką przydzieli im córka). Natomiast chłopcy uwielbiają droczenie
się i aktywnie zachęcają ojca, próbując niemal wszystkiego, by wyprowadzić go
z równowagi. Tego rodzaju zabawa ojca z dzieckiem poprawia u dziecka zdolność odgadywania, o czym myśli druga osoba, oraz rozpoznawania sztuczek i
oszustw. Wzajemne rzucanie wyzwań w zabawie stanowi fundament do tworzenia bliskich relacji z innymi mężczyznami w późniejszym życiu22. Albowiem, to
ojcowie uczą dzieci uprawiania sportu, rywalizacji, walki, zajmowania miejsca w
hierarchii, nawiązywania przyjaźni oraz zachowania w grupie. Często nieświadomie przekazują im swoją pozycję społeczną, pomagając tworzyć koalicje w
późniejszym okresie życia23.
Matki są lepiej zsynchronizowane emocjonalnie z dziećmi, dlatego na przykład nie muszą wydawać im tak wielu poleceń. Zatem sposób mówienia ojca
stanowi kolejny ważny pomost pozwalający komunikować się w rzeczywistym
świecie, w którym dzieci szybko odkrywają, że inni nie potrafią czytać w ich
myślach, ani uprzedzać każdego ich życzenia tak jak czyni to matka. Ponad to
miłość matki jest bardziej bezwarunkowa. Erich Fromm pisał, że matka kocha
dziecko za to, że ono po prostu jest. Zaś miłość ojca jest bardziej warunkowa:
„Kocham cię za to, bo spełniasz moje oczekiwania”. Innymi słowy na miłość
ojcowską trzeba zasłużyć - jest ona w zasięgu dziecka i wyzwala jego twórcze
aspekty24.
3. Jaki ma być współczesny ojciec i czy w ogóle jest potrzebny?
Odpowiedź nie jest prosta. Zgodnie z większością koncepcji psychologicznych i pedagogicznych, ojciec w rodzinie jest niezbędny, pełni istotną funkcję w
rozwoju potomstwa. Zasadność roli ojca w rodzinie wydaje się niepodważalna,
chodzi jedynie (albo aż) o sposób pełnienia tej roli. Według Johna Selby’ego czy
ojciec jest, czy też go nie ma obecność jego pozostaje odciśnięta w naszym „ja” i
wpływa na to, jak odnosimy się do swoich rodzin, dzieci, przyjaciół i współpracowników. Wobec czego odnajdywanie obrazu ojca utrwalonego w nas i nawią-
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Por. Ibidem, s. 67.
Por. D. M. Buss, Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 134.
24
Por. Lew- Starowicz Z., O mężczyźnie, Wydawnictwo czerwone i czarne, Warszawa
2012, s. 74.
23
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zywania z nim kontaktu umożliwia uświadomić sobie istotną część prawdy o nas
samych oraz pogłębiać relację z ojcem25.
Rola Ojca jest ważna, ponieważ po rodzicach dziedziczymy nie tylko materiał genetyczny, ale też nawyki emocjonalne i skłonności do określonych sądów,
postrzegania siebie i otoczenia. Niestety przekonania ojców odnośnie tego, jak
silnie powinni być zaangażowani w opiekę nad dzieckiem zazwyczaj nie mają
żadnego znaczenia; to matki decydują o tym i o wszystkim z tym związanym. To
matki regulują dostęp ojców do ich dzieci. Czasami zachęcają one ojców i otwierają drogę, by ci mogli się zaangażować, ale czasami bywają także krytyczne i
zamykają ową drogę do zaangażowania26. S.J. Schoppe-Sullivan stwierdził, że
matki są strażniczkami regulującymi dostęp ojców do dzieci. Odkryto dodatkowo, że ojcowie, których małżeństwa są bardziej udane, okazują więcej czułości
niemowlętom. Natomiast K. Pasley wykazał, iż ojcowie, którzy uważali, że żony
oceniają ich pozytywnie jako ojców, częściej wykazywali więcej zaangażowania
w małżeństwie. Zatem relacja dobry ojciec – dobry mąż jest relacją całkowicie
zależną w obie strony.
Znaczenie zaangażowania ojca w wychowanie i bliski emocjonalny kontakt z
dzieckiem podkreślali już myślicie starożytni, jak na przykład Plutarch: „bezpośredni kontakt ojca z dziećmi sprzyja ich wzajemnemu poznaniu […] ojciec towarzysząc zabawom dziecka może poznać cechy charakteru, skłonności, a także
wady potomstwa”. W rodzinie istnieją silne więzi i uczuciowe relacje z żoną i
dziećmi, wyróżniają się zdecydowanie intymnością, przechodnim charakterem
szacunku, respektu, opieki27. Jak sądził Piliniusz, małe dzieci „w równym stopniu
odczuwają przywiązanie do ojca, jak i do matki. W takim samym też zakresie
odczuwają nieobecność ojca i wynikający z tego brak zaspokojenia potrzeby
bezpieczeństwa”.
Obecnie rola ojca w rodzinie wydaje się być mocno zachwiana, a nawet niewyraźna. Niestety jest to bardzo niekorzystne dla poczucia jakości życia zarówno
dla samych mężczyzn, jak i ich dzieci. Dlatego należy traktować postać ojca jako
konieczny element systemu rodzinnego oraz społecznego, którego nie można
zastąpić28. Aczkolwiek roli ojca należy nadać nowoczesne ujęcie, uwzględniające
jego biologiczne i anatomiczno-neuronalne predyspozycje do budowania niepowtarzalnej więzi z dzieckiem. Bowiem mężczyźni wcale nie są mniej zdolni do
zachowań opiekuńczych niż kobiety - obserwowane różnice nie są zdeterminowane biologicznie, lecz społecznie.
25

Por. Głębocka G., Znaczenie ojcostwa z perspektywy mężczyzny i dziecka, [w:] Palus
K. (red.) Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011, s. 67.
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Por. Brizendine, Mózg Mężczyzny, dz. cyt. …, s. 67.
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Por. A. Ossowska, Poglądy moralistów I wieku n. e. na znaczenie wychowawcze ojca w
rodzinie rzymskiej, [w:] Jabłoński S. (red.), Ojciec. Wydawnictwo Fundacji Humaniora,
Poznań 2000, s. 112.
28
Por. Głębocka, Znaczenie ojcostwa z perspektywy mężczyzny i dziecka,… dz. cyt. …, s. 70.
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Podsumowanie
Ponieważ w pracy największy nacisk położono na mózg mężczyzny, który
staje się mózgiem ojca, zamiast zakończenia posłużę się tabelą podkreślającą
najważniejszą przemianę w postrzeganiu otaczającej go rzeczywistości.
Tabela nr 1. Przemiana mózg mężczyzny w mózg ojca.
Najważniejsze
zmiany hormonalne
Podczas ciąży
partnerki oraz
po narodzinach
dziecka wzrasta
stężenie prolaktyny, a maleje
stężenie testosteronu

Co mają mężczyźni, a czego
nie mają kobiety
Współciężarność
– zespół wylęgania

Ojcostwo
Zmiany w mózgu

Zmiany w postrzeganiu rzeczywistości
Skupienie się głównie na obronie matki i dziecka, na
zarabianiu i utrzymywaniu rodziny;
słyszenie płaczu
dziecka lepiej niż u
mężczyzn niebędących ojcami

Obwody odpowiedzialne
za popęd seksualny zostają wytłumione wskutek
obniżenia stężenia testosteronu i wysokiego stężenia prolaktyny;
wzmocnienie obwodów
słuchowych, pozwalające
lepiej słyszeć płacz
dziecka; tworzenie się
więzi między ojcem a
dzieckiem
Na podstawie: Brizendine L., Mózg Mężczyzny, Group, Gdańsk 2010, s. XIV-XV.

Streszczenie
Odmienne struktury w mózgu i układ hormonalny mężczyzny, wytwarzają
unikalnie męską rzeczywistość na każdym etapie życia. Ponad to szeroki zakres
badań poznawczych wykazał, że w każdej fazie hormony i struktury w mózgu
specyficzne dla mężczyzn, wytwarzają męską rzeczywistość, która fundamentalnie różni się od kobiecej. Przez całe życie mózg mężczyzny jest kształtowany i
zmieniany według wzorca naszkicowanego zarówno przez geny, jak i przez męskie hormony płciowe. Ta specyficznie męska biologia mózgu buduje następnie
tożsamość ojca i rozwija jego osobowość. Albowiem już kiedy partnerka oczekuje dziecka, mózg mężczyzny zmienia się w specyficzny i drastyczny sposób,
przekształcając się w mózg ojca. Niestety znaczenie ojcostwa jest współcześnie
marginalizowane. Tymczasem funkcja i osoba ojca są koniecznym elementem
systemu rodzinnego i społecznego. Zmieniająca się rzeczywistość zmusza do
poszukiwania dopowiedzi na pytanie: jak ma wyglądać nowoczesna rola ojca w
rodzinie?
Summary
The brain of the men - fatherhood as a change in the perception of reality
Different brain structures and the endocrine system of the men are producing
unique male reality on each stage of life. Over it wide range of cognitive research
demonstrated that in each phase hormones and brain structures specific to men
produce male reality, which are fundamentally different from the female. Life-
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long male brain is form and modify by pattern outlined by genes and male sex
hormones. This specific male brain biology is constructing all father identity and
develops his personality. Because when the partner is pregnant the brain of the
man changes in very significant manner into the brain of the father. Importance
of fatherhood nowadays is marginalized. However function and the father figure
are necessary element of the family and the social system. Changing reality
forces us to search for an answer to the question: how should look like contemporary the role of the father in the family?
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Joanna Garbulińska-Charchut (AI)

Obraz ojca w polskich mediach
Wstęp
Media są określane jako czwarta władza, mająca wpływ na to, jak jednostka
ocenia otaczający ją świat. Mają one również znaczenie w przypadku postrzegania obrazu i ról wiążących się z ojcostwem. Wielość spłycanych modeli ojcostwa
prezentowanych w mediach, odwraca uwagę od istotnych aspektów bycia tatą, co
może być jednym z zagrożeń dla współczesnej rodziny. Jak zauważyła Katarzyna
Pokorna-Ignatowicz – „media masowe, zwłaszcza w swoich najpopularniejszych
formach i przekazach, mogą utrwalać stereotypy i poglądy, gloryfikując tradycyjne modele i opinie, ale mogą też oswajać ze zmianami, ułatwiać ich zrozumienie, a w konsekwencji akceptację”1.
W mediach również spotkać można treści, propagujące zaburzony obraz ról i
postaw rodzicielskich. W części przypadków można mówić o zacieraniu się naturalnych różnic, które występują między matkami i ojcami. Część seriali telewizyjnych i reklam narzuca odbiorcom hedonistyczne oraz konsumpcyjne podejście
do zadań ojca. W mediach funkcjonują dwa antagonistyczne obrazy ojcostwa –
typ tradycyjny oraz ten, który można określić mianem „nowego ojcostwa”. Artykuł będzie oparty na dostępnej literaturze, analizie wybranych seriali i reklam
oraz na badaniach własnych, dotyczących zakotwiczenia propagowanych przez
media modeli ojcostwa.
1. Tato w polskich telenowelach
W tradycyjnym ujęciu, często prezentowanym w polskich telenowelach,
mamy do czynienia z postacią ojca ukazywanego jako jedynego żywiciela rodziny. Jak zauważył Krzysztof Arcimowicz – „są to na ogół mężczyźni w średnim
wieku, którzy wykonują intratny zawód i zarabiają na tyle dużo, by zapewnić
dobre lub nawet bardzo dobre warunki życia swoim bliskim”2. Taki obraz – uważany w polskich telenowelach za naturalny – może być przyczyną frustracji
wśród mężczyzn, którzy mimo pracy w pełnym wymiarze godzin, nie zawsze są
w stanie samodzielnie utrzymać żonę i dzieci. Kreowanie takiego wizerunku
mężczyzny, ojca, głowy rodziny, może mieć także negatywny wpływ na kształtowanie oczekiwań kobiet. Wielokrotnie, jednolicie ukazywany obraz porządku
społecznego i rodzinnego, może powodować wzrost nadmiernych aspiracji ze
strony żon. Mam tutaj na myśli roszczeniową postawę, która może być niemoż-

1
2

K. Pokorna-Ignatowicz, Medialny obraz rodziny i płci, Kraków 2012, s. 7.
K. Arcimowicz, Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach, Warszawa 2013, a. 333.
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liwa do zrealizowania. Ponadto kształtowanie nowych przyzwyczajeń może negatywnie wpływać m.in. na małżeńskie i rodzinne relacje.
Jak dalej zauważył autor – „wzór żywiciela rodziny łączy się z rolą głowy
rodziny, wynikającą z tradycyjnej wizji męskości, w której wysuwa się na pierwszy plan wartość władzy i dominacji nad pozostałymi członkami rodziny. (…)
Jego opieka nad rodziną polega między innymi na podejmowaniu racjonalnych
decyzji”3. Taki wzorzec postępowania prezentuje serialowy Paweł Lubicz z Klanu. Mężczyzna jest silną głową rodziny, nierzadko ma wpływ na decyzje domowników oraz pozostałych członków rodu, jest raczej srogim ojcem. Ma też
najwięcej do powiedzenia w kwestii znaczących inwestycji, zakupu nieruchomości, czy samochodu. Nawet w przypadku, w którym żona pracuje zawodowo,
częściej to ona angażuje się w sprawy typowo związane z prowadzeniem domu.
W nowym modelu ojcostwa, prezentowanym w polskich telenowelach, jest
on „łączony z postaciami młodych mężczyzn, którzy żyją na ogół w związkach
nieformalnych, rzadziej małżeńskich. Nie zawsze są biologicznymi ojcami, ale
nie przeszkadza im to w nawiązywaniu głębokiej więzi emocjonalnej z dzieckiem”4. Przykładem tego może być Paweł Zduński z serialu „M jak Miłość” oraz
jego relacja z Alą i jej córką Basią. Młody, rozwiedziony mężczyzna, który w
przeszłości miał co najmniej kilka partnerek – miłości życia, nawiązał uczuciową
relację z Alicją. Wszystko zaczęło się od spotkania małej dziewczynki – Barbary,
która niejako wybrała Pawła na swojego opiekuna i przyszywanego tatę. Dziecko
robi wszystko aby bliscy mu dorośli zakochali się w sobie. Mężczyzna podświadomie, ale szczerze angażuje się w grę dziewczynki – jest troskliwym, ale pełnym autorytetu opiekunem Basi i jej matki. Jednak nie decyduje się na formalną
uregulowanie statusu związku.
2. Homoseksualny model ojcostwa w mediach
Choć w Polsce obraz par homoseksualnych nie występuje powszechnie w
mediach, jest obecny na antenach zagranicznych stacji telewizyjnych oraz na
stronach internetowych, do których mają dostęp również Polacy. Można odnaleźć wiele przykładów jednopłciowych związków. Wątek został celowo umieszczony w artykule, ponieważ często amerykańskie wzorce są przenoszone na europejski i polski grunt. W świecie, który stał się globalną wioską, w którym jednostki mogą w krótkim czasie nawiązać łączność z odległymi krajami, czy kontynentami, nie sposób pominąć wątki występujące w ich kulturach. Jak pokazało
doświadczenie, także przy pomocy mediów i Internetu, wiele czynników kulturowych przeniknęło do Polski także np. z Ameryki. Można więc spodziewać się
łamania tabu również w kwestiach związanych z ojcostwem.
Część zagranicznych twórców filmów i seriali w swoich wizjach posuwa się
dalej – ukazuje homoseksualne pary mające dzieci lub starające się o nie. Przy3
4

Tamże, s. 334.
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kładem tego jest serial emitowany w latach 2012 – 2013 przez znaną amerykańską stację NBC pt. „The New Normal”. Jego głównymi bohaterami jest para
homoseksualistów, którzy pragnąc mieć dziecko, decydują się na surogatkę.
Kontrowersyjny obraz dąży do zachwiania tradycyjnego modelu rodziny. Bezkompromisowość i kształtowanie „nowej normalności” mogą zaburzyć formujący się światopogląd dzieci i młodzieży, które mogłyby obejrzeć serial. Budowanie nowego porządku rzeczywistości może przyczynić się do podświadomego
przyswajania pojawiających się, sugerowanych przez media wartości.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest redefinicja podstawowych norm i wartości i nadawanie wysokiego znaczenia sytuacjom znajdującym się w mniejszości. Oczywiście warto o nich mówić, jednak niekoniecznie wysuwać je na pierwszy plan, gdyż nie wszyscy odczytają to jako wartość związaną z potrzebą tolerancji, ale z narzucaniem nowego porządku rzeczywistości, w której mniejszość
narzuca normy większości. Wciąż brakuje dobrego, mądrego przekazu, związanego z podstawowymi wartościami. Smutną rzeczywistością jest to, że również
w świecie mediów, lepiej sprzedaje się to, co kontrowersyjne, inne, głośniejsze.
3. Obraz ojcostwa w reklamach
Reklamy z końca XX w. i początku nowego stulecia rzadko zajmowały się
tematyką ojcostwa. Europejski krąg kulturowy i wielokrotnie powtarzane sytuacje utrwaliły obraz, w którym to kobieta – matka zwykle wiedziała czego potrzeba rodzinie, co kupić na obiad, o czym marzą dzieci. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się produkcje reklamowe, w których figurują ojcowie. Wciąż jednak
są to na tyle rzadkie sytuacje, aby mówić o spektakularnym przełomie zwyczajów marketingowych i społecznych. W ogromie dostępnych filmów reklamowych, wciąż ceni się te, które najbardziej zapadają w pamięć odbiorców, nawet
jeśli zaskakują infantylnością pomysłu i schematu zachowań. Jak zauważył Andrzej Pitrus – „Reklama jest skazana na bycie komunikacją ułomną, nie funkcjonuje ona bowiem nigdy w układzie gwarantującym tożsamość tego, co zostało
zamierzone przez nadawcę, w tym, co może być odczytane”5.
Być może reklamodawcy wykorzystując osobę taty, próbują przełamać tradycyjną, utartą wizję ojcostwa, chcą zaskoczeniem i złamaniem stereotypu zwrócić uwagę odbiorców. Reklama ceni oryginalność i zaskakujące pomysły. Dzięki
temu otrzymujemy na przykład obraz ojca – fajtłapy, który wraz z synem przygotowując posiłek udekorowany reklamowanym keczupem, przypala swój fartuch i
nawet tego nie zauważa. Sielankowy obraz rodziny i ojcostwa można zaobserwować także w reklamie jednego z popularnych kremów czekoladowych. Ojciec
na śniadanie zajada się czekoladową kanapką. W innej reklamie płatków śniadaniowych mężczyzna razem z pozostałymi domownikami (koniecznie żona, córka
i syn), delektuje się miską płatków z mlekiem. Zastanawiającą sytuacją po analizie np. wartości kalorycznej takiego posiłku i zapotrzebowania energetycznego
5

A. Pitrus, Zrozumieć reklamę, Kraków 2001, s. 39.
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mężczyzn – jest kwestia tego, w których zawodach byłby to wystarczający posiłek na rozpoczęcie pracowitego dnia.
Ociepleniem wizerunku ojcostwa w reklamie jest krótki filmik, w którym ojciec opowiada o pomocy w codziennych pracach domowych, prezentuje środek
piorący, a na zakończenie zaplata warkocz swojej córce. Jest to przełamanie powszechnego wizerunku świata reklam proszków i płynów do prania, w których to
mężczyźni choć dobrze wiedzą co stosować – sami nie zajmują się praniem, ale
doradzają kobietom i żonom co wybrać. Być może jest to chęć ukazania produktu jako tak skutecznego środka, z którym poradzą sobie także osoby, które ze
stereotypowej definicji nie są do tego zdolne.
Innym przykładem jest tata występujący w reklamie serka do kanapek. Mężczyzna nie zna wszystkich odpowiedzi na pytania córki. Nie jest więc jedyną,
nieomylną osobą, nie ma więc stereotypowego atrybut autorytetu. Z drugiej strony jednak nie stara się poszukać odpowiedzi na pytania latorośli, nie wykazuje
kreatywności. We wspomnianej reklamie, w otoczeniu miłej scenerii, tato beztrosko spędza czas z rodziną. Warto podkreślić, że ma czas nie tylko na fizyczną
obecność, ale także na emocjonalne, choć niezbyt błyskotliwe zaangażowanie.
Warto dodać, że więcej jest reklam dotyczących mężczyzn, nie ojcostwa.
Mężczyźni w reklamie muszą dążyć do podświadomie narzucanego ideału. Mają
pięknie, atletycznie wyglądać, zawsze świeżo pachnieć, być modnie ubranymi,
kreatywnymi, zawsze gotowymi aby spełniać oczekiwania otoczenia. Ich zadaniem jest dobrze zarabiać, wykonywać prestiżowe zawody, jeździć modnymi,
nowymi samochodami, wciąż zaskakiwać kobiety i otoczenie.
4. Badania własne
Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku zrealizowałam badania dotyczące postrzegania obrazu ojcostwa w polskich mediach. W badaniu (wywiad pogłębiony) wzięło udział 20 osób – 10 kobiet i 10 mężczyzn. Kryterium doboru
próby badawczej był wiek do 40 roku życia oraz posiadanie co najmniej jednego
dziecka, a także dostęp do mediów (telewizji, Internetu, radia) i korzystanie z
nich minimum przez 2 godziny dziennie. Respondenci odpowiadali na pytania
według wcześniej przyjętego schematu, jednak w czasie wywiadów pogłębionych mogli poruszać nowe, ale związane z ogólnym tematem wątki. Przeciętnie
wywiad trwał około 30 minut, jednak czas przeznaczony na niego w większości
był uzależniony od informatorów. Zamieszczone w artykule wypowiedzi stanowią wybraną część wyników badań.
Na pytanie o to, czy badani zauważają występowanie ojcostwa w polskich
mediach, wszyscy odpowiedzieli twierdząco. Jednak 12 osób stwierdziło, że
częściej ukazywana jest w nich rola i postać matki. Jako argument wymieniano
najczęściej na przykład własne obserwacje. Jak stwierdził 30-letni Paweł (zawód:
ekonomista) – „kobiety i matki częściej występują w serialach telewizyjnych,
ponieważ częściej je oglądają. Mężczyźni wolą raczej inne programy telewizyj-
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ne, sport, filmy, programy motoryzacyjne”6. Według 27-letniej Pauliny (zawód:
dentystka), ojcostwo „występuje relatywnie rzadko w porównaniu do obrazu
matki. Mężczyzn w mediach jest dużo – zarówno w reklamach, czy filmach i
serialach. Jednak rzadko są w nich obecni w roli taty”7.
„Jakie jest Pani/Pana wrażenie dotyczące wizerunku polskiego ojca w mediach?”, to kolejne pytanie zadane respondentom. Wśród ciekawszych wypowiedzi znalazły się słowa 35-letniej Barbary (zawód: nauczycielka języka polskiego), która odpowiedziała – „trudno znaleźć dobry wzorzec ojca. Ten, który dostrzegam jest wyjęty z rzeczywistości przeciętnej, polskiej rodziny. Niewiele
osób stać na to, aby tylko małżonek pracował. Część problemów rodzin i tym
samym – ojcostwa – jest mało rzeczywista, odległa”8.
Informator Robert (lat 40, zawód: maszynista) zauważył, że „bardzo trudno jest
dostrzec ojca rodziny, który pracuje i otrzymuje pieniądze w kwocie najniższych,
krajowych zarobków. Niestety w rzeczywistości, z którą ja mam do czynienia to
standardowa wysokość wynagrodzenia. Mnie jako ojca nie stać na zakup drogich,
zagranicznych wycieczek dla rodziny. Zabawki i inne artykuły kupuję też na miarę
obecnej sytuacji materialnej”9. 25-letnia Bożena (zawód: kasjerka) odpowiedziała:
„wizerunek ojcostwa w mediach ociepla się. Ojciec nie jest już bezwzględną wyrocznią, ale musi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Częściej wykonuje domowe zajęcia, a jego powrót z pracy nie jest przedstawiany jako przyniesione
przez czworonoga kapcie, połączone z obiadem, gorącą kawą i późniejszym oglądaniem telewizji lub czytaniem gazety”10.
35-letnia Małgorzata (zawód: pracownik biurowy), zauważyła, że „ojciec
występuje w mediach głownie z nazwy, jest, ale gdzieś w odległości od codziennych spraw. Tato ma zarabiać, finansować utrzymanie rodziny, jest buforem
bezpieczeństwa. Poniekąd jest również symbolem dyscypliny. Bardziej widoczna
w polskich mediach jest matka. Jednak według mnie rola taty jest nie do przecenienia – z uwagi na fakt, że w wychowaniu dziecka oprócz matki, dużą rolę odgrywa ojciec. Kiedy go brakuje, młoda osoba nie otrzyma pełnego wychowania.
Tato jest nie do zastąpienia. Tak, jak znane są przypadki kobiet, które heroicznie
znoszą ból i cierpienie, tak ojciec nad wyraz sprawnie potrafi wcielić się w rolę i
czynności często przypisywane kobietom. Nierzadko ojcowie robią coś lepiej niż
matka, choć jest to dla nich trudne ze względu na krąg kulturowy, w którym żyjemy. Przyzwyczajenia, tradycje, postrzeganie norm kształtują także media.
Szkoda, że w pogoni za dochodem – robią to w sposób negatywnie odbijający się
na rodzinie i obrazie bardzo ważnych ról społecznych”11.
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Na pytanie o opinie na temat wizerunku ojcostwa w reklamach, wśród wypowiedzi respondentów znalazły się m.in. słowa 33-letniego Aleksandra (zawód:
socjolog) – „trudno o dobrą, polską reklamę, w której jest przedstawiony obraz
ojca. Jesteśmy kulturowo uwarunkowanym społeczeństwem, w którym to kobieta
częściej zajmuje się domem, która zna więcej marek spożywczych, kosmetycznych, czyli takich, które częściej znajdują się w kręgu zainteresowania reklamy.
To poniekąd z definicji zakłada to, że podmiotem twórców reklam są kobiety –
matki, żony, gospodynie. Pierwsze reklamy, w których to ojciec był główną postacią były obcojęzyczne. Być może wynika to z uwarunkowań finansowych firm
lub też z ograniczonego zasobu pomysłów na wykreowanie modelu ojcostwa.
Inaczej – stereotypowy, tradycyjny ojciec mógłby bardziej zakazywać niż stwarzać aurę bycia jednostką spolegliwą, czy miłą”12.
„Która postać serialowego ojca jest Pani/Panu najbliższa i dlaczego?” – to
kolejne pytanie zadane respondentom. 10 osób nie potrafiło wskazać takiej osoby. Natomiast pozostali wskazywali m.in. policjanta Tomka z „M jak Miłość”,
Lucjana z „M jak Miłość”, Rysia z „Klanu”, Ferdka z serialu „Świat według
Kiepskich”. 39-letni Andrzej (muzyk), swój wybór argumentował słowami: „moim zdaniem jest to postać Ferdka ze „Świata według Kiepskich”. Dlaczego? Jego
kreacja przypomina mi klasycznego przedstawiciela jednej z niższych klas polskiego społeczeństwa. Mieszkam w dzielnicy, w której każdego dnia widzę prototypy osobowościowe Kiepskiego. Ojcowie rodzin, którzy nie interesują się
losem dzieci, nadużywający alkoholu, bezrobotni, kombinatorzy”13.
34-letnia Gabriela (zawód: animatorka kultury), która wybrała postać Tomka
z „M jak Miłość” swoją decyzję argumentowała: „Tomek to według mnie bardzo
pozytywna postać, również jako ojciec. Bez wahania zdecydował się na adopcję,
pracuje, ale również można zauważyć, że troszczy się o dom. Z jednej strony jest
ciepłą osobą, a z drugiej – kiedy trzeba – jest zdecydowany, silny i bezkompromisowy”14. 29-letnia Monika (zawód: sprzedawczyni) wybór Lucjana z serialu
„M jak Miłość’ uzasadniła słowami: „postać jest właściwie już dziadkiem, jednak odczytuję w nim także bardzo pozytywną osobą ojca. Jego cenne rady, wychowanie dzieci, dobre serce, wewnętrzny spokój, to według mnie ważne cechy
również dla ojców”15.
Na pytanie o najbardziej nierzeczywiste sytuacje związane z ojcostwem, które występują w mediach, respondenci wymieniali na przykład: ojców, którzy
mają na wszystko czas, postać Dariusza Jankowskiego z serialu „39 i pół”, część
reklam. 24-letni Krystian (architekt) swój wybór argumentował słowami: „Darek
z „39 i pół” to ciekawa, barwna postać, jednak bardzo nierzeczywista. Serial
oglądają osoby w różnym wieku, jednak w większości są to młodzi ludzie, którzy
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mogą być nieco sfrustrowani dysonansem między tym, co widzą w telewizji, a
rzeczywistością, którą mają na co dzień. Mój tato, podobnie jak zdecydowana
większość ojców moich znajomych, kuzynów, to osoby, które nie są tak przebojowe jak serialowy Jankowski – rockowy muzyk z głową w chmurach. Rozumiem, że jest to serial komediowy, jednak przez osoby dopiero uczące się świata
może być dosłownie zrozumiany. Może też potęgować niekoniecznie realne
oczekiwania dzieci i młodzieży, która chciałaby, aby ich ojciec zachowywał się
w podobny, rozrywkowy sposób”16.
40-letnia Bernadetta (zawód: księgowa), na pytanie o najbardziej nierzeczywiste sytuacje, obraz ojcostwa, odpowiedziała: „moim zdaniem jest to przede
wszystkim świat reklamy. Oczywiście społeczeństwo nie do końca jest jednolite.
Występują w nim różne wartości, których ogląd jest uzależniony na przykład od:
wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu, czy wielkości zamieszkiwanej
miejscowości. Dla mnie nie do końca rzeczywiste jest kreowanie modelu ojcostwa związanego z pracami, kiedyś wyraźnie zarezerwowanymi dla kobiet. Jednak moim zdaniem może to być sprytny, marketingowy zabieg, mający na celu
wytworzenie u kobiet potrzeby zakupu danego produktu, skoro może sobie z nim
poradzić mężczyzna, czyli osoba przynajmniej teoretycznie nie angażująca się w
prace domowe”17.
Stanisław lat 37 (zawód: robotnik budowlany), swój wybór uzasadnił następująco: „na co dzień pracuję jako robotnik budowlany, często jest to praca obarczona
nadgodzinami. Rzadko mam czas na atrakcyjne życie towarzyskie, rodzinne. Często
– nawet przy dobrych chęciach - nie mam też siły na aktywne spędzanie czasu z
dziećmi. Nie oznacza to, że po pracy zasiadam przed telewizorem i piję piwo (co
mogą sugerować obrazy mężczyzn, ojców, które można zaobserwować w telewizji).
Często po powrocie do domu wykonuję prace domowe, które są zbyt ciężkie dla
kobiety. Z jednej strony krzywdzące są obrazy ojców – pracowników fizycznych,
którzy poza pracą nic nie robią, a z drugiej strony – wiele takich osób zwyczajnie nie
ma siły lub czasu na wielogodzinne zakupy w centrach handlowych, regularne spotkania ze znajomymi, czy wykonywanie modnych czynności. To trochę nie do końca
prawdziwa rzeczywistość, którą pokazują media. Nie zawsze wiadomo jak tłumaczyć dzieciom, że nie ma się możliwości spędzenia czasu w taki sposób jak bohaterzy wielu seriali, czy filmów”18.
Podsumowanie
Obraz mężczyzn w polskich mediach występuje bardzo często, jednak wciąż
zbyt mało w nich sylwetek ojców. Te, które są, nie zawsze spełniają społeczne
oczekiwania, ponieważ w części są dostosowane jedynie do wybranych grup
społecznych. Wciąż zbyt rzadko w mediach kształtuje się wiarygodny obraz oj16
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costwa, a pozytywne akcenty w nich prezentowane nierzadko są piętnowane i
wyśmiewane w wirtualnej rzeczywistości. Przykładem może być serialowy Ryszard Lubisz z telesagi „Klan”, który zwykł m.in. przypominać dzieciom, że po
powrocie do domu, przed posiłkiem należy umyć ręce. Postawa godna naśladowania, jednak mocno napiętnowana np. na forach internetowych.
Warto dodać, że szczególnie niebezpieczne jest kształtowanie nieprawdziwego, odległego od polskich realiów obrazu ojcostwa, który dociera do młodego
pokolenia. Dzieci i młodzież, które dopiero uczą się społecznych postaw, bardzo
łatwo przyswajają przekaz mediów, Internetu. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie
asymilowania agresywnych zachowań, występujących np. w grach komputerowych, czy filmach. Naśladowanie negatywnych bohaterów, czy sytuacji, może
mieć miejsce także w kwestii powielania postaw i głównych ról życiowych,
zniekształcających pozytywne, ale ważne wartości związane z rodziną. Rodziną,
na którą składają się: matka, ojciec i potomstwo.
Nieoczywista sytuacja ma również miejsce w środowisku reklamy. Ich twórcy próbując stworzyć atrakcyjny przekaz nakierowany na zainteresowanie potencjalnych klientów produktem lub usługą, są w stanie przekroczyć granice wizerunku, czy autorytetu ojcostwa. Kreatywność twórców reklamy, choć ozdobiona
kolorowymi obrazami, żartem, nowością, może mieć negatywny, podprogowy
przekaz społeczny, szczególnie groźny w przypadku młodszych pokoleń. Nie
mam tutaj na myśli np. kształtowania konsumpcyjnych potrzeb, ale budowanie
wizerunku ról matki, ojca, itd. Negatywny przekaz może w niedalekiej przyszłości zaowocować redefinicją zachowań i postrzegania całościowego modelu rodziny – najważniejszego, społecznego budulca.
Summary:
Father in the Polish media
The article was a description of the fathers of the Polish media. The paper
shows images of fathers in soap operas and advertising. Author stressed the
danger of false shaping the image of the father. Article also looks at issues of gay
fatherhood. This is dangerous, especially for the younger generations to shape
worldview. The paper contains statements of mothers and fathers.
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Agnieszka Kaźmierczak (UMCS)

Wizerunek współczesnego ojcostwa
Wstęp
Współcześnie podkreślany jest postępujący kryzys ojcostwa. Monografia pt.
Historia ojców i ojcostwa dwóch francuskich badaczy J. Delumeau i D. Roche
rozpoczyna się dramatycznym pytaniem: „czy ojciec ma jeszcze przyszłość na
Zachodzie? […] Czy nie jesteśmy świadkami – współwinnymi albo zobojętniałymi – rozpadu ojcostwa […] Rosnąca liczba rozwodów i uciekanie się do metod
sztucznego zapłodnienia sprawiają, że w wielu przypadkach nie można wskazać
tego jednego mężczyzny, który jest naprawdę ojcem. Jest wszakże jeszcze inne
zmartwienie: czy mnożenie się faktów życia w konkubinacie nie oznacza kresu
ojcostwa? W każdym razie można powiedzieć, że obraz ojca stał się kruchy: czy
już nie rozpadł się na kawałki?”1.
Współczesna rodzina Polska ulega przekształceniom. Spowodowane jest to
oddziaływaniem kulturowym, zmianami w społecznym systemie normatywnym,
wydarzeniami historycznymi oraz postępującym procesem laicyzacji i sekularyzacji. Duży wpływ ma również zmiana celu rodziny w aspekcie realizacji funkcji. W rodzinie tradycyjnej podstawowym jej zadaniem było posiadanie i wychowanie dzieci. Obecnie rodzina jest miejscem, gdzie każdy z jej członków ma
realizować swoje indywidualne cele, rozwijać zainteresowania oraz doskonalić
się. Z dużej familii – wielopokoleniowej, w ostatnich latach, rodzina przekształciła się w komórkę nuklearną, odizolowaną od dalszych jej członków oraz nakierowaną na zaspakajanie potrzeb ekonomicznych, przy jednoczesnej marginalizacji potrzeb duchowych. Wraz z przekształceniami w rodzinie Polskiej nastąpiła
także zmiana wizerunku ojca. Artykuł ten ma celu przedstawienie i opisanie podstawowych zmian zachodzących w obszarze współczesnego postrzegania obrazu
ojcostwa oraz przyczyn, które stały się podstawą dla jego zaistnienia.
1. Historyczny obraz ojcostwa
Aby zrozumieć współczesne postrzegania wizerunku ojca konieczne jest
przedstawienie roli mężczyzny w wychowaniu dziecka na przestrzeni dziejów.
Obecnie powszechnie funkcjonuje partnerski model rodziny. Nie jest to jednak
powszechny wizerunek funkcjonujący na przestrzeni dziejów. Na jego postrzeganie wpływały następujące czynniki:
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− dominujący w danym okresie historycznym prąd filozoficzny wraz z
wynikającym z niego naczelną normą wartości obowiązującą w danym
społeczeństwie;
− forma życia rodzinnego oraz stosunki w niej panujące;
− system prawny obowiązujący w danym państwie lub społeczności
(prawo stanowione oraz zwyczajowe);
− warunki urbanizacyjne, demograficzne oraz gospodarcze2.
Każdy z tych czynników powodował tworzenie własnego obrazu postawy
ojcowskiej, jego zadań i funkcji jak również relacji mąż - żona oraz ojciec –
dzieci. Pierwotnie dominował model patriarchalny. Ojciec funkcjonował jako
„pan i władca” swojego potomstwa, żony oraz niewolników. W skrajnych momentach posiadał również władzę nad ich życiem i śmiercią3. Jako głowa rodziny
posiadał tytuł pater familias czyli głowa rodziny. Arystoteles w Polityce pisał, że
„władza nad dziećmi ma znów charakter władzy królewskiej. Rodziciel bowiem
włada na zasadzie miłości jako też starszeństwa, co właściwie jest znamieniem
władzy królewskiej”4. Filozof zaznacza jednocześnie, że ojciec ma obowiązek
dbania o dobro żony i dzieci. Podkreśla, że kobiety stanowią połowę społeczeństwa a z dzieci wyrastają młodzi obywatele – przyszłość państwa5.
W średniowieczu utrzymywała się dominującą rola ojca. Pod wpływem kościoła rodzina została ujęta jako świętość a samo małżeństwo otrzymało status
sakramentu. Podstawowym celem rodziny stało się dążenie do zbawienia poszczególnych jej członków6. Dominująca rola ojca utrzymywała się do XVII
wieku. Rodzina powoli zaczęła izolować się od społeczeństwa przechodząc w
sferę prywatną. W wyniku przemian społecznych i kulturowych większą uwagę
poświęcono dzieciom. Rodzice w osobie dziecka postrzegały swoją przyszłość –
majątkową, statusową oraz przekazu tradycji. Więzi pomiędzy ojcem a synem
powoli przestają opierać się na zasadach autorytetu. Budują się na zasadzie powiązań emocjonalnych. Ojcowie wpływają na dzieci poprzez przekaz posiadający cechy afektywne, a nie siłę fizyczną i autorytet wynikający z pełnionej funkcji7. Wiek XVIII i XIX jest niezwykle burzliwym okresem dla Polski. Rola ojca
w rodzinie osiąga w pewnym momencie rangę symbolu. Szereg wojen spowodował idealizacje obrazu ojca- patrioty, który dla dobra kraju pozostawia rodzinę
i idzie walczyć z oprawcą. Kreacja taka przenosi się również na wiek XX. Matka
kojarzona jest z przymiotami takimi jak dobroć, bezpieczeństwo i delikatność. W
opozycji do niej staje ojciec. Mający za zadanie utrzymać rodzinę, dbać o jej
2

Por. Tamże., s. 10-36.
Por. G. Pierre, Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005.
4
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Księga I, 5.
5
Por. Tamże.
6
Por. E. Paruzel, Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie – zarys historyczny, „Edukacja” 2001, nr4, s. 20-26.
7
Por. Tamże.
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bezpieczeństwo oraz pełnić rolę przekaziciela wartości i norm zachowania, ojciec
funkcjonuje w świadomości społecznej został w świadomości społecznej jako
osoba „konkretna”, nie kierująca się w swoich działaniach emocjami. Coraz
większy rozwój przemysłu wprowadził również zmiany w strukturze ekonomicznej rodziny. Dom rodzinny przestał pełnić rolę miejsca produkcji. Ojciec aby
zdobyć odpowiednie środki na utrzymanie rodziny zmuszony został do wyjścia
do pracy. Splot różnych procesów i przemian cywilizacyjnych spowodował, iż
wiek XX zaczął być nazywany „cywilizacją bez ojca”8.
2. Typy ojców
Bycie ojcem jest dla mężczyzny istotnym zadaniem rozwojowym w sferze
osobowości. Jest to zadanie, którego realizacja (w sposób pozytywny lub negatywny) wymaga od mężczyzny wysiłku. Kobieta w sposób naturalny buduje relację z dzieckiem. W wyniku działania czynników biologicznych (ciąża, poród,
karmienie piersią itd.) kobieta bez wielkiego wysiłku dostosowuje się do roli
matki. Mężczyzna zmuszony jest do tworzenia relacji z dzieckiem. Jest to jednak
wysiłek, który jest konieczny dla jego dalszego rozwoju. Sama miłość matki i
ojca jest różna. Erich Fromm pisze: „Podczas gdy matka reprezentuje naturę i
bezwarunkową miłość, ojciec wyobraża abstrakcję, sumienie, obowiązek, prawo
i hierarchię. […] Ojciec reprezentuje 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”9.
W literaturze odnajdujemy wiele kategoryzacji dotyczących relacji ojciec –
dziecko. Maria Braun - Gałkowska określa cztery typy form ojcostwa: ojciec
nieobecny fizycznie/ i psychicznie; ojciec słaby; ojciec „trujący”; dobry ojciec.
Kategoryzacje tą tworzy w odniesieniu do biologicznego i prawnego rozumienia
ojcostwa10. O ojcu nieobecnym mówimy, gdy z przyczyn zawinionych (pozostawienie rodziny, niechęć w kontaktach z dzieckiem, nadmierna koncentracja na
pracy, uzależnienia itp.) lub nie (śmierć, wydarzenia losowe kiedy to mężczyzna
nie angażuje się w wychowanie dziecka). Niezależnie od przyczyny nieobecności
ojca, sytuacja dla dziecka jest trudna i niekorzystna dla jego rozwoju. Pozbawia
ona możliwości kontaktu z jednym z rodziców, jak również pierwszego wzorca
męskości.
Drugim typem ojca opisywanego przez Marię Braun - Gałkowską jest ojciec
słaby. Ta forma postawy rodzicielskiej wynika często z niedojrzałości mężczyzny. Pojawia się, gdy mężczyzna nie jest gotowy do podjęcia roli męża, ojca,
opiekuna. Wybiera on za swoją partnerkę życiową kobietę energiczną, dyrek8

Por. R. Fernandez, Rola ojca, „Communio” 1999, nr 110 (2), s. 99-124.
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tywną, rzeczowa i zdecydowaną. Taka relacja powoduje, że mężczyzna nie musi
stać się odpowiedzialny, co w konsekwencji powoduje, że nie jest on w stanie
dać dziecku oparcia, nie stawia wymagań wobec niego oraz nie reaguje w sposób
odpowiedni na jego potrzeby.
Ojciec „trujący” kocha swoje dzieci w sposób warunkowy. Jego akceptacja
pojawia się, gdy potomstwo jest w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Brak miłości reprezentowany jest przez formy agresji – psychicznej i fizycznej. Tego
rodzaju postawa rodzicielska jest niezwykle niszcząca dla dzieci. Niszczy w nich
poczucie miłości oraz bezpieczeństwa, przy jednoczesnym tworzeniu poczucia
niższości i nieadekwatności. Osoby posiadające takich ojców postrzegają Boga
jako okrutnego, mściwego i okrutnego. Jako ostatnią formę ojcostwa Braun Gałkowska podaje ojca dobrego. Jego podstawową cechą w relacjach z dzieckiem jest zaangażowanie psychiczne i obecność fizyczna. Odpowiedzialny i konsekwentny w działaniu jest oparciem dla rodziny. W adekwatny sposób odpowiada na potrzeby dzieci, słucha ich i wspiera w trudnych sytuacjach.
Inną kategoryzację przedstawia Z. Dąbrowska dzieląc je na wskazując na
trzy grupy postaw ojcowskich: pozytywne, negatywne i nieszczęśliwe11.
Do pierwszej grupy badaczka zalicza:
2. Ojcostwo świadome (ojciec oczekuje dziecka z wielką radością);
3. Ojcostwo prenatalne – radosne (ojciec akceptuje i kocha dziecko już w
okresie płodowym);
4. Ojcostwo upragnione (inaczej bezwarunkowe; miłość ojcowska
występuje mimo przeciwności np. niepełnosprawności dziecka);
5. Ojcostwo długotrwałe (ojcostwo trwające do końca życia mężczyzny,
obejmujące również swoim zakresem bycie dziadkiem).
Do grupy form negatywnych zalicza:
- Ojcostwo nieobecne (dziecko nie ma kontaktu z ojcem);
- Ojcostwo bezradne (rodzic mimo chęci sprawowania swojej funkcji
wychowawczej nie jest w stanie w prawidłowy sposób odpowiadać na potrzeby
dziecka; często taka postawa nie wynika z przyczyn świadomych);
- Ojcostwo bezrobotne (ojciec nie jest zdolny do zaspokojenia
podstawowych potrzeb materialnych rodziny);
- Ojcostwo biseksualne (mężczyzna jest członkiem prawidłowej rodziny,
jednocześnie poza jej systemem pozostaje w związku homoseksualnym z innym
mężczyzną; taka postawa ojca wpływa niekorzystnie na jego relacje z żoną jak
również z dziećmi, a w szczególności z synem);
- Ojcostwo toksyczne (ojciec oddziaływuje w sposób negatywny na dzieci;
poprzez swoją postawę wobec nich tworzy relacje warunkową często
nacechowaną agresją i deprymacją);
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Por. Z. Dąbrowska, Różne oblicza ojcostwa, w: „Małżeństwo i Rodzina”, 2004, nr4(8), s. 13-19.
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- Ojcostwo patologiczne (inaczej nazywane ojcostwem kazirodczym;
mężczyzna wykorzystuje potomstwo do zaspokojenia własnych potrzeb
fizycznych).
Do form ojcostwa nieszczęśliwego Dąbrowska zalicza:
- Ojcostwo sporne lub zaprzeczone (jest to ojcostwo wyznaczone przez sąd);
- Ojcostwo ograniczone (ograniczenie wynika z decyzji sądu lub wydarzeń
losowych jak np. choroba);
- Ojcostwo wymuszone (kobieta z chęci posiadania dziecka odbywa
stosunek płciowy z mężczyzną nie informując go o konsekwencjach i własnych
zamiarach) ;
- Ojcostwo niespełnione (występuje, gdy jedno lub dwoje małżonków nie
jest zdolnych do posiadania potomka w wyniku niepłodności);
- Ojcostwo anonimowe (mężczyzna oddaje nasienie do banku i nigdy nie
poznaje swoich dzieci);
- Ojcostwo wstydliwe (pojawia się, gdy mężczyzna pozostaje w
formalnym związku z kobietą, z którą posiada dzieci oraz w nieformalnym inna
kobietą, z którą również posiada dziecko);
- Ojcostwo dyskryminowane (po rozwodzie kobieta utrudnia kontakt ojcu
z dzieckiem, mimo iż, ojciec i dzieci dążą do ich utrzymania);
- Ojcostwo wojujące (jest to forma ojcostwa dyskryminowana przez
matkę; kobieta walczy o swoje prawa).
Mieczysław Plopa w swoich badaniach wskazuje, że odpowiednia postawa
ojcowska sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Do najważniejszych jej
cech zalicza: rozumienie potrzeb dziecka; rozwiązywanie w sposób racjonalny
sytuacji konfliktowych; postawa opiekuńcza nacechowania pozytywnymi uczuciami jak miłość, zaufanie i cierpliwość; troska o przyszłość dziecka, o jego edukację; zadowolenie z jego osiągnięć oraz spędzenie z dzieckiem wolnego czasu12.
Właściwa postawa rodzicielska ojca łączy się ze stylem wychowawczym reprezentowanym przez rodzica. W literaturze najczęściej podawane są trzy jego formy: autokratyczny, liberalny oraz demokratyczny.
Styl autokratyczny charakteryzuje się przekonaniem, że ojciec musi dominować nad dzieckiem. Rodzic traktuje dziecko jako swoją własność. To on decyduje o tym, co jest dla dziecka dobre a co nie. Opinia podopiecznego nie jest
brana pod uwagę w czasie podejmowania decyzji rodzinnych, jak również dotyczących jego samego. Wśród środków oddziaływania znajduje się również agresja (psychiczna i fizyczna), zastraszanie, deprymowanie oraz inne metody poniżania. Dzieci dorastające w domu, w którym dominuje styl wychowawczy autokratyczny często cechuje w życiu dorosłym konformizm, buntowniczość, agresja
oraz niedostosowanie społeczne pod względem emocjonalnym, interpersonalnym
i fizycznym (np. podczas kontaktów seksualnych). Z punktu widzenia wycho-

12

Por. M. Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg 2005, s.287.
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wawczego tego rodzaju postawa rodzicielska jest uważana za błędną i destrukcyjną dla samego dziecka, jak i dla opiekuna13.
Styl liberalny charakteryzuje się pozostawieniem przez opiekunów całkowitej wolności dziecku. Swoboda dziecka może wynikać z bezradności ojca, który
np. w wyniku choroby alkoholowej nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej
opieki oraz zaspokoić podstawowych potrzeb. W innych wypadkach pozostawianie niczym nieograniczonego wyboru dziecku może wynikać ze świadomej i
wolnej postawy ojca. Rodzić opiekuje się dzieckiem, jednak pozostawia mu prawo do decydowania o sobie. Dziecko ponosi konsekwencje swoich działań. Styl
liberalny może więc przybierać formę kochającego oraz niekochającego. Rodzice
liberalni uzależniają swoje dzieci od siebie. Tworzą złudzenie, że tylko oni są w
stanie je zrozumieć i odpowiedzieć na ich potrzeby. Dziecko wychowywane w
stylu liberalnym nie posiada dystansu do siebie i świata. Bardzo często wchodzi
w konflikty, jest niekonsekwentne w swoich działaniach oraz marginalizuje potrzeby innych osób14.
Ostatnim stylem opisywanym w literaturze jest styl demokratyczny. Każdy
członek rodziny ma prawo do wolnego wyrażania swoich poglądów, opinii, emocji. Ma poczucie bezpieczeństwa i zaufania. „Ojcowie stanowią wzór dla dziecka. Dziecko wzrasta w atmosferze szczerości i zaufania. Rodzic jest w stanie
korygować swoje strategie wychowawcze. Dzieci wychowane w ten sposób uczą
się zasad współżycia społecznego nie na podstawie przymusu zewnętrznego i
lęku przed karą, lecz w oparciu o akceptację i świadomy wybór właściwej zasady
postępowania. Styl demokratyczny w wychowaniu ujawnia się poprzez właściwe
zachowania wychowawcze: stawianie realnych wymagań, stwarzanie dziecku
możliwości do własnej aktywności, uzgadnianie, pomoc, współdziałanie, adekwatność zachowań ojca w relacji do zachowań dziecka”15. Z punktu widzenia
wychowawczego jest to postawa najbardziej odpowiednia dla dziecka, pomaga w
pełni rozwinąć jego zdolności oraz doskonalić już zdobyte. Z drugiej jednak
strony jest on najbardziej wymagający w nakładzie emocjonalnym, czasowym
oraz intelektualnym.
3. Przyczyny kryzysu ojcostwa
Analizując problem wizerunku współczesnego ojca trudne jest, (a wręcz
wydaje się to niemożliwe), podanie jednej przyczyny powstałego kryzysu. „Kryzys ojcostwa spowodowany jest dziś niewątpliwie przez cały splot procesów i
przemian cywilizacyjnych: społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturowych i religijnych, na które pojedynczy mężczyzna nie ma wpływu. Przemiany
te w sposób zasadniczy oddziałują zarówno na postawę mężczyzn wobec kobiet i
13
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sposób pełnienia przez nich roli ojcowskiej, na zachowanie się kobiet w życiu
małżeńskim, jak też na model małżeństwa i rodziny”16. Za najważniejsze czynniki uważa się: przemiany cywilizacyjne oraz rozwój cywilizacji technicznej; kult
sukcesu i rywalizacji; podejrzliwość międzypokoleniowa; wpływ systemu totalitarnego; laicyzacja i sekularyzacja życia codziennego.
Zmiany cywilizacyjne i technologiczne spowodowały zmianę miejsca pracy
ojca. Pierwotnie głowa rodziny prowadziła gospodarstwo domowe. Ojciec kierował finansami domu, jego działaniami ekonomicznymi, wytwórczymi (np. we
wspólnym gospodarstwie rolnym) oraz sprawował nadzór nad wydarzeniami w
domu. Obecnie, z powodów ekonomicznych, musi opuścić dom w celu udania
się do pracy. W firmie pełni on najczęściej funkcję podwładnego, co stanowi
pewnego rodzaju degradację z pełnionej wcześniej funkcji17.
Kolejną przyczyną zmiany wizerunku ojca jest coraz powszechniejszy w
społeczeństwie Polskim kult sukcesu i rywalizacji. Mężczyzna znajduje się pod
wpływem nacisku społecznego, w którego wyniku zobowiązany jest do osiągania
coraz większych sukcesów zawodowych. Dzieje się to najczęściej kosztem rodziny. Mężczyzna „pochłonięty” pracą separuje się od problemów rodzinnych,
wychowawczych lub finansowych. Całość odpowiedzialności za prawidłowe
funkcjonowanie rodziny przekazuje małżonce. Stawia również wysokie wymagania swoim dzieciom. Przekładając własne aspiracje i osiągnięcia stawia przed
nimi zadania praktycznie do wykonania18.
W świetle tych zmian Linda Brannon podaje trzy cechy Modelowej Męskiej
Tożsamości. Pierwsza z nich „nie bądź baba” odnosi się do niwelowania cech
kobiecych w zachowaniu chłopca. Druga „człowiek u steru” podkreśla potrzebę
osiągania sukcesu i wysokiej pozycji społecznej. Trzecia „twardy jak skała” akcentuję takie elementy składowe tożsamości jak wytrzymałość, pewność siebie i
samodzielność. Ostatni – czwarty korelat „ja im dam popalić” opisuję agresywność, brawurę oraz gwałtowność współczesnego mężczyzny19.
Podejrzliwość międzypokoleniowa rodzi się w dziecku, gdy nie ogląda ojca w
czasie kreatywnej pracy. Współczesny mężczyzna zmęczony po pracy w domu
przedstawia jedynie frustrację, gniew oraz niezadowolenie. Dziecko, będąc pod
wpływem takich bodźców, tworzy negatywny wizerunek osób starszych od siebie.
Prowadzi to do konfliktów, wzajemnej rywalizacji, braku zaufania i zazdrości20.
Czwarty element opisujący wizerunek współczesnego ojca związany jest z
obecnym do niedawna w Polsce systemem totalitarnym. „Komunizm zbudowany
na agresywnych, twardych męskich zachowaniach, często łamał męskie sumienia, zmuszając do rezygnacji z własnych poglądów religijnych, społecznych i
16
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politycznych. Pod wpływem komunistycznych sił wielu mężczyzn pogrążało się
w bierności, apatii, utwierdzało się w roszczeniowym stosunku do życia, agresji,
uciekało w alkoholizm”21.
Ostatni czynnik odnoszący się do współczesnego kryzysu męskości, a co za
tym idzie również ojcostwa, powstaje pod wpływem coraz powszechniejszego
stanowiska ateistycznego. Odrzucenie wiary w Boga oddziałuje na wszystkie
sfery życia człowieka. Swoim zakresem obejmuje więzi rodzinne, małżeńskie,
zarówno ojcowskie jak i macierzyńskie. Postawa ateistyczna ojca wpływa w
sposób znaczący na relacje wychowawcze i rodzicielskie między nim a dziećmi.
Wymaga tworzenia nowych praw i zasad, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji lub kontekstu. Dodatkowo wychowanie ateistyczne nie pozwala na pełny
rozwój dziecka oraz uszczupla jego wartość jako człowieka22.
Podsumowanie
Współczesny wizerunek ojcostwa odzwierciedla powszechnie dominującą
tendencję upadku znaczenia instytucji „taty”. Ateizacja, feminizacja, filozofia
gender oraz konsumpcjonistyczny stosunek wobec pracy prowadzi do marginalizacji potrzeby ojca w wychowaniu dziecka. „Kryzys ojcostwa, niedojrzałość do
pełnienia tej roli, nie jest sprawą indywidualną, ale zaburza proces wychowania
do dorosłości przyszłych pokoleń. W wychowaniu dziecka ważna jest psychiczna
i fizyczna obecność zarówno matki, jak i ojca: każde z nich w sposób charakterystyczny dla rozwoju płci wpływa na dziecko, ucząc ról społecznych, tworzenia i
realizowania relacji, podtrzymywania więzi i wzajemnej miłości”23.
Streszczenie
Na przestrzeni wieków wizerunek ojca i ojcostwa ulegał zmianie - od motelu
pana i władcy rodziny do partnera dla żony i dzieci. Relacje w systemie rodzinnym
pierwotnie budowane na zasadzie autorytetu współcześnie tworzone są na uczuciach
miłości, zrozumienia i czułości. Równocześnie w wyniku rozwoju cywilizacyjnego
powstaje tzw. „cywilizacja bez ojca”. W wyniku konsumpcjonistycznej postawy
nacechowanej dojrzeniem do zdobywania coraz to większej ilości dób materialnych
oraz sytuacją na rynku pracy mężczyzna zmuszony jest do coraz dłuższego przebywania poza domem. W świetle tych przekształceń społeczno- kulturowych warto
zadać sobie pytanie o współczesny obraz ojcostwa.
Abstract
The image of modern fatherhood
Within decades the image of a father and fatherhood has been changing considerably from the lord and ruler of the family model to that of a partner for a
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wife and children. Originally, family relations were built upon the rule of authority, however nowadays they rest upon the feelings of love, understanding and
affection. Simultaneously, due to the rapid development of civilization the socalled "civilization without father" appears. A man is made to stay away for
longer periods from his home owing to both consumerism approach to life characterized by the drive to collect more and more possessions and the situation on
the job market. In the light of these social and cultural transformations, it is worth
posing a question about the current image of the fatherhood.
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Magdalena Pataj (UMCS)

Ojcostwo w polskich kampaniach społecznych
Wstęp
Kampanie społeczne w Polsce, mimo stosunkowo krótkiej tradycji1, są coraz
wyraźniej widoczne w polskiej przestrzeni społecznej, medialnej oraz politycznej. Z czasem stały się ważnym elementem działalności instytucji publicznych,
organizacji komercyjnych2 oraz podmiotów o charakterze niekomercyjnym.
Działania podjęte w ramach kampanii społecznych mają na celu propagowanie
konkretnych, pożądanych społecznie wzorców zachowań, wartości, postaw3,
mogą mieć wymiar pozytywny, tzn. zachęcać odbiorców do podjęcia określonej
aktywności, promować wybrane wartości lub negatywny – wzywający do zaniechania dotychczasowych zachowań, które w jakimś stopniu są destrukcyjne dla
człowieka. Jak zauważa Agnieszka Piasecka, kampanie społeczne nie stanowią
recepty na problemy społeczne, są natomiast przyczynkiem do dyskusji na określony temat, sposobem zwrócenia uwagi na ważny społecznie problem4. Jedną z
kwestii podejmowanych w przekazach jest rola i miejsce ojca we współczesnej
rodzinie. Zmiany, jakie zachodzą na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej,
kulturowej bezpośrednio dotykają i zmieniają dzisiejszą rodzinę, kształtując nowy model ojcostwa. Jak podkreśla Dorota Majka-Rostek: „Kulturowe wzorce i
reprezentacje ojcostwa ewoluowały na przestrzeni wieków stosunkowo powoli.
Znacząca zmiana w kulturze ojcostwa dokonała się na Zachodzie na przełomie
lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Przede wszystkim widoczne są wyraźnie zwiększające się oczekiwania wobec ojcowskiego zaangażowania w opiekę nad małymi

1

Kampanie społeczne w Polsce pojawiły się w połowie lat 90. XX wieku, jak zauważyła
Barbara Jacennik, działaniami zbliżonymi do kampanii społecznych była aktywność
podejmowana w ramach promocji zdrowia, zob. M. Pataj, Problemy współczesnych kobiet – analiza wybranych kampanii społecznych, [w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni
publicznej, red. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (w druku); B.
Jacennik, Perspektywy marketingu społecznego w Polsce, „Nowiny Psychologiczne”
2000, nr 4, s. 25.
2
Podmioty prowadzące działalność komercyjną coraz chętniej wykorzystują elementy
marketingu społecznego, których częścią są kampanie społeczne. Działania te mieszczą
się zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz marketingu społecznie
zaangażowanego (CRM), zob. Ministerstwo Gospodarki,
http://www.mg.gov.pl/node/10892 [07.01.2014].
3
A. Piasecka, Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych –
wymiar edukacyjny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.103.
4
Tamże, s. 103.
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dziećmi”5. Celem artykułu jest analiza kampanii społecznych podejmujących
problem ojcostwa oraz próba określenia, kim jest, jakim powinien (lub nie powinien) być współczesny tata. To także próba odpowiedzi na pytania o to, jakim
językiem, narzędziami i technikami posługują się nadawcy kampanii społecznych podejmujących temat ojcostwa, jakie środki komunikacji wykorzystują w
celu jak najlepszego dotarcia do odbiorcy. W procesie odpowiedzi na wyżej postawione pytania pomocna okazała się analiza zawartości treści oraz metoda
komparatystyczna.
1. Ojcostwo – wartość czy wyzwanie?
Rola ojca, jego miejsce w stosunkach rodzinnych oraz w wychowaniu potomstwa stała się przedmiotem rozważań naukowych, zwłaszcza w kontekście
zmieniającej się sytuacji społecznej. Tadeusz Sakowicz wyróżnił tradycyjny i
współczesny model ojcostwa, wskazując, iż w podejściu tradycyjnym ojciec to
przede wszystkim głowa rodziny, mąż, osoba władcza, żywiciel rodziny. Z kolei
model współczesny sytuuje ojca w roli partnera zdolnego do poświęcenia się
rodzinie6. Powyższy podział zarysowuje kierunek zmian modelu ojcostwa, przechodzenie od hierarchicznego modelu rodziny, w której to ojciec jest osobą
władczą, decyzyjną, jego rola sprowadza się w dużej mierze do zapewnienia
rodzinie materialnego bytu do wzorca współczesnego, w którym najważniejsze
są partnerskie stosunki pomiędzy członkami rodziny, ojcostwo nie sprowadza się
tylko do dbania o zaplecze materialne rodziny, ideałem jest mąż i ojciec emocjonalnie zaangażowany, czuły, rozumiejący. Coraz częściej w tekstach naukowych
i publicystycznych pojawia się postulat aktywnego, obecnego ojcostwa, jako
czynnika stymulującego prawidłowy rozwój dziecka. Wymowne są w tym miejscu słowa: „Ojcem nie może się bywać, ojcem musi się być. Bez ojca w rodzinie
niemożliwy jest prawidłowy rozwój osobowości człowieka”7, które stanowią
podkreślenie roli ojca w życiu potomstwa. Norman Goodman również zwrócił
uwagę na przeobrażenia w stosunkach rodzinnych, stwierdzając, że tendencja do
wspólnej odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci wciąż wzrasta. Goodman połączył to zjawisko m.in. ze zmieniającą się strukturą zatrudnienia, coraz
więcej kobiet podejmuje bowiem pracę zarobkową, co niejako wymusza aktywność wychowawczą mężczyzn8.

5

D. Majka-Rostek, Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego, „Kultura i Historia” 2011,
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2786 [07.01.3014].
6
T. Sakowicz, Modele ojca w ujęciu historycznym, [w:] Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, red. M. Kątny, J. Oleszko, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2011, s. 9.
7
S. Gazd, Rozważania o ojcostwie, „Nasz Dziennik” 1999, nr 248, s.11; Za: J. Śledzianowski,
Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Ojciec na rozdrożu…, dz. cyt., s. 60.
8
N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 192.
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2. Ojciec w polskich kampaniach społecznych
Jak wspomniałam wcześniej, kampanie społeczne w Polsce to stosunkowo
nowe zjawisko, ulegające stopniowej profesjonalizacji oraz wypracowaniu wzorców dostosowanych do świadomości i oczekiwań Polaków. Paweł Prochenko,
jeden z członków Fundacji Komunikacji Społecznej9, poprzez termin „kampanie
społeczne” rozumie różne działania, zaplanowane w określonym czasie, kierowane do ściśle określonej grupy docelowej. Celem tych działań jest m.in. szerzenie wiedzy na określony temat, zmiany zachowania, myślenia, docelowo mają
one prowadzić do rozwiązania problemu społecznego10. Należy pamiętać, że
pojęcie kampanii społecznej mieści się w terminie marketingu społecznego. Reklama społeczna jest z kolei jednym z narzędzi wykorzystywanych przez twórców kampanii. Rola ojca w rodzinie, problemy związane z rodzicielstwem są
przedmiotem polskich kampanii społecznych. Magdalena Kicińska, w pracy pt.
„Równość płci w polskich kampaniach społecznych” zawarła stwierdzenie, iż:
„obszary poruszane w kampaniach społecznych są tożsame z głównymi płaszczyznami problemów społecznych”11.
Analiza kampanii może stanowić odzwierciedlenie kondycji współczesnego
społeczeństwa, zjawisk stanowiących zagrożenie dla współczesnego człowieka.
To także dowód na proces zmian światopoglądowych, kulturowych a wreszcie –
modelu rodziny. Rodzicielstwo, ojcostwo, komunikacja w rodzinie stanowią
bowiem jeden z obszarów podejmowanych w komunikatach o charakterze społecznym. Analizie zostało poddanych 30 kampanii społecznych12 o zasięgu ogólnopolskim (przeprowadzonych w latach 1997-2013), które dotykały tematu ojcostwa lub rodzicielstwa (niektóre z kampanii adresowane były do obojga rodziców, jednak postać ojca byłą wyraźnie zaznaczona). Kampanie podzielone zostały według kryterium wizerunków i ról ojca prezentowanych w kampaniach oraz
problemów społecznych poruszanych w akcjach.

9

Organizacja zajmująca się m.in. propagowaniem wiedzy na temat kampanii społecznych, stwarzaniem warunków dla funkcjonowania marketingu społecznego w Polsce,
Zob. http://www.fks.org.pl/ [07.01.2014].
10
P. Prochenko, Kampania społeczna – definicja Fundacji Komunikacji Społecznej,
http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2324,kampania_spoleczna_definicja
_fundacji_komunikacji_spolecznej [07.01.2014].
11
M. Kicińska, Równość płci w polskich kampaniach społecznych, Wydawca Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s.8.
12
Kampanie społeczne pochodzą ze strony internetowej Fundacji Komunikacji Społecznej, zajmującej się m.in. archiwizacją przekazów o tym charakterze, adres strony:
www.kampaniespoleczne.pl.
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Powyższy wykres obrazuje częstotliwość występowania określonych tematów dotyczących ojcostwa w polskich kampaniach społecznych. Okazuje się, że
najczęściej poruszanym problemem (38%) była przemoc w rodzinie, której
sprawcą był mąż i ojciec. Coraz częstszym zjawiskiem (27%) jest promowanie
aktywnego, uczestniczącego ojcostwa oraz korzyści płynących z przyjęcia tego
wzorca wychowania. Odpowiedzialny rodzic, mądrze wychowujący swoje
dziecko to temat 17% analizowanych kampanii. Partnerska rodzina, w której
obowiązki rodzicielskie dzielone są pomiędzy małżonków to kolejny problem
obecny w kampaniach społecznych, stanowiący 14% badanych treści. Ostatnią
wydzieloną przeze mnie kategorią są kampanie społeczne podkreślające sytuację
ojca po rozwodzie (7%). W tym miejscu należy zwrócić uwagę na tendencję
stopniowego wzrostu kampanii społecznych promujących aktywne ojcostwo, co
w kontekście słów badaczki o odzwierciedlaniu problemów i nastrojów społecznych w przekazach o charakterze społecznym stanowi cenną wskazówkę co do
zmian w modelu współczesnej polskiej rodziny.
3. Przemoc w rodzinie
Najczęściej pojawiającym się problemem w polskich kampaniach społecznych jest przemoc wobec dzieci. Twórcy kampanii przyjmują różne konwencje,
od ukazywania fizycznych oznak stosowania przemocy po propagowanie haseł
sprzeciwu wobec tegoż problemu.
Jedną z pierwszych kampanii społecznych poruszających problem przemocy
w rodzinie, której ofiarami są również dzieci, była kampania „Powstrzymać
przemoc domową” rozpoczęta w listopadzie 1997 roku przez Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonawcą kampanii była
agencja Amiratis Puris Lintas we współpracy z TVP. W ramach kampanii powstały spoty telewizyjne, radiowe oraz billboardy przedstawiające ofiary przemocy w rodzinie. Głównym celem kampanii była popularyzacja „niebieskiej
linii”, formy wsparcia dla osób dotkniętych problemem oraz zwrócenie uwagi
publicznej na zjawisko przemocy domowej. Jednym z haseł kampanii, które na
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stałe zapisało się w pamięci odbiorców były słowa „Bo zupa była za słona” połączone z wizerunkiem kobiety i dziecka noszących na ciele widoczne ślady pobicia. Jeden z billboardów ukazywał pobitą dziewczynkę oraz słowa „Bo musiał
jakoś odreagować” (patrz Rysunek 1).

Rysunek 1 Plakat kampanii "Powstrzymać przemoc domową", Źródło:
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1471,bo_zupa_byla_za_slona [07.01.2014r.].

Hasło zamieszczone na plakacie jasno sugeruje, że sprawcą pobicia jest mężczyzna, najprawdopodobniej ojciec dziecka. Inne plakaty również przedstawiały
sylwetki poszkodowanych kobiet i dzieci, jasno wskazując źródło przemocy w
rodzinie – męża i ojca. Jak podaje E. Janota, kampania spełniła swoją rolę, bowiem już w pierwszych miesiącach trwania akcji liczba telefonów na numer
„Niebieskiej Linii” wzrosła o 170% w stosunku do czasu sprzed kampanii13.
Podczas trwania kampanii, inicjatorom zarzucano stygmatyzację mężczyzn oraz
ukazywanie ich jako jedynych sprawców przemocy domowej. Pod wpływem
tych głosów zmieniono spot telewizyjny na mniej drastyczny14. W tej kampanii
ojciec został przedstawiony negatywnie, jako osoba agresywna, sprawiająca ból
swoim bliskim, wzbudzająca strach.
Inną konwencję przyjęła Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, która była organizatorem kilku kampanii społecznych odbywających się pod hasłami
„Kocham. Nie biję”, „Kocham. Reaguję”, „Kocham. Mam czas”, „Kocham. Nie
krzyczę”15, zorganizowanych w latach 2006-2009. W cykliczne akcje zaangażowali się sportowcy, aktorzy, m.in. Anna Przybylska, Anna Wyszkoni, Piotr
Gruszka, Tomasz Karolak - wraz ze swoimi dziećmi. Kampanie miały na celu
13

E. Janota, Bo zupa była za słona,
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1471,bo_zupa_byla_za_slona [07.01.2014].
14
D. Piotrowicz, Areszt domowy, czyli…podsumowanie kampanii społecznej „Powstrzymać przemoc domową”,
http://www.uwm.edu.pl/pro_media/testy/index.php/wykladowcy/354-areszt-domowyczylipodsumowanie-kampanii-spoecznej-powstrzyma-przemoc-domowa [07.01.2014].
15
Źródło: http://www.kochamniebije.pl/ [07.01.2014].
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piętnować zachowania agresywne wobec dzieci, przemoc fizyczną oraz słowną.
Z jednej strony w kampaniach pojawiał się ojciec w roli osoby znęcającej się nad
małym człowiekiem, z drugiej jednak - mężczyźni byli również pozytywnymi
bohaterami akcji, dającymi dobre wzorce wychowawcze. Podczas trwania
wszystkich odsłon kampanii funkcjonowała linia telefoniczna (numer był
umieszczany na plakatach akcji), przeznaczona dla osób dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie. W mediach obecne były z kolei spoty prezentujące pozytywne wzorce zachowań wobec dzieci oraz piętnujące agresję i obojętność wobec
problemu.
Ciekawą kampanią społeczną poruszającą problem bicia dzieci była akcja
Porozumienia „Dzieci pod Ochroną” we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, przeprowadzona w 2009 roku pod hasłem „Bicie jest głupie”. W jednym z
spotów przedstawiony był ojciec, który tłumaczy swojemu synowi, żeby nigdy
więcej nie bawił się piłką w domu. Tłumaczy spokojnie, cierpliwie, wymyśla
rozwiązanie problemu. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że syn
jest wielkości ojca, a scena opatrzona jest komentarzem: „Gdybyś nie miał przewagi fizycznej nad dzieckiem, wychowywałbyś je a nie bił”16. Okazuje się, że
jest to sytuacja idealistyczna, możliwa w sytuacji, tylko gdy rodzic nie wykorzystuje przewagi fizycznej nad dzieckiem, problemy rozwiązuje merytorycznie, za
pomocą rozmowy a nie siły. Akcja miała na celu uświadomienie m.in. ojcom, że
bicie nie jest sposobem na wychowanie dziecka, to oznaka słabości rodzica, wykorzystania argumentu siły i przemocy. Dobry ojciec powinien zapanować nad
emocjami, złością oraz innymi niepedagogicznymi rozwiązaniami.
„Mój tata jest najsilniejszy” – to hasło pojawiło się na jednym z plakatów
kampanii (rysunek 2) „Ostrożnie. Małe jest kruche” zorganizowanej w 2007 roku
przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej. Wykonawcą kampanii była agencja Locomotiva.

Rysunek 2: Kampania „Ostrożnie. Małe jest kruche”. Źródło:
http://www.kofeina.pl/index.php?/pol/Zaufali-nam/Ministerstwo-Pracy-iPolityki-Spolecznej/Male-jest-kruche-plakat [07.01.2014].
16

http://www.youtube.com/watch?v=ZfzebQBhgWE [07.01.2014].
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Słowa kontrastują z wyraźnym siniakiem na ręce dziecka, stanowiąc dowód
na to, że siła fizyczna ojca nie jest dla syna powodem do dumy lecz do strachu.
Kampania jest kolejnym głosem sprzeciwu wobec przemocy rodzicielskiej, stanowi również sposób na zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem bicia dzieci.
Jak się okazuje, przemoc nie jest jednowymiarowa, nie sprowadza się wyłącznie do wymierzania kar cielesnych. Równie niebezpieczna i krzywdząca jest
przemoc werbalna, obrażanie i wyzywanie dzieci przez ich rodziców. Przykładem kampanii poruszającej ten problem jest przedsięwzięcie Fundacji Dzieci
Niczyje z 2012 roku, odbywającej się pod hasłem „Słowa ranią przez całe życie”.
Jak podkreślają organizatorzy, słowa także mogą wyrządzać krzywdę, piętnować,
blokować rozwój dziecka. Kampania realizowana była m.in. za pomocą plakatów, spotów radiowych, ulotek. Ciekawym elementem były materiały stanowiące
scenariusz spotkań z rodzicami17, które miały charakter zajęć na temat przemocy
werbalnej. Spotkania te miały uświadomić rodzicom, jak ich zachowanie wpływa
na potomstwo oraz były źródłem technik radzenia sobie ze stresem płynącym z
wychowania dziecka. Ojciec, jako rodzic, był w kampanii traktowany jako źródło
agresji słownej, jednak jego zachowanie wynikało raczej z niewiedzy i braku
odpowiednich umiejętności. Kampania miała na celu po pierwsze uświadomić
problem, po drugie zaś – wpłynąć na zachowania rodziców. Kampanie społeczne
poruszające problem przemocy domowej wobec dzieci często przedstawiają ojca
jako jej bezpośredniego i jedynego sprawcę. Bywa, że jest on umieszczany w
kategorii „rodzic”, co częściowo rozkłada odpowiedzialność również na matkę.
Istotne jest jednak to, że problem przemocy wobec dzieci jest poważny, jego
źródła można doszukiwać się w braku umiejętności wychowawczych, powielaniu
złych wzorców zaś kampanie społeczne informujące o tej sytuacji, piętnujące
owo zachowanie, prowokujące do społecznej dyskusji są potrzebne.
3. Ojciec – osoba obecna w życiu dziecka
Zupełnie inny wizerunek mężczyzny jest przedstawiony w kampaniach promujących aktywne ojcostwo, podkreślające niezbędność obecności ojca w życiu
dziecka. Jedną z pierwszych kampanii społecznych propagujących model aktywnego, obecnego ojca była akcja przeprowadzona przez Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia w 2006 roku pod hasłem: „Być ojcem. Rola życia”. Narodowy Dzień Życia to coroczne święto obchodzone 24 marca (od 2004 roku, decyzją
Parlamentu), podczas którego pojawiają się refleksje dotyczące kondycji współczesnej rodziny oraz poszanowania życia. W 2006 roku zdecydowano się podkreślić, jak ważnym aspektem ludzkiego życia jest ojcostwo. Już samo hasło
kampanii sugeruje, że to właśnie ojcostwo powinno stanowić najważniejszą rolę
społeczną mężczyzny, nie powinno być mniej ważne niż chociażby kariera zawodowa. Na potrzeby kampanii stworzono plakat przedstawiający dłonie – mężczyzny i niemowlaka.
17

Scenariusz dostępny na stronie: http://fdn.pl/o-kampanii-0.
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Plakat pojawiał się w ogólnopolskich mediach publicznych (radio i telewizji), w prasie oraz w formie reklamy zewnętrznej. Głównym celem kampanii
było zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką odgrywa ojciec w życiu dziecka. Jak
podkreślali organizatorzy, ojcostwo to misja a dobry ojciec to nie ten, który
ogranicza się jedynie do zapewnienia materialnego bezpieczeństwa swojej rodzinie, to także nie „kumpel”18 swoich dzieci. Dobry ojciec ofiaruje miłość, tłumaczy dziecku otaczający je świat a także stawia wymagania. Nadawcy poprzez
kampanię pragnęli zainicjować dyskusję o ojcostwie na miarę współczesności
oraz zaapelować do dziennikarzy i pracowników mediów o przedstawianie w
mediach wzorców dobrego, pozytywnego ojcostwa. Ocieplanie wizerunku ojca,
konstruowanie pożądanego wzorca zachowań wydaje się niezbędne wobec kampanii poruszających wyżej opisany problem przemocy rodzicielskiej. Z jednej
strony bowiem powinno się piętnować agresywne zachowania, z drugiej strony
dostarczać odpowiednich wzorców, będących wskazówką dla współczesnych
rodziców. Tematem poruszanym w kilku kampaniach społecznych, m.in. w programie Fundacji Komunikacji Społecznej (2005) „Tata i ja”, w akcji Instytutu
Spraw Publicznych (2012r.) „Mężczyzna przyszłości powstaje”, kampanii Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwa Zdrowia (2013r.) „Kampania prorodzinna” czy w kampanii informacyjnej „Etat Tata. Lubię to” realizowane m.in. przez Stowarzyszenie Waga,
jest wpływ obecności ojca na prawidłowy rozwój dziecka. Propagowanie takiego
modelu ojcostwa odbywa się poprzez podkreślanie pozytywnych skutków zaangażowania ojca w życie dziecka, zachęcanie do korzystania z urlopów tacierzyńskich i rodzicielskich, przedstawianie sposobów spędzania czasu wolnego z
dzieckiem. Inicjatywa „Tata i ja” (2004r.) była realizowana wspólnie z producentem wody mineralnej Dobrawa. Na butelkach zamieszczano rysunki podkreślające możliwą do zaistnienia więź pomiędzy tatą a dzieckiem (rysunek 3).

Rysunek 3: Rysunek kampanii „Tato i ja”. Źródło: http://fks.com.pl/en/to-jak-twojedziecko-rozumie-swiat-zalezy-od-ciebie-2005,129.html [07.01.2014r.].
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Być ojcem.
[07.01.2014].
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Rola

życia,

http://www.dzienzycia.pl/byc-ojcem-rola-zycia.html

Rodzicielstwo, wg twórców kampanii, to m.in. bycie zaangażowanym tatą,
który pomaga zrozumieć dziecku otaczający je świat. Błąd stylistyczny obecny w
haśle jest zabiegiem nawiązującym do błędów językowych dzieci, obecność rodzica sprawia, że latorośl lepiej rozumie świat, zdobywa nowe umiejętności właśnie poprzez naukę płynącą od ojca. Kampania była poprzedzona badaniami
przeprowadzonymi przez TNS OBOP na temat relacji pomiędzy rodzicami a
dzieckiem, komunikacji w rodzinie oraz partnerstwem małżonków. Stworzono
także Koalicję Tatów19, złożoną z 20 ojców, którzy stanowili przykład odpowiedzialnego, obecnego i czułego ojcostwa. Poprzez pokazywanie w jaki sposób
można spędzać czas z dzieckiem, rozmawiać na trudne tematy, mężczyźni działający w Koalicji stanowili inspirację dla innych ojców. Kampania stanowi kolejne
przedsięwzięcie podkreślające niezbędność obecności ojca w prawidłowym,
zrównoważonym rozwoju dziecka. W 2006 roku ruszyła kolejna odsłona akcji
„Być rodzicem”, której hasło przewodnie stanowiło pytanie: „Ile czasu byłeś tatą
dzisiaj?”. Słowa dopełnione zostały informacjami: „Przeciętnie polski tata poświęca dziecku dziennie tyle czasu, ile trwa wypalenie jednego papierosa” oraz
„Bycie tatą to działanie każdego dnia”20. Twórcy kampanii zwrócili uwagę na
sytuację zbyt powierzchownych, krótkich relacji na linii ojciec-dziecko. Tacierzyństwo powinno być procesem ciągłym, nie okazjonalnym, codzienne czynności, opieka nad potomstwem są pożądanym współcześnie modelem rodzicielstwa.
Podobne postulaty podnoszono w kampanii „Etat tata. Lubię to”, skierowanej
zarówno do rodziców jak i pracodawców.
Głównym celem kampanii było zwrócenie uwagi na możliwości i korzyści
płynące z godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz podkreślanie, iż ojciec
angażujący się w wychowanie dziecka to korzyści zarówno dla jego potomstwa
jak i dla kobiet oraz pracodawców. Zadania, jakie postawiono w projekcie to:
„Rozwój umiejętności ojcowskich i postawy mężczyzn, którzy spełniają się w
roli taty oraz promocja Form zatrudnienia, które pozwalają godzić aktywność
zawodową i role rodzicielskie”21. Zmieniający się model rodziny, aktywność
zawodowa kobiet oraz rosnąca świadomość pracodawców wpływają na powstawanie kampanii społecznych ukazujących ojca jako ważną osobę w życiu dziecka. W tych przekazach tata to osoba kochająca, wrażliwa, pomysłowa, mądra. To
on tłumaczy dziecku otaczający je świat, potrafi spędzać z potomstwem wolny
czas, chętnie podejmuje trud wychowania dziecka.
4. Partnerstwo
Do modelu aktywnego ojcostwa nawiązują kampanie promujące partnerskie
relacje w rodzinie na linii kobieta-mężczyzna. W 2007 roku Szkoła Ekonomiczna
19

Skąd wziął się pomysł na kampanię o tatach i dla tatów?,
http://www.bycrodzicem.pl/index.php?id=4 [01.07.2013].
20
Ile czasu byłeś dzisiaj tatą,
http://archiwum.rp.pl/artykul/623083_Ile_czasu_byles_dzisiaj_tata.html [07.01.2014].
21
http://www.etattata.pl/o-kampanii/informacje-ogolne/ [07.01.2014.
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w Białymstoku, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, zorganizowała
kampanię społeczną pod hasłem „Partnerska rodzina”. Na potrzeby akcji powstał
spot oraz plakaty (rysunek 4), przedstawiające ojca podczas dbania o dzieci czy
w trakcie sprzątania. Zdjęcia opatrzone były komentarzami: „A mój tata ciągle
zasuwa”, „Świetnie wiąże koniec z końcem”22.

Rysunek
4:
Plakat
kampanii
„Partnerska
rodzina”,
Źródło:
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,695,a_tata_ciagle_zasuwa [07.01.2014].
Dwuznaczność haseł w odniesieniu do materiału wizualnego spowodowała,
że kampania zyskała humorystyczny, pogodny wymiar. Celem twórców akcji
było udowodnienie, że mężczyzna świetnie potrafi poradzić sobie z obowiązkami
domowymi, opiekuńczymi. Anna Augustyn, koordynator projektu, w jednym z
wywiadów przybliżała cele przedsięwzięcia: „Kampania (…) jest jednym z zaplanowanych przez nas działań, które mają na celu zachęcenie Panów do większego zaangażowania się w życie rodzinne. Chcemy, wykorzystując różnorodne
narzędzia, pokazywać Panom, że ich większy udział w pracach domowych, może
się odbywać bez uszczerbku dla ich kariery zawodowej. W naszą dyskusję chcemy włączyć jeszcze dwa inne głosy. Pierwszy to głos Partnerki, która musi nauczyć się dzielić swoimi obowiązkami, a równocześnie doceniać wartość zaangażowania mężczyzny w życie rodzinne i go po prostu chwalić. Drugi to komentarz dziecka, dla którego obecność w domu radosnego taty jest gwarancją szczęścia”23. Powyższe słowa wskazują na wielkowymiarowość kampanii, która z
jednej strony miała na celu przekonanie mężczyzn, że czynności domowe nie
przeszkodzą im w realizacji siebie, wręcz przeciwnie – stanowią pewnego rodzaju nobilitację, a największą nagrodą jest szczęśliwe dziecko. Kolejnym celem
było przekonanie kobiet, że ich partner równie dobrze jak one potrafi sprostać
czynnościom domowym, za podjętą inicjatywę powinny go nagradzać np. po-

22

Partnerska rodzina na outdoorze, http://marketing-news.pl/message.php?art=11571
[07.01.2014].
23
Tamże.
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chwałami, co sprawi, że w przyszłości będzie on chętniej uczestniczył w życiu
rodzinnym.
Inicjatywą promującą partnerstwo w rodzinie była akcja „Równi rodzice”24
(2008r.). Jeden z głównych postulatów brzmiał: „Warto być aktywnym ojcem, bo
tylko wtedy masz wpływ na wychowanie swojego dziecka, budujesz z nim dobre
relacje”25. To właśnie zaangażowane ojcostwo jest jedynym sposobem na odpowiednie wychowanie dziecka, stanowi receptę na budowanie więzi z małym
człowiekiem, kształtowanie jego charakteru, wpływ na jego rozwój. W kampanii
zwrócono uwagę, że stopniowo zmienia się tradycyjny model rodziny, w którym
to matka odpowiada za wychowanie dziecka, natomiast mężczyzna pozostaje
gdzieś z boku, poświęca się pracy zawodowej. Ten wzorzec ewoluuje na rzecz
modelu partnerskiego, w którym rodzice dzielą pomiędzy sobą obowiązki wychowawcze, są świadomi niezbędności obecności ich obojga w życiu dziecka.
4. Odpowiedzialny rodzic
Polskie kampanie społeczne promują także odpowiedzialne, mądre rodzicielstwo. Bycie ojcem/matką to wyzwanie, któremu można sprostać poprzez mądre
wychowanie potomstwa. Niestety, nie wszyscy rodzice zdaja sobie z tego sprawę, dlatego też powstają kampanie podejmujące ów problem. Jedną z takich akcji była kampania Fundacji KidProtect oraz Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzona w 2010 roku pod hasłem „Mądrzy rodzice”. Na potrzeby kampanii przeprowadzono badanie kompetencji rodzicielskich, z którego wynikało, iż jedynie 8%
badanych osób posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do wychowania dziecka26. Na plakatach promujących kampanię pojawiły się pytania: „Kto wychowuje
Twoje dziecko?”, które miały zwrócić uwagę na problem poświęcania zbyt mało
czasu na wychowanie dziecka, wynajmowanie nieodpowiedzialnych opiekunek,
przyzwolenie na to, żeby dziecko było wychowywane przez kreskówki, Internet, gry
a nie przez rodziców. Odpowiedzialny rodzic, dobry ojciec to taki, który ma wpływ
na rozwój swojego potomstwa, poświęca mu czas, posiada umiejętności wychowawcze. W celu zwiększenia tych kompetencji w ramach kampanii organizowano ogólnopolskie szkolenia, kursy oraz warsztaty dla rodziców, którzy chcieli nauczyć się, w
jaki sposób mogą lepiej pełnić swoje role.
O ważności rozmowy, jako elementu wychowania, mówiła kampania Fundacji Mamy i Taty z 2013 roku „Rozmowa to wychowanie”. Celem nadawców było
uświadomienie rodzicom, iż odpowiedzialność za wychowanie ich dziecka polega m.in. rozmowie, odpowiadaniu na pytania. W momencie, gdy zabraknie im na
to chęci lub czasu, wychowaniem ich dzieci zajmą się niepowołane osoby, np.
Julka, lat 15, tzw. szkolna edukatorka, która w spocie mówi: „Z chłopakami to
24

http://www.bycrodzicem.pl/index.php?id=116 [07.01.2014].
Tamże.
26
Start kampanii – Mądrzy rodzice, http://dziecisawazne.pl/start-kampanii-madrzyrodzice/ [07.01.2014].
25
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jest wiesz… ten teges”, mężczyzna przekonuje: „Nie bądź frajer. Tylko kasa się
liczy”, młody chłopak mówi, że wie, gdzie leży prawda27. W spocie pojawia się
też ojciec, który uświadamia sobie, iż na pytania, na które on nie udzieli odpowiedzi, dziecko może znaleźć sobie inne źródła informacji. Odpowiedzialny ojciec powinien wychowywać dziecko poprzez rozmowę, zabawę – to stanowi
receptę na prawidłowy rozwój jego dziecka. Po raz kolejny w kampanii podkreślana jest niekwestionowana rola ojca w procesie wychowawczym dziecka, kampanie propagujące aktywne ojcostwo, mądre podejście do sytuacji rodzicielstwa
wpływają na kształtowanie się wzorca nowoczesnego taty.
5. Po rozwodzie
Według statystyk, w Polsce corocznie wzrasta liczna par decydujących się na
rozwód (rysunek 5).

Rysunek 5: Liczba rozwodów w Polsce wg
http://www.rozwodpoczekaj.org.pl/statystyki/ [07.01.2014].

GUS.

Źródło:

Według badaczy, taka sytuacji spowodowana jest m.in. liberalizacją obyczajów, niezależnością finansową kobiet oraz społecznym przyzwoleniem28. W
kampaniach społecznych podejmowany jest problem sytuacji ojca po rozwodzie.
Najczęściej po rozstaniu małżonków dzieci zostają z matką, natomiast ojciec ma
ograniczone możliwości spotkań z potomstwem. Jedną z kampanii dotykających
tej sytuacji było przedsięwzięcie Fundacji Akcja „Kocham mamę i tatę po równo…nawet po rozwodzie” przeprowadzone w 2010 roku. Kampania miała charakter kinowy, animowany spot przedstawiający chłopca wspominającego dzień
spędzony z tatą wyświetlany był w kinach sieci Multikino oraz Silver Screen.
27

http://www.youtube.com/watch?v=X-D0yr85bC8 [07.01.2014].
J. K. Kowalski, Rośnie liczba rozwodów w Polsce, nawet kilkanaście tysięcy rocznie,
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/695508,rosnie_liczba_rozwodow_w_polsce_kilkan
ascie_tysiecy_rocznie.html [07.01.2014].
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Celem było uwrażliwienie i uświadomienie społeczeństwa na temat potrzeb
dziecka, które potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców, nawet po rozwodzie.
Na użytek kampanii stworzona została strona internetowa, na której umieszczane
były przykładowe rozwiązania konfliktowych sytuacji pomiędzy byłymi małżonkami tak, by nigdy nie cierpiało na tym dziecko. Ojciec jest potrzebny młodemu
człowiekowi, dzięki jego obecności dziecko buduje poczucie własnej wartości,
czuje się bezpieczne. Rozwód nie jest powodem, by zaburzać ów dziecinny
świat.
Fundacja Mamy i Taty w 2011 roku przeprowadziła kampanię społeczną
„Rozwód? Przemyśl to” podkreślającą skutki rozwodu dla dzieci. W spocie pojawiają się słowa: „Rozwód, nawet kulturalny, nie jest dobrym zakończeniem”,
podkreślające wpływ takiego doświadczenia na życie dziecka, jego postrzeganie
relacji międzyludzkich. Celem kampanii było m.in. ograniczenie liczny rozwodów w Polsce właśnie poprzez podkreślanie negatywnych skutków rozwodu dla
dzieci. Henryk Cudak wskazuje m.in. takie zachowania jak: agresja werbalna,
wagarowanie, ucieczki z domu, stosowanie przemocy wobec rówieśników29.
Idealny ojciec w tym przypadku to taki, który za wszelką cenę będzie próbował
ratować swoje małżeństwo zaś jednym z motywatorów będzie dobro jego dzieci.
Nadawcy podkreślają sytuacje, w której to rodzice przekazują określone wzorce
swoim dzieciom, walka o związek to lekcja dla młodego człowieka, mówiąca że
nie należy się poddawać a relacje międzyludzkie powinny być trwałe i ważne,
nie można z nich łatwo rezygnować i kierować się płytkimi pobudkami, np. wzajemnym znudzeniem.
Wnioski
Polskie kampanie społeczne są swoistym zwierciadłem społecznych problemów i zmian. Przekazy dotyczące rodzicielstwa i rodziny przedstawiają ojca w
różnym świetle. Pierwsze kampanie społeczne podejmujące ów temat ukazywały
mężczyznę jako sprawcę przemocy wobec dziecka, zarówno werbalnej jak i fizycznej. Piętnowanie agresji na rzecz wychowania cierpliwego, mądrego, pełnego miłości to najczęstszy motyw obecny w kampaniach. Z czasem coraz więcej
uwagi poświęcano jednak propagowaniu modelu aktywnego ojcostwa, taty korzystającego w urlopu tacierzyńskiego oraz rodzicielskiego, bez oporów wykonującego wszystkie czynności rodzicielskie, będącego partnerem dla swojej żony.
Zofia Dąbrowska zauważa, iż: „Wydaje się, że (wzorzec ojcostwa, przyp. M.P.)
oscyluje ku postawie otwartego przejawiania miłości i w różny sposób służenia
rodzinie - w miejsce dotychczasowej dyktatury”30.Widocznie zmienia się model
polskiego ojcostwa, analiza kampanii społecznym wskazuje na rosnącą liczbę
29

H. Cudak, Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 220.
30
Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i Rodzina”
2003, nr 8.
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akcji poświęconych właśnie budowaniu nowych wzorców wychowawczych.
Należy podkreślić, iż współczesny tata to już nie osoba będąca zagrożeniem dla
rodziny lecz jej integralna część, współczesny ojciec w polskich kampaniach
społecznych to osoba odpowiedzialna, kochająca, mądra, poświęcająca dziecku
odpowiednią ilość czasu.
Streszczenie
Kampanie społeczne w Polsce nie mają długiej tradycji, jednak na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zaobserwować można rozwój tego typu działalności.
Jednym z tematów obecnych w kampaniach społecznych jest ojcostwo oraz rodzicielstwo. Okazuje się, że ma ono różne twarze. Z jednej strony przekazy o
charakterze społecznym podejmują problem przemocy w rodzinie, której sprawcą, wg twórców kampanii, jest w większości przypadków mężczyzna. Z drugiej
strony kampanie społeczne coraz częściej promują aktywne ojcostwo, nadawcy
upowszechniają nowy wzorzec rodzicielstwa, opierający się na partnerskich stosunkach pomiędzy małżonkami, zaangażowanym ojcostwu polegającym na ciągłej obecności taty w życiu dziecka, rozmowie, zabawie, nauce. W polskich
kampaniach o charakterze społecznym zauważyć można wyraźny trend, polegający na stopniowej zmianie tradycyjnej wizji ojcostwa w stronę odpowiedzialnego, stale obecnego w życiu dziecka rodzica.
Abstract
Fatherhood in polish social campaigns
In Poland, the social campaigns do not have a long tradition, however in the
course of twenty last years can be observed development of this type of activities.
In social campaigns a fatherhood and a parenthood are one of subjects of those
present. Most campaigns presents the problem of domestic violence, which the
man is a perpetrator. From the other side social campaigns more and more often
promote the active fatherhood, new paradigm of parenthood based on a partnership between spouses, involved fatherhood relying on the constant presence of
dad in life of the child, conversation, play, learning. In polish social campaigns it
is possible to observe a distinc trend, consisting in the gradual change of the traditional conception of the fatherhood on responsible, constantly current in the life
of the child.
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Zbigniew Kargol (PL)

Świadome ojcostwo
Wstęp
Ojcostwo jako zjawisko kulturowe jest przedmiotem zainteresowania badaczy i filozofów od czasów starożytnych. Kiedy człowiek zadał sobie pytanie skąd
pochodzimy, jaka jest geneza naszego rodzaju, musiał też w końcu zapytać od
kogo pochodzimy. Tak więc ojciec stał się jednym z dwóch najważniejszych
pojęć i zjawisk rozpatrywanych przez ludzkość na przestrzeni tysięcy lat. Od
pierwotnych kultur, przez społeczeństwa klasyczne, feudalną Europę aż po kraj
dalekiego wschodu, ojcostwo jest aktem codziennym przenikającym się z metafizyczną kreacją i jednym z filarów naszej kultury.
1. Ojcostwo
W świadomości społecznej ojcostwo może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. Literatura pedagogiczna przyjęła rozpatrywać je w czterech aspektach1:
- aspekcie prawnym – regulującym kwestie ustalenia ojcostwa oraz wynikających z niego relacji i obowiązków;
- aspekcie biologicznym – obejmującym nie tylko czysto prokreacyjny element ojcostwa, ale też wynikające z tego aktu więzi międzyludzkie;
- aspekcie duchowym – skupiającym się na perspektywie transcendentalnej
ojcostwa jako aktu twórczego wykraczającego poza powstanie istoty materialnej;
- aspekcie pedagogicznym – zajmujący się rola ojca w wychowaniu dziecka i
kształtowaniu jego zdolności społecznych.
Każdy z powyższych aspektów jest bardzo istotnym elementem ojcostwa,
który powinien być starannie rozwijany.
a/. Definicja ojcostwa.
Definicja ojcostwa nie poddaje się prostej kategoryzacji. Za Słownikiem Języka Polskiego można przyjąć, iż ojcem jest mężczyzna mający własne dziecko
lub dzieci2. W praktyce jednak jest to zagadnienie o wiele bardziej złożone, rozpatrywane w kilku aspektach. Często spotykanym i dość kompleksowym ujęciem
funkcji ojca jest podawany przez Mierzwińskiego3 opis według którego ojcostwo
wyznaczane jest przez:
1

Por. T. Sosnowski. Ojciec we współczesnej rodzinie. Warszawa: Wyd. Akademickie
''ŻAK'' 2011, s. 19-24.
2
Słownik Języka Polskiego. T. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1979, s. 496-497.
3
B. Mierzwiński. Mężczyzna - mąż – ojciec. Otwock: Wyd. ”Posłaniec” Misjonarzy
Świętej Rodziny 1996, s. 70.
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1. zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie;
2. poczęcie dziecka;
3. otoczenie dzieci i ich matki troskliwą opieką;
4. utrzymanie i wyżywienie członków rodziny;
5. pełne współuczestnictwo z matką w procesie wychowania dzieci.
Charakterystyka ta zawiera w sobie elementy wymieniane przez wielu innych badaczy zajmujących się tematyką ojcostwa, wśród klasyfikacji, których
wielokrotnie przewija się rola prokreacyjna, opiekuńcza i wychowawcza.4 Ujęcie
to jednak nie wyczerpuje bynajmniej tematu nie tylko roli ale i istoty ojcostwa.
Ciekawą perspektywę na to zjawisko rzutuje dogmat katolicki, w którym rola
ojca przenika się z relacją Boga i ludzi. Zgodnie z katechizmem Kościoła Katolickiego Bóg jest ojcem wszystkich ludzi co jest wielokrotnie podkreślane użyciem słów „wasz Ojciec” czy też ujęte wprost „Dlatego zginam moje kolana
przed Ojcem, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (Ef
3,14-15)”. Z tego względu perspektywa teologiczna może być uważana za unikalną, silnie akcentującą duchowy aspekt ojcostwa oraz rolę ojca nie tylko w
zapewnieniu warunków do istnienia rodziny, ale też jako przewodnika w sferze
sacrum. Częstym wyrazem tej transcendentalnej natury jest uznanie powołania
do ojcostwa jako ważnego i wartościowego5.
b/. Zmiany na przestrzeni lat w postrzeganiu ojcostwa.
Rys historyczny roli ojca w rodzinie i społeczeństwie ukazuje zaskakującą
zmienność w jej postrzeganiu. Dla nadania perspektywy tym zmianom należy
wziąć pod uwagę olbrzymią rozpiętość czasową oraz postęp cywilizacji, jaki
nastąpił w przyjętym okresie, wraz z nim ewoluowało pojęcie, odzwierciedlając
realia epoki. W społeczeństwach pierwotnych relacja ojca z dzieckiem zdaje się
być silnie ograniczona, co wynika prawdopodobnie z nieświadomości samego
mechanizmu i roli obojga rodziców w powstaniu potomstwa. Istnieje szereg teorii dotyczących postrzegania prokreacji przez człowieka tego okresu obejmujących między innymi skrajną marginalizację jednego z rodziców czy nawet ingerencję mocy duchowych jako siły sprawczej powstania potomstwa6. W świetle
tych przekonań rola ojca ograniczała się do opieki nad matką i potomstwem, bez
postrzegania silnego związku z nim7.
W epoce klasycznej zaobserwować można silnie rozwiniętą świadomość roli
ojca w wychowaniu dziecka warunkowaną istniejącymi realiami życia społecznego. Wyjątkiem od tej reguły jest tu Sparta, gdzie dzieci po ukończeniu 7 roku
życia oddawane były pod opiekę państwa, które dalej decydowało o przebiegu
4

Por. Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia i źródła z
pedagogiki społecznej. Red. J. Izdebska. Białystok: ”Trans Humama” 2003, s. 199.
5
Por. B. Mierzwiński. Wychowanie do ojcostwa.
http://stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01aMierzwinski.pdf.
6
Por. Sosnowski. Ojciec we współczesnej rodzinie, s. 56.
7
Por. B. Malinowski. Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe 1987, s. 235.
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ich wychowania. Jednakże w pozostałych miastach greckich dominował inny
wzorzec rodziny. W okresie kultury kreteńskiej i mykeńskiej małżonkowie dzielili na równi obowiązki w związkach opartych w na zasadach partnerstwa. W
późniejszym okresie, pomiędzy V i IV w. p.n.e., zauważamy rosnące uzależnienie żony od męża. Obowiązkiem matki staje się opieka nad dzieckiem do 7 roku
życia, po którym to czasie rolę opiekuna przejmował ojciec, który dbał o rozwój
intelektualny dziecka8. Społeczeństwo rzymskie, będące juz w pełni patriarchalnym, jest świadkiem zupełnego odwrotu od biologicznej roli ojca na rzecz roli
opiekuna i mentora. Relacja ojca z dzieckiem przestaje być warunkowana więzami krwi. Ojcostwo zaczyna bazować na rytualnym uznaniu potomka. Podobnie
jak w starożytnej Grecji, kobieta opiekowała się dzieckiem do 12 roku życia, po
czym obowiązek ten przechodził na ojca. W momencie przyjęcia na siebie roli
wychowawcy ojciec przykładał szczególną uwagę do wpojenia potomstwu cnót
takich jak dzielność, godność czy stałość oraz przysposobienia dziecka do roli
obywatela rzymskiego9.
Okres średniowiecza charakteryzuje się zupełnym umocnieniem władzy patriarchalnej, ojciec będąc głową rodziny posiadał całkowitą władzę. Kluczową
zmianą względem modelu rzymskiego jest ukierunkowanie wychowania jaką
mogło otrzymać potomstwo w rodzinie średniowiecznej. Po upadku cesarstwa
najważniejsze stało się przysposobienie potomstwa do nauki praktycznych prac
takich jak uprawa roli, łowiectwo czy władanie bronią. W tym okresie relacje
ojca z potomstwem były najczęściej ograniczone jedynie do potomków męskich,
córki pozostawały pod opieką matki. Rola ojca skupiała się na zapewnieniu przetrwania rodzinie.
Epoka nowożytna staje się areną znacznych przemian w postrzeganiu ojcostwa. Do przełomu XVIII i XIX wieku zauważalne jest tworzenie silnych więzi
emocjonalnych pomiędzy ojcami a męskimi potomkami. Sam ojciec postrzegany
był głównie jako wychowawca i edukator, odpowiedzialny za edukację moralną,
religijną i społeczną. Powszechne też było przyuczanie chłopców do pracy zawodowej. Rozwój roli ojca odbił się jednak na funkcji matki w rodzinie. Kobiety
uważano za niekompetentne w sprawach wychowawczych ze względu na zbyt
emocjonalną naturę10.
Zwrócić można uwagę, iż najnowsza historia także nie jest wolna od radykalnych zmian w postrzeganiu roli ojca i ojcostwa. Początek XIX wieku, wraz z
wkroczeniem rewolucji przemysłowej przyniósł zupełnie nowy porządek, w którym ojciec staje się postacią nieobecną w wychowaniu dziecka. Głównym zadaniem „ojca” stało się zdobywanie dóbr materialnych. Konsekwencją nowego
8

Por. O. Jurewicz, L. Winniczuk. Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i
państwowym. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe 1970, s. 16-19.
9
Por. S. Wołoszyn. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Warszawa:
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie 1964, s. 50.
10
Por. J. Brach-Czaina. Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci i
kulturze. Białystok: Trans Humana 1997, s. 152.
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modelu pracy, był utrzymujący się aż do połowy XX wieku schemat utrzymującego rodzinę ojca i wychowującej dzieci matki. Uwarunkowania te skutecznie
ograniczały możliwość nie tylko wychowania, ale też budowania jakichkolwiek
rozwiniętych relacji pomiędzy ojcem a dziećmi. Zmianę w postrzeganiu ojcostwa
przyniosły dopiero lata powojenne, kiedy to zauważono niekorzystny wpływ
funkcjonalnie niepełnego modelu rodziny na wychowanie dzieci. Zwrócono wtedy uwagę na znaczny wzrost przestępczości, który powiązano z nieobecnością
postaci ojca w życiu dziecka. Lata sześćdziesiąte, wraz z coraz większym znaczeniem ruchu feministycznego, były okresem coraz większej krytyki marginalnej roli ojca w rodzinie. Nowoczesne teorie podkreślały, iż konieczne jest poszerzenie roli ojca poza pozycję żywiciela rodziny oraz jego aktywny udział w wychowaniu potomstwa11. Dążenia te stały się podstawą współczesnego obrazu
ojcostwa jako ważnego i złożonego zjawiska mającego kluczowe znaczenie w
formowaniu i podtrzymywaniu stabilnej rodziny, która powinna być odpowiednim środowiskiem rozwoju dla potomstwa.
Obecnie postrzeganie roli ojca najlepiej może być oddane przez medialną
rzeczywistość. Twory kultury popularnej, oparte z jednej strony na archetypowym postrzeganiu roli ojca, z drugiej na aktualnych zjawiskach propagowanych
w mediach są najlepszym wyznacznikiem nastawienia społeczeństwa do zjawiska ojcostwa. Na podstawie produkcji telewizyjnych wyodrębnić można przykładowe stereotypowe wizerunki ojca m.in. ojciec skruszony, ojciec skupiony na
wartościach materialnych, ojciec opiekun i wychowawca czy ojciec konserwatywny. Ojciec skruszony, zdający się być odpowiedzią na szeroko poruszaną
problematykę niedostatecznego udziału mężczyzn w życiu rodzicielskim jest
postacią świadomą swoich błędów i usiłującą je naprawić. Dokłada starań by na
nowo zaistnieć w życiu swojej rodziny. Ojciec opiekun najbliżej oddaje porządany model ojcostwa. Bierze on czynny udział w opiece nad dziećmi, poświęcając
im czas i stara się pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym. Ojciec skupiony na wartościach materialnych jest zdecydowanym przeciwieństwem ojca
opiekuna. Ponad funkcją wychowawczą stawia wyżej zapewnienie warunków
ekonomicznych rodzinie i skupienie się na karierze. Tym samym powoli zatraca
więź z potomstwem. Model ten zdaje się być odzwierciedleniem powszechnych
tendencji we współczesnej rodzinie gdzie ciężar zapewnienia bezpieczeństwa
bliskim odbija się negatywnie na uczestnictwie ojca w budowaniu bliskości z
partnerem i potomstwem. Ostatni, archetypowy ojciec konserwatywny jest uosobieniem wartości patriarchalnych. Służy on głównie rodzinie mądrością życiową
i doświadczeniem. Bierze też udział w życiu codziennym, wspomagając bliskich.
Ojciec taki pozostaje jednak emocjonalnie zdystansowany. Przyjmuje on rolę
powszechnie akceptowanego mentora i obserwatora12.

11
12

Por. tamże, s. 251-252.
Por. Sosonowski, Ojciec we współczesnej rodzinie, s. 177-179.

150

Ciekawy obraz ojcostwa pojawia się w opracowaniu studentów Wydziału
Ekonomiczno Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w badaniu ankieterskim na grupie ponad 150 respondentów ustalili postrzegany i praktyczny
obraz ojcostwa w Polsce. Pierwszym spostrzeżeniem badających, był brak zmian
w udziale ojca w życiu rodziny na przestrzeni ostatniej dekady zauważony przez
siedmiu z dziesięciu ankietowanych. Wśród badanych zauważających zmiany
trzema głównymi trendami były odpowiednio: większe zaangażowanie w wychowanie dzieci, większy udział w obowiązkach rodzicielskich oraz równouprawnienie i podział tych obowiązków. Zauważalnie, te same trzy zachowania
były najczęściej wybierane jako elementy „nowego ojcostwa”. Wspólne spędzanie czasu z dziećmi nie przedstawia się jednak tak pozytywnie, według testu wielokrotnego wyboru, dwie trzecie respondentów jako formę spędzania czasu podaje oglądanie telewizji. Prawie połowa wskazuje na rozmowę, około 40% na zabawę w domu i poza domem a poniżej 30% na wspólne uprawianie sportu. Pocieszającym jest fakt, iż ponad 80% badanych wskazuje na równą odpowiedzialność rodziców za wychowanie i opiekę nad dzieckiem13.
2. Etapy rozwoju świadomego ojcostwa
Świadome ojcostwo jest efektem zrównoważonego współistnienia wielu relacji interpersonalnych, które wykształcają się przez dłuższy czas. W kontekście
tym, możemy mówić o dojrzewaniu do ojcostwa czy o pewnych możliwych do
wyizolowania etapach i optymalnej ścieżce przemierzania ich.
a/. Lęk przed ojcostwem
Lęk przed ojcostwem przypisywany jest wielu czynnikom oddziaływującym
na mężczyznę zarówno w okresie wzrastania i dojrzewania jak i w życiu dojrzałym. Jedną z przyczyn lęku przed przyjęciem tej roli może być zaburzony obraz
ojca lub rodziny posiadany przez mężczyznę. W sytuacji takiej, pozbawiony nie
tylko wzoru do naśladowania, ale też poczucia własnej wartości jako rodzica.
Mężczyzna często nie decyduje się na nawiązywanie głębokich i trwałych relacji
z kobietą bądź posiadania dzieci. Może być to wynikiem złego budowania więzi
z partnerem lub psychicznym lękiem przed zranieniem wybranki14.
Lęk przed przyjęciem odpowiedzialności za potomstwo może być też przypisywany innym negatywnym czynnikom obecnym w codziennym życiu. Jedną z
postulowanych przyczyn tego stanu rzeczy jest gwałtowny charakter przemian
społeczno-ekonomicznych współczesnego świata. Opisywana w punkcie 1.2
degradacja więzi rodzinnych spowodowana rozwojem nowych form pracy może
być postrzegana jako zjawisko wciąż przybierające na sile. Coraz szybsze zmiany w życiu społecznym i zawodowym stwarzają poczucie niepewności przekła13

Por. A. Minkina, S. Fidos, M. Ruszczyk. Współczesny ojciec i partner - rzeczywistość i
wyobrażenia. Raport badań. Łódź 2012.
14
Por. J. Augustyn. Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków: Wyd. WAM,
Księża Jezuici 2009, s. 36.
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dające się na niechęć do podejmowania większych zobowiązań. Kolejnym negatywnym zjawiskiem jakie zauważał Augustyn jest powszechny kult sukcesu i
rywalizacji. Skoncentrowanie wysiłku na karierze i sukcesie powoduje izolację
psychiczną a lęk przed porażką uniemożliwia wielu młodym ludziom podjęcie
tak poważnej decyzji jak świadome ojcostwo15.

b/. 2.2 Relacje z żoną w oczekiwaniu na cud narodzin
Okres ciąży jest niejednokrotnie czasem przewartościowań w relacji małżeńskiej. Świadomość nieuchronnego przyjścia na świat potomstwa będącego jednocześnie wspólną odpowiedzialnością i „owocem” związku powinno skłaniać do
pogłębienia relacji pomiędzy partnerami. Zmiana ta jednak nie zawsze przychodzi łatwo i równie szybko u obojga z nich. Wielka waga wspólnoty w oczekiwaniu i wychowaniu dziecka dostrzegana już od początków myśli poświęcanej rodzicielstwu, poruszana jest zarówno w rozprawach naukowych jak i tekstach
około religijnych. Zaburzenie relacji pomiędzy małżonkami może prowadzić nie
tylko do przytłoczenia rolą rodziców, ale też rozpadu samego związku16.
Należy zadać pytanie, jakie powinny być zdrowe relacje pomiędzy małżonkami, prowadzące do stabilizacji związku i stworzenia odpowiedniego środowiska wychowawczego? Powszechnie zwraca się uwagę na znaczenie bliskości
małżonków w okresie ciąży. Bliskość ta wyraża się przede wszystkim poprzez
wzajemne wsparcie w sytuacji oczekiwania na dziecko. Ze strony mężczyzny jest
to wsparcie zarówno fizyczne, ze względu na mniejsze możliwość ciężarnej kobiety do wykonywania rozmaitych czynności jak i psychiczne, zapewniające jej
komfort i spokój w oczekiwaniu na cud narodzin. Wsparcie ze strony kobiety jest
ukierunkowane bardziej na sferę psychiki. Powinno ono ułatwiać mężczyźnie
wejście w nową i wymagającą role ojca. Nieodzownym zaś elementem tego
wparcia musi być dialog dotyczący sytuacji bieżącej zarówno fizycznej jak i
emocjonalnej oraz przyszłej, obejmującej relacje rodzinne. Brak zdrowej komunikacji w okresie oczekiwania na narodziny dziecka skutkować może dystansowaniem się małżonków. Z czasem przyczyni się to do zaniku zaufania oraz niekorzystnie odbije się na wychowaniu dziecka.
c/. Relacja z nienarodzonym dzieckiem
Relacja ojca z dzieckiem nienarodzonym może być rozpatrywana dwojako.
Wielu badaczy zwraca uwagę na niską świadomość roli ojca prowadzącą do wytworzenia słabej więzi z dzieckiem w okresie ciąży. Równie często postulowane
jest, iż relacje te zmieniają się diametralnie w momencie narodzenia dziecka,
kiedy to fakt biologicznego ojcostwa zostaje połączony z psychologicznym ojcostwem i uświadomieniem sobie pozostałych jego aspektów. Jako źródło niskiej
więzi z dzieckiem nienarodzonym podawany jest fakt możliwości zastania ojcem
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Por. tamże, s. 40.
Por. tamże, s. 229.
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podczas każdego zbliżenia i płynącego z tego umniejszenia postrzeganej odpowiedzialności17.
Czy jednak więź ta musi być umniejszana przez czysto biologiczne uwarunkowania? Można spotkać się z opinią, iż świadome przyjęcie na siebie roli rodzicielskiej może zwiększać psychiczną relację mężczyzny z dzieckiem. Dodatkowym
wzmocnieniem więzi psychicznej może być uświadomienie aspektów rodzicielstwa
podawanych nieraz w perspektywie religijnej. Z tego punktu widzenia rodzicielstwo,
będące sakramentem, jest najwyższym wyrazem miłości a uczestnictwo w nim staje
się doświadczeniem wysoce nobilitującym i pożądanym18.
d/. Budowanie więzi ojcowskiej
Więź ojcowska pojawiająca się w momencie narodzenia dziecka wykazuje
zgoła inny charakter. Wraz pojawieniem się na świecie potomstwa krystalizują
się w oczach ojca wszystkie jego funkcje, tj. biologiczna, opiekuńcza i wychowawcza. Przyjęcie przez mężczyznę pełni roli ojca nie zwalnia z konieczności
dalszych zabiegów, aby ją pogłębiać i utrwalać. Najważniejszymi czynnikami
pozwalającymi na to są czas spędzony z dzieckiem oraz udział w opiece i wychowaniu. Zachowaniem budującym relację ojcowską we wczesnym stadium jest
udział w czynnościach opiekuńczych, szczególnie wyrażonych przez codzienne
zajęcia jak przez przygotowanie posiłków, karmienie dzieci, pomoc przy kąpielach, wspólne zabawy z dzieckiem. Wszystkie te czynniki mają silny wpływ na
umacnianie świadomości rodzicielskiej mężczyzny19. Wraz z rozwojem dziecka
więź biologiczna łącząca je z matką słabnie dążąc do punktu równowagi względem obojga rodziców. Wzrastanie emocjonalne i intelektualne dziecka odzwierciedla się też w zaistnieniu nowych potrzeb wobec ojca. Jedną z najważniejszych
jest potrzeba akceptacji i zaufania. Odczucia te nierozerwalnie połączone są z
poczuciem bezpieczeństwa dziecka. Udział ojca w budowaniu tego poczucia
wyraża się przez troskliwą uwagę poświęcaną potomstwu w momencie wystąpienia lęku lub niepewności20. Dalszym rozwinięciem budowania zdrowej relacji
ojcowskiej jest umacnianie w dziecku świadomości przynależności przez przedstawianie mu otaczającego świata. Ten element wychowawczy przyczynia się do
ukształtowania pewności siebie oraz zdolności do zdrowego przyjmowania rzeczywistości. Szczególną uwagę zwraca się tu na tworzenie autorytetu ojcowskiego przez często pomijany element rad i pouczeń stosowanych wobec dziecka.
Brak reakcji ojca na nieodpowiednie zachowanie może prowadzić do wytworzenia się poczucia nieufności wobec rodziców. Odpowiednia zaś reakcja, czy trafne
rady przyczyniają się do wytworzenia atmosfery zaufania, która powinna być
obecna w każdej relacji rodzic-dziecko21. Ostatnim elementem prowadzącym do
17

Por. Miłość - Małżeństwo – Rodzina. Red. F. Adamski. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1985, s. 337.
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Por. Augustyn. Ojcostwo, s. 224.
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Por. Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, s. 209.
20
Por. Augustyn. Ojcostwo, s. 260.
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wytworzenia i późniejszego utrzymania silnej więzi ojca z dzieckiem jest przyjaźń. Nie powinna być ona jednak postrzegana jako przyjaźń równych sobie
stron, ale jako przyjaźń mentorska. Dzieci posiadają naturalną potrzebę budowania relacji z ojcami a także dzielenia się własnymi przeżyciami i przemyśleniami.
Dzięki wytworzeniu atmosfery przyjaźni w tych relacjach możemy oczekiwać
wieloletnich i prawidłowych więzi rodzicielskich, wyrażonych powrotem dziecka
do autorytetów rodziców nawet w dorosłym życiu22. Tak, więc ukształtowanie
silnej i poprawnej więzi ojca z dzieckiem powinniśmy postrzegać w świetle równowagi funkcji opiekuna, mentora i przyjaciela nie zaś jako dominację którejkolwiek z nich.
3. Rola ojca w wychowaniu dziecka
Rola ojca w życiu dziecka i rodziny oraz społeczeństwie jest zagadnieniem
złożonym. Z pedagogicznego punktu widzenia ojciec jest konieczną częścią środowiska rodzinnego, przyczyniającą się do prawidłowego kształtowania charakteru i zdolności społecznych dziecka. Ma on duży wpływ na wychowanie etyczne, rozwój intelektualny i budowanie poczucia własnej wartości. Mimo zmian w
strukturze społecznej ciągle aktualna jest rola ojca w zapewnieniu warunków
ekonomicznych bytu rodziny. Role ojca zaś w szerokim aspekcie społecznym
należy rozpatrywać w kontekście ogólnego postrzegania jak i wewnętrznej wizji
ojcostwa posiadanej przez męską część społeczeństwa.
a/. Postrzeganie ojcostwa przez społeczeństwo.
Obraz ojcostwa w świadomości społecznej jest obrazem głębokiego kryzysu.
Koniec XX i początek XXI wieku przyniósł dramatyczne przewartościowania w
wizerunku ojcostwa. Niejednokrotnie podważana jest istotność czy nawet potrzeba
ojców w kształtowaniu rodziny. Jedno z najbardziej uznanych opracowań w dziedzinie, „Historia ojców i ojcostwa” rozpoczyna się pytaniem czy „ojciec ma jeszcze
przyszłość na Zachodzie”?23 Równie radykalne stwierdzenia kwestionują rolę ojca w
społeczeństwie kobiet niezależnych, gdzie żywiciel rodziny nie jest już ani tytułem
zarezerwowanym dla mężczyzn ani konieczną figurą w życiu rodziny. Dzieci zaś
wychowywane przez samotne kobiety doskonale dają sobie radę w społeczeństwie24.
W perspektywie wycofania mężczyzn z roli pełnego ojcostwa zauważalna jest tendencja do kształtowania się niedojrzałego układu rodzinnego, gdzie brak zaangażowania ze strony ojca prowadzi do dominacji matki prowadząc do modelu silnej kobiety i słabego mężczyzny. Co ciekawe układ ten zdaje się mieć tendencje do samo
powielania, ponieważ dzieci wychowywane w takich rodzinach często przenoszą
wzorzec do przyszłych związków25.
22
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Głosów krytyki wobec aktualnej kondycji ojcostwa nie brakuje też w literaturze polskiej. Współczesny mężczyzna jest nierzadko nieprzygotowany do pełnienia swojej roli w wymiarze społecznym i psychologiczny, co wiąże się z zajmowaniem przez niego coraz słabszej pozycji. Brak dobrego autorytetu ojcowskiego prowadzi do wykształcenia się następnych pokoleń zagubionych młodych
mężczyzn.26 Niemniej krytycznie o współczesnych ojcach wypowiedziała się
Wisława Szymborska opisując wspólny dzień spędzony przez ojca z dzieckiem
bez najmniejszej próby komunikacji, bez nawiązania realnego kontaktu. Wypowiedź swoją zakończyła słowami „Niby jest wszystko (...) ale to dziecko idzie
puste i jego ojciec idzie pusty”27 Wojciech Eichelberger zauważa, że w Polsce
„zanika gatunek ojców” tradycyjnych, by nie powiedzieć archetypowych. Ojców,
którzy potrafią „wybudować dom, polować, hodować, uprawiać, naprawiać (…)
a w dodatku docenić syna”.28 Przyczyn tego obrazu ojcostwa, jaki pokutuje w
Polsce i Europie należy doszukiwać się w przekazywanym od pokoleń wzorcu
ojca - żywiciela, dominującym jeszcze do niedawna w naszym społeczeństwie a
niedopasowanym do współczesnych realiów. Wychowanie pozbawione silnych
interakcji ojców i synów, nastawione na postawę autorytetu opartego jedynie o
pełnioną funkcję nie pozwala mężczyznom wchodzącym w rolę ojca odnaleźć się
w rzeczywistości. Nie wystarczy przynieść do domu pieniądze. Niezbędne jest
nawiązanie zdrowej komunikacji z własnym dzieckiem, szczera rozmowa, pomoc w odrobieniu zadań domowych.
Pozytywnym akcentem w społecznym postrzeganiu ojcostwa może być jednak instytucja ojca jako filaru rodziny. Wykraczający daleko poza funkcję żywiciela „ojciec instytucjonalny” istnieje w świadomości społecznej bardziej jako
symbol. Uwarunkowany tradycją jest on uosobieniem ładu rodzinnego, stabilności i ciągłości. Szczególnie w warunkach polskich, w społeczeństwie o wielowiekowej tradycji rodowej obraz taki jest łatwy do przyswojenia i wielokrotnie powtarzany w literaturze i sztuce. Przewija się on już od czasów „złotej wolności”,
kiedy to struktura rodzinna musiała zrekompensować niestabilność państwowego
systemu władzy29. „Ojciec instytucjonalny” egzystuje w świadomości, a może
nawet podświadomości masowej jako wzorzec do naśladowania. Współczesny
kryzys ojcostwa, choć będący zjawiskiem negatywnym, jest w naszych oczach
kryzysem właśnie przez jaskrawą niezgodność z tym wybranym obrazem ojca.
b/. Postrzeganie własne roli ojca.
Istnieje znaczna ilość opracowań psychologicznych zajmujących się „dorastaniem” mężczyzny do ojcostwa. Częstym podziałem zauważalnym w nich jest postulowana wcześniej różnica pomiędzy okresem oczekiwania na narodziny dziecka a
26
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pierwszymi latami jego życia. Według badań większość mężczyzn opisuje okres
pojawiać się mogą jednak liczne niepokoje i obawy związane z przyjęciem na siebie
tej roli. Szczególnie powszechne są lęki związane z nawiązaniem relacji z dzieckiem
czy zapewnieniem rodzinie odpowiednich warunków ekonomicznych.. Wpływ
oczekiwania na dziecko może powodować istotne zmiany w zachowaniu mężczyzny
w zależności od jego dojrzałości do rodzicielstwa.
Mężczyzna dojrzały i przygotowany do roli ojca wykazuje zadowolenie z tego faktu. Nie odczuwa on dyskomfortu czy nieuświadomionych niechęci do
partnerki bądź dziecka. Niezauważalne są w tym wypadku jakiekolwiek zmiany
zachowania. Odmiennie zachowują się mężczyźnie nieprzygotowani psychicznie
do roli ojca. W odróżnieniu od pierwszego przykładu zauważalne mogą być
istotne zmiany na podłożu relacji partnerskiej oraz postrzegania samego siebie.
Zmieniający się kontakt z partnerką może być efektem nieuświadomionej zazdrości. Uczycie to może powodować dwa diametralnie różne modele zachowań.
Pierwszym z nich jest ignorowanie stanu kobiety i odmowa dostosowania się do
sytuacji. W tym wypadku mężczyzna może unikać udzielana wsparcia w codziennych obowiązkach twierdząc, że kobieta powinna prowadzić „normalne
życie”. Drugim zachowaniem jest otoczenie kobiety przesadną opieką, przybierająca postać drobiazgowego kontrolowania wszystkich aspektów jej życia. Stosunek oczekujących ojców do samych siebie potrafi zdradzać jak silny wpływ ma
ciąża partnerki na ich psychikę. Nierzadko stwierdzane są przypadki wręcz przesadnej troski o swoje zdrowie, odstawienia pokarmów i zaprzestania czynności
postrzeganych jako szkodliwe. Notowane są tez hipochondryczne dolegliwości
bez podłoża medycznego doświadczane przez mężczyzna spodziewających się
przyjścia na świat potomstwa. Ostatnim zachowaniem przypisywanym zazdrości
o ciążę jest zatracanie się w pracy, towarzyszące ostatnim miesiącom ciąży. Jednym z wytłumaczeń tego jest zjawiska jest próba dorównania w „kreatywności”
partnerce tworzącej nowe życie. Ostatnią grupą mężczyzn są ojcowie nie tylko
nieprzygotowani do tej roli ale wręcz nieprzystosowani. Osoby takie zaczynają
mieć silne zaburzenia emocjonalne z tendencjami depresyjnymi. W wypadku
takich zmian niezbędna może być opieka psychologa30.
Oczekiwanie na dziecko i opieka nad nim wywiera silny wpływ na męską
psychikę nie tylko z punktu widzenia zmian o podłożu mniej lub bardziej biologicznym. Odrębnym aspektem własnego postrzegania roli ojca jest postawa wynikająca z aspiracji mężczyzny do skutecznego przyjęcia roli ojca według wcześniej posiadanego wzorca. Aspiracje te mogą być charakteryzowane przez działania na kilku polach m.in. wychowaniu społeczno-moralnym, rozwoju intelektualnym dziecka oraz metodach wychowawczych stosowanych przez ojców. Badania przeprowadzone w środowiskach miejskich wskazują, iż prawie wszyscy
ojcowie (96,6%) uczestniczą w wychowaniu dzieci. Ojcowie zapytani, jakie wartości chcieliby wpoić dziecku podawali między innymi: dobro, sprawiedliwość,
30
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wrażliwość na krzywdę ludzką, potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi i miłość. Podobnie, zapytani o cechy charakteru jakie chcieliby wykształcić w dziecku podają głównie zdyscyplinowanie, pracowitość, samodzielność, uczciwość i
prawdomówność. Stosowane wśród respondentów metody wychowawcze koncentrują się na perswazji słownej, uznawanej przez ponad 96% z nich oraz nagrodach. Niepokojącym może być jednak fakt, iż ponad 86% ankietowanych
uznaje kary za skuteczny środek wychowawczy31. Wskazuje to na istnienie silnego pozytywnego obrazu ojca w świadomości mężczyzn, który to chcą przekazywać swojemu potomstwu, co nie zawsze jednak idzie w parze z umiejętnościami
pedagogicznymi. W świetle dostępnej literatury obraz własny ojców należy określić jako charakteryzujący się dobrymi intencjami i chęcią wychowania w duchu
ogólnie akceptowanych wartości. Ojcowie, przynajmniej we własnym przekonaniu nie stronią tez od podejmowania odpowiedzialności za dziecko i dokładają
starań do ukształtowania jego charakteru. Pojawiać się może jednak pewna niespójność tego obrazu, wynikając z nieporadności, jaką wykazują ojcowie względem dzieci.
Wnioski
Rozpoczynając od próby zdefiniowania samego faktu ojcostwa natrafiamy na
wielorakość znaczeń i kontekstów, ojcostwo prawne, biologiczne, duchowe,
przemiany jakim podlegało samo pojęcie i stosunek do niego na przestrzeni wieków wskazują na niejednoznaczny charakter tego zjawiska. Zjawiska, które jest
bardzo głęboko osadzone w kulturze i świadomości ludzi na całym świecie. Czy
zatem możemy zamknąć ojca w sztywnych ramach definicji i metryk czy będzie
to dla nas zawsze jedno z pojęć pierwotnych, unikających ścisłej definicji i zmieniających się z biegiem czasu wciąż odnajdując się na nowo w realiach epoki.
Moim zdaniem właśnie takie powinno być ojcostwo, niejako płynne i niedoprecyzowane, bogate z wachlarz tonów pośrednich dzięki czemu zawsze będzie
pojęciem aktualnym i ważnym, nie zaś pozycją Słownika Języka Polskiego.
Dzięki swojej uniwersalnej wieloaspektowej naturze ojcostwo może wyjaśniać zmiany zachodzące w relacjach między partnerami a ich otoczeniem, między człowiekiem dorosłym a tym oczekującym przyjścia na świat, między człowiekiem a jego istotą. Dzięki tej właśnie zmienności możliwe jest kształtowanie
się nowoczesnych teorii świadomego rodzicielstwa jednocześnie zachowując
tradycyjne wartości przekazywane od pokoleń. Pojęcie to prezentuje obraz zjawiska wykraczającego poza możliwości nie tylko krótkich rozprawek, ale i wielotomowych dzieł pozwalając mężczyźnie doświadczać bogactwa tego co jest tak
ważne w życiu.
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Streszczenie
Ojcostwo jest zjawiskiem, które kształtuje się we wszystkich społecznościach od stuleci. Na wstępie artykułu autor ukazuje sposób zmieniania się ojcostwa na przestrzeni lat, aż do współczesności a tym samym zmiany zachodzące w
samych mężczyznach. Następnie szczególną uwagę autor poświęcił etapom rozwoju świadomego ojcostwa. W odróżnieniu od ojcostwa jest ono efektem zrównoważonego współistnienia wielu relacji interpersonalnych nie tylko z dzieckiem, bądź jeszcze nienarodzonym dzieckiem, ale również z jego matką. Od
chwili, gdy mężczyzna dowiaduje się o ciąży można mówić o dojrzewaniu do
roli ojca oraz pewnych wyizolowanych etapach i ścieżkach w ich przemierzaniu.
Autor przedstawia jak ważne są poszczególne etapy w życiu nie tylko mężczyzny, ale również kobiety i dziecka, oraz jak znaczący wpływ mają na życie rodzinne. W artykule omówiono również rolę ojca postrzeganego przez społeczeństwo, w którym żyje, jak i przez niego samego. Autor zaprezentował dwa różne
przypadki ojcostwa dojrzałego i niedojrzałego
Abstract
Conscious fatherhood
Fatherhood is a phenomenon which has been present in all societies for ages.
At the beginning of the article the author shows the way fatherhood has changed
over the years, up to the present times, and at the same time, the changes in men
themselves. Subsequently, the author gives special attention to the stages of the
development of conscious fatherhood. Contrary to fatherhood, it is the effect of a
balanced co-existence of numerous interpersonal relationships not only with a
child, or unborn child, but also with his mother. We can say that growing to be a
father and some isolated stages and paths in going through them starts at the
moment a man learns about the pregnancy. The author shows how important
particular stages are in not only a man’s life but also in a woman’s or child’s life,
and how significantly they influence a family life. The article also discusses a
role of a father perceived both by the society in which he lives and by himself as
well. The author presented two cases of mature and immature fatherhood.
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Anna Kazaniecka (UWM)

Ojcostwo a uzależnienie od hazardu
Wstęp
Bycie ojcem stanowi wyzwanie, które trwa od momentu poczęcia dziecka aż
do śmierci rodzica lub dziecka. Niektórzy ojcowie uważają, że stają się ojcami
dopiero, gdy dziecko się urodzi, jeszcze inni sądzą, że bycie ojcem polega jedynie na zabezpieczeniu sfery finansowej rodziny. Dla części mężczyzny bycie
ojcem ogranicza się do przebywania ze swoimi dzieckiem w jednym domu ten
sposób rozumieją opiekę, jak również wychowanie.
Mężczyźni w różny sposób realizują swoje obowiązki ojcowskie, jak również w różny sposób postrzegają bycie ojcem. W sytuacji, gdy ojciec jest uzależniony od hazardu wypełnianie obowiązków związanych z posiadaniem dziecka
jest bardzo trudne, w niektórych przypadkach staje się to nawet niemożliwe. Gra
wówczas jest najważniejszą czynnością w życiu, wszystko inne przestaje mieć
jakiekolwiek znaczenie.
Uzależnienie od hazardu w XXI wieku staje się coraz częstszym problemem,
dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, ale całej jego rodziny. Kiedy uzależnionym od hazardu jest ojciec, sytuacja finansowa rodziny ulega zdecydowanemu
pogorszeniu. Rodzina zostaje pozbawiona środków, które ojciec zarabia, jak
również zostaje obciążona wszelkimi długami, które hazardzista zaciągną w celu
kontynuowania gry. Relacje w rodzinie zostają zaburzone, występują nagminne
kłamstwa ze strony uzależnionego mężczyzny, system wartości, jak również
ideał wychowawczy odbiega od ogólnie przyjętych norm społecznych. Uzależnienie negatywnie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Skutki takiego zachowania wpływają na funkcjonowanie współmałżonki oraz dzieci. Może pojawić się wówczas zjawisko współuzależnienia. Dla dziecka konsekwencją będzie
funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej. Czas, który ojciec powinien poświęcić dla dziecka przeznacza najczęściej na grę lub na organizację pieniędzy na
kontynuację grę.
Celem niniejszego artykułu jest określenie, w jaki sposób oraz czy w ogóle
są wypełniane obowiązki ojca w sytuacji, gdy jest on uzależniony od hazardu.
Analiza została dokona na podstawie badań, które były przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z osobami uzależnionymi od
hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011.
Ojciec, który jest uzależniony od hazardu nie wypełnia swoich obowiązków,
nie jest obecny w życiu dziecka. Pozbawia rodzinę środków, które przeznacza na
grę oraz obciąża ją długami, jak również naraża ją na ewentualne kontakty z wie-
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rzycielami. Dzieci narażone są wówczas na funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, co może prowadzić w przyszłości do zachowań przestępczych1.
1. Teoretyczny aspekt ojcostwa w ujęciu uzależnienia od hazardu
Na przestrzeni czasów znaczenie oraz rola ojca w rodzinie ulegała przeobrażeniom. W czas starożytnych ojciec był najważniejszą postać w rodzinie oraz
decydował o istnieniu dzieci. Pierwszą decyzją, jaką podejmował było uznanie
dziecka, kolejne dotyczyły wszelkich spraw związanych z życiem dziecka począwszy od wychowania kończąc na wyborze przeszłej żony lub małżonka dla
swojego dziecka. Śmierć ojca powodowała, że najstarszy syn przejmował pozycję oraz obowiązki ojca2.
Patriarchalna struktura społeczna trwała aż do XIX wieku. Przez cały ten
czas ojciec postrzegany był w stosunku do dzieci, głównie, jako wychowawca
moralny, do którego należało podejmowanie decyzji, co do przyszłości dzieci.
Żona była podporządkowana w stosunku do męża. Kobieta uznawała kierowniczą rolę męża, była mu wierna oraz wykonywała wszystkie obowiązki związane
ze społeczną rolą przypisaną dla kobiety. Wówczas funkcjonowało wzajemne
poczucie potrzeby pomiędzy mężem a żoną. Małżonkowie wzajemnie się uzupełniali, kobieta zajmowała się domem, mężczyzna dzięki temu mógł zajmować
się gospodarstwem. Uczucie pomiędzy małżonkami wówczas nie było priorytetem. Małżeństwa bardzo często były inicjowane przez rodziny, które dzięki nowemu związkowi uzyskiwały dobra finansowe lub społeczne, uczucie pomiędzy
małżonkami mogło pojawić się z czasem trwania związku3. Od XIX wieku możemy zaobserwować postępujący proces pozbawiania ojców władzy. Wpływ
miały na to zmiany społeczne oraz gospodarcze. Mężczyźni brali udział w wojnach, w późniejszym okresie zajmowali się różnymi pracami związanym z odbudową miast. Czas, który ojciec mógł poświęcić dla swoich dzieci był coraz krótszy. Pozycja ojca sukcesywnie przekształcała się do roli, która polegała jedynie
na finansowym zabezpieczeniu rodziny4.
Współcześnie na sutek emancypacji kobiet mężczyzna odsuwany jest od roli
jedynego żywiciela rodziny. W XXI wieku zaczynają funkcjonować związki
partnerskie, gdzie nie ma konkretnej granicy pomiędzy obowiązkami damskim a
obowiązkami męskimi. Zaczyna się również powrót do zwiększenia roli ojca w
procesie wychowawczym dziecka5.
Postać ojca w procesie wychowawczym staje się coraz ważniejsza. Zygmunt
Freud uważał, że ojciec odgrywa istotną rolę w kształtowaniu najważniejszych
warstw osobowości dziecka. W procesie kształtowania osobowości ważną rolę
1

Badania przeprowadzone za pomocą obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów z osobami uzależnionymi od hazardu, w latach 01.10.2009-30.06.2011.
2
http://historia.org.pl/2011/04/14/zycie-rodzinne-w-starozytnym-rzymie/ [04.01.2014].
3
D. Gębuś, Rodzina. Tak, ale jaka?, Warszawa 2006, Żak, s. 51-52.
4
Ibidem, s. 51-52.
5
Ibidem, s. 54-55.
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ogrywa kompleks Edypa, który polega na tym, że dziecko jest zazdrosne o rodzina przeciwnej płci. Wówczas dziecko przeżywa uraz, który polega na uświadomieniu sobie, że do rodzica ma prawo jeszcze inna osoba. Sposób poradzenia
sobie z taką sytuacją wpływa w przyszłości na to, jaki stosunek dziecko będzie
miało do innych osób6.
Ojcostwo możemy rozpatrywać w trzech aspektach duchowym, prawnym
oraz biologicznym. W ujęciu duchowy ojcem jest mężczyzną, który wypełnia
wszystkie swoje obowiązki związane z posiadaniem dzieci oraz emocjonalnie
jest związany z dzieckiem. Posiadanie dziecka traktuje, jako największy cud,
jakiego mógł doświadczyć w swoimi życiu. Uczestniczy w procesie wychowawczym oraz stara się zaspokoić wszelkie potrzeby dzieci7.
Prawnie znaczenie ojcostwa ma na celu ustalenie pochodzenia dziecka od
mężczyzny oraz związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący
ojca i dziecko. Według prawa polskiego ojcem jest mężczyzna, który
1) jest mężem matki dziecka urodzonego w małżeństwie lub przed
upływem 300 dni od jego ustania albo unieważnienia;
2) który dziecko dobrowolnie uznał;
3) którego ojcostwo zostało ustalone sądownie;
4) który dziecko adoptował8.
Z prawnego punku widzenia ojcem jest mężczyzna, którego żona urodziła
dziecko, jak również świadomie z własnej woli uznał dziecko. Ojcem staje się
również mężczyzna, gdy sąd uzna go za biologicznego ojca. Jednak ta kwestia
jedynie ogranicza się do ustanowienia, kto jest ojcem, przez jej pryzmat mężczyzna nie zawsze staje się duchowym ojcem, który wychowuje dziecko zgodnie z
ogólnie przyjętym systemem wartości.
Ojcostwo w ujęciu biologicznym stanowi podstawę pokrewieństwa tak zwane więzy krwi. Mężczyzna wraz w kobietą daje życie dziecku. Naturalną drogą
realizacji ojcostwa biologicznego jest stosunek płciowy w małżeństwie, w trakcie, którego dochodzi do połączenia dwóch komórek męskiej i żeńskiej, czyli do
zapłodnienia9. W XXI wieku nie zawsze musi dojść do stosunku płciowego pomiędzy dwojgiem ludzi odmiennej płci żeby mężczyzna był biologicznym ojcem.
Według Bronisława Mierzwińskiego ojcostwo jest specyficzną funkcją mężczyzny i oznacza:
• zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie,
• poczęcie dziecka (dzieci),
• otoczenie tych dzieci i ich matki troskliwą miłością,
6

M. W. Poznańska, Ojciec. ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w. Tom III (red.) T. Pilch, Warszawa 2003, Żak, s.804-805.
7
B. Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa, Artykuł na stronie internetowej umieszczony
pod adresem: http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/mierzwinski1.pdf [28.12.13].
8
Z. Dąbowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i Rodzina”
2003, nr. 8, s. 4.
9
Mierzwiński, Wychowanie do ojcostwa, op. cit., [28.12.13].
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• utrzymanie i wyżywienie członków rodziny,
• trudne dzieło wychowania dzieci10.
W tak określonym ojcostwie zostają zawarte wszystkie aspekty duchowy,
biologiczny oraz prawny. Wszystkie te czynniki wpływają na bycie ojcem, każdy
aspekt z osobna nie zawsze będzie świadczył o tym, że mężczyzna jest „prawdziwym ojcem”. Biologiczne pochodzenie nie zawsze powoduje, że mężczyzna
będzie dbać o dziecko, prawne ustanowienie również nie zawsze ma wpływ, na
to, że mężczyzna stanie się ojcem, który troszczy się o swoje dzieci. Duchowy
element jest bardzo ważny motywuje mężczyznę do bycia ojcem, wówczas mężczyzna realizuje wszystkie związane z tą rolą zadania, jak również nawiązuje z
dzieckiem emocjonalną więź.
Przyjmując prawny oraz biologiczny punk widzenia osoby, z którymi przeprowadzono wywiady można określić, jako ojca. Duchowy wymiar w czasie
uzależnienia zostaje zatracony na poczet gry. Wówczas uzależniony mężczyzna
cały swój czas poświęca na grę. Najtrafniej zobrazują to słowa uzależnionego
mężczyzny: Wtedy podporządkowałem wszystko hazardowi. Nie ważna była moja córka, z którą przychodziła moją żona pod salon gier, nie ważna była żona, nie
ważni byli rodzice11.
Omawiając aspekt ojcostwa w uzależnieniu od hazardu trzeba również zdefiniować uzależnienie od hazardu. Według ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) patologiczny hazard polega na
często powtarzającym się uprawianiu gier, które przynoszą szkodę jednostce i
społeczeństwu. Jednostka (osoba) traci wolność, wartości osobowe i narusza
zobowiązania społeczne, zawodowe, rodzinne oraz materialne. Uzależniony hazardzista destrukcyjnie wpływa na rodzinę i traci poczucie odpowiedzialności
społecznej, nie liczy się z normami społecznymi. Siłą stymulującą zachowania
patologicznego jest potrzeba przeżywania silnego napięcia, jakie pojawia się
podczas gry (zwiększone wydzielanie adrenaliny). Wygrana zwiększa poczucie
mocy i popycha do dalszej gry, angażuje całą psychikę i określone zachowania.
Przegrana natomiast powoduje spadek szacunku do siebie i zmniejszenie poczucia kontroli oraz powoduje niejednokrotnie żądze odzyskania strat, a te z kolei
stymulują poszukiwanie komfortu psychicznego w dalszej grze12.
2. Funkcje ojca a uzależnienie od hazardu- w świetle doświadczeń badanych osób
Do zadań ojca możemy zaliczyć trzy podstawowe funkcje takie jak: funkcja
prokreacyjna, funkcja wychowawcza oraz utrzymanie i ochrona rodziny. W
pierwsze funkcji mężczyzna musi mieć świadomość odpowiedzialności za poczę10

Ibidem, [28.12.13].
Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat.
12
K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Człowiek a patologie społeczne, Toruń 2009, Adam Marszałek, s. 161.
11
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te dziecko respektując zasady moralne. Właściwie rozumiana funkcja prokreacyjna
zakłada też troskę o żonę w okresie ciąży oraz porodu. Kontynuacją tej funkcji jest
opieka nad żoną i niemowlęciem po powrocie ze szpitala do domu, jak również w
kolejnych etapach życia dziecka13. Mężczyzna, który jest uzależniony od hazardu nie
jest w stanie otoczyć troską żony ani dziecka. Destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, swoje życie podporządkowuje grze.
Funkcja wychowawcza stanowi bardzo ważny element, dzięki niej rodzic
kształtuje normy oraz wartości, według, których dziecko w przyszłości będzie
kształtowało swój światopogląd. Obecności ojca jest niezmiernie ważna, jego
braku nie da się w żaden sposób zastąpić. Nieobecność ojca może wpłyną na
negatywne, w konsekwencji nawet patologiczne zachowanie dziecka oraz niedojrzałość społeczną. Obecność ojca powinna wiązać się w aktywnym przebywanie
z dzieckiem, poznawaniem dziecka, jak również zainteresowaniem jego osobą
oraz problemami, które dotyczą dziecka14. W sytuacji, gdy ojciec przebywa w
domu nie uczestnicząc w życiu rodzinnym może to mieć negatywne konsekwencje dla przyszłości dziecka. Obrazują to następujące słowa: Nie szanowałem nigdy ojca, bo z nim nie miałem żadnego kontaktu i pamiętam sytuacje, taką, że. Mój
ojciec był tak zwanym wzorowym pracownikiem od 7:30 do 15. O 15:10 był codziennie w domu. A ja nie pamiętam go z domu w ogóle. Tak wyglądało moje
dzieciństwo i dorastanie. Tak naprawdę nikt się mną nie opiekował. Nikt się mną
nie interesował tak to czuje. Wychowało mnie podwórko. Myślę sobie, że [zastanowienie] niepokoje z wieku dziecięcego przeniosły się, wzmocniły się, gdy zacząłem dorastać. Zacząłem dorastać byłem ciągle wycofany, ciągle wstydliwy,
ciągle zalękniony, ciągle nie miałem wsparcia z domu. Nie miałem silnego ojca.
Zawsze miałem pretensje do niego, że on jest słaby, że nijaki, że mdły, że nie jest
silny i pretensje miałem do niego o to. A tak naprawdę to przecież nie jego wina,
jaki on był15.
Przytoczone słowa badanego świadczą o tym jak ważna jest rola, jak również
obecność oraz aktywne uczestnictwo w wychowaniu dziecka przez ojca. Ówcześnie od ojca zależało istnienie dziecka, to właśnie on wychowywał dzieci. Obecnie tą funkcję dzieli już nie tylko z żoną, ale również z różnymi instytucjami
wychowawczymi począwszy od żłobka kończąc na szkołach średnich.
Trzecią funkcją, która należy w główniej mierze do ojca jest utrzymanie i
ochrona rodziny. Środki, które ojciec zarabia stanowią w większości przypadków
główne źródło utrzymania rodziny. W dobie XXI wieku już nie są to jedyne
środki na utrzymanie rodziny. Obecnie kobiety również wnoszą swój wkład finansowy w utrzymanie rodziny. Zdarza się, że kobiety zarabiają więcej od swo-
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J. Lach, B. Szczupał, Rola ojca w rodzie, „Edukacja i dialog” 1998, nr 10, s. 50.
M. W. Poznańska, Ojciec. ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] Encyklopedia
pedagogiczna XXI w. Tom III (red.) T. Pilch, op. cit., s.804-805.
15
Pan Piotr lat 50 uzależniony od hazardu przez 15 lat.
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jego męża, wówczas to one poświęcają się karierze a mężczyzna przejmuje obowiązki, które społecznie są przypisane dla kobiety.
Stosunek ojca do wykonywanej pracy kształtuje w dziecku podejście do pracy,
uczy również dziecko szacunku oraz wytrwałości i konsekwencji16. W sytuacji, gdy
ojciec jest uzależniony od hazardu środki, które zarabia przeznacza na grę.
Zarabiałem bardzo dużo pieniędzy w tym czasie. Wszystkie pieniądze przegrywałem. Wszystkie. Utrzymywała dom żona. Ja utrzymywałem się też z jej pensji. Z jej przychodów. Nie byłem w stanie żyć jak normalna osoba. Nie byłem w
stanie spełnić żadnych ról życiowych. Męża, ojca, pracownika, brata, syna. Żadnych tych ról nie spełniałem, bo nie byłem w stanie. Hazard zawładnął całym
moim życiem. Poświęciłem wszystko jemu17.
W uzależnieniu od hazardu finanse stanowią bardzo ważny aspekt, hazardzista pozbawia rodzinę środków, które zarabia. Wszystkie zarobione pieniądze
przeznacza na grę, co równie istotne obciąża rodzinę zaciągniętymi długami, co
powoduje zdecydowane obniżenie poziomu materialnego w rodzinie. Zdarza się,
że o sytuacji finansowej żona dowiaduje się w kryzysowym momencie, długi
wówczas są już tak wysokie, że jedynie sądowa rozdzielność majątkowa może
uchronić przed wieloletnim spłacaniem pożyczonych przez męża pieniędzy.
Rozdzielność majątkowa jednak nie chroni przed prywatnymi wierzycielami, u
których długi są najczęściej bardzo wysokie, a egzekwowanie pożyczonych pieniędzy najczęściej wiąże się z podejmowaniem przestępczymi działań.
Dzieci wychowujące się w takiej rodzinie wówczas nie mają szansy na dodatkowe zajęci oraz nowe zabawki czy nawet w niektórych przypadkach nowe
ubrania. Istotną konsekwencją jest czas, który hazardzista nie poświęca dla rodziny tylko przeznacza go na grę oraz na organizację pieniędzy na grę. Dziecko
nie ma wówczas możliwości poznania ojca oraz uczenia się od niego wartości,
jak również zasad. Wartości, które są reprezentowane przez ojca są najczęściej
patologiczne oraz mogą w przyszłości wpłynąć na zachowania paraprzestępcze, a
w konsekwencji do popełniania przestępstw oraz popadania w różnego rodzaju
uzależnienia.
3. Rola ojca a uzależnienie od hazardu - w świetle doświadczeń badanych osób
Zrozumienie osoby uzależnionej od hazardu jest możliwe, gdy zdefiniujemy,
jakie działania oraz jakie cechy musi posiadać dana jednostka, aby można było ją
określić hazardzistą. Jest to osoba patologicznie optymistyczna w przewidywaniu
wygranej, nie wyciąga żadnych wniosków z przegranej. Nie potrafi zaprzestać
gry, gdy wygrywa. Niezależnie od tego, jaka jest jego początkowa decyzja, ryzy16
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kuje więcej aniżeli może sobie na to pozwolić. Hazardzista szuka i cieszy się
dreszczykiem, który nie może być logicznie wytłumaczony, jako że jest spleciony ze sobą cierpieniem i przyjemnością18.
Obecność ojca w procesie wychowawczym dziecka jest niezmiernie ważna,
wpływa to na powstanie związku emocjonalnego pomiędzy ojcem a dzieckiem.
U dziecka taka relacja prowadzi to do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. U
matki obecność ojca również zwiększa poczucie bezpieczeństwa, jak również
dzięki temu matka zachowuje prawidłowe relacje z dzieckiem. Chłopiec w dzieciństwie dzięki obecności ojca w procesie wychowania przyswaja postawy oraz
role męskie, ojcowskie. Brak obecności ojca w przyszłości może sprzyjać powstawaniu negatywnych postaw w dorosłym życiu dziecka19.
Ojcowie wykazują się większą surowością oraz stanowczością pozytywny
wpływ mają takie cechy u dzieci, jeżeli występują równocześnie z takimi cechami jak opiekuńczość oraz zrozumienie. W sytuacji, gdy ojcowie charakteryzują
się czułością oraz opiekuńczością wpływa to na ukształtowanie się u dzieci odporności na pokusy, kształtowaniu się uczuć wyższych oraz postaw altruizmu.
Ojciec pomaga dziecku przejść od fazy spokoju i poczucia bezpieczeństwa do
dynamicznego rozwiązywania ewentualnych problemów. Dzięki temu uczy
dziecko niezależności, jak również dodaje mu otuchy do podejmowania kolejnych działań20.
Rolą ojca jest przygotowanie dziecka na ewentualne niebezpieczeństwa, jak
również powinien służyć pomocą w przezwyciężaniu wszelkich napotkanych
trudności. Zadaniem ojca jest nauczenie dziecka odpowiedzialności, powinien
również zachęcać do działania oraz podejmowania samodzielnych 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 czynu21.
Częste oraz pozytywne kontakty z ojcem wpływają pozytywnie na wyniki w
nauce, jak również kształtują intelektualny rozwój dziecka oraz co bardzo ważne
wpływają na twórczą postawę w stosunku do realizowanych przedsięwzięć przez
dziecko. Nadmierna surowość ze skłonnością do nadmiernej kontroli wpływa na
obniżenie osiąganych wyników w szkole. Związek uczuciowy, pomiędzy ojcem
a dzieckiem, jeżeli jest pozytywny stanowi fundamentalny aspekt rozwoju umysłowego dziecka22.
Brak postawy opiekuńczej wpływa na dziecko gorzej niż nieobecność ojca w
domu. Nieobecność ojca w procesie wychowawczym może objawiać się stanami
napięć, agresywnością oraz słabym przystosowaniem się do życia, takie zachowania
18
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są określane, jako zespół braku ojca23. Osoba, która jest uzależniona od hazardu
przechodzi przez cztery fazy. Nie mają one ustalonych norm czasowych, długość
każdej z wyszczególnionych faz jest zależna od indywidualnego zaangażowania w
grę24. Na przestrzeni każdej z faz zmienia się stosunek do najbliższych. Wówczas
dziecko, które powinno być najważniejsze zaczyna tracić na ważności. Mężczyzna
uzależniony od hazardu podporządkowuje swoje życie grze.
Fazy uzależnienia od hazardu:
1. Faza zwycięstw - polega na okazjonalnym graniu, marzeniach o wielkich
wygranych. Duże wygrane powodują silne pobudzenie oraz potrzebę częstszych
zakładów i wyższych stawek. Gracz wierzy, że zawsze będzie wygrywał, a w
przypadku zdobycia dużej wygranej dąży do jej powtórzenia.
2. Faza strat - gracz obstawiając coraz większe stawki naraża się na coraz
większe straty, wysokie pożyczki i ciągłe próby odgrywania się. Hazardzista gra
kosztem pracy, rodziny, czasu wolnego. Pojawiają się coraz częstsze kłamstwa,
lecz mimo tego grający wciąż wieży, że pojawi się jeszcze „wielka wygrana”.
3. Faza desperacji - odsunięcie od rodziny i przyjaciół, utrata pracy, narastające długi i presja wierzycieli popycha do popełniania przestępstwa. Wszystkie te czynniki prowadzą do psychicznego wyczerpania, pojawiają się wyrzuty
sumienia, poczucie winny, desperacja, depresja, bezradność, załamanie psychiczne, próby samobójcze.
4. Faza utraty nadziei – pojawia się rozwód, poczucie beznadziejności, myśli i próby samobójcze. W tej fazie występują cztery wyjścia:
• Samobójstwo /zabójstwo z rąk wierzycieli,
• zgłoszenie do poradni,
• uzależnienie od alkoholu, leków, narkotyków,
• szpital lub więzienie.25
Uzależnienie od hazardu jest najczęściej długotrwały procesem osoba uzależniona, która posiada rodzinę przez ten trudny czas przechodzi bardzo często z
całą rodziną. Mila wiele lat zanim rodzina zrozumie, jak również sam uzależniony uświadomi sobie, co się z nim dzieje.
Podsumowanie i wnioski
W pierwszej fazie uzależnienia od hazardu dla hazardzisty gra stanowi pewien rodzaj rozrywki. Wówczas występują jedyne epizody związane z grą. Rodzina nie odczuwa skutków tej formy rozrywki. W drugiej fazie uzależnienia
podejmowanie aktywności związanej z grą zaczyna pojawiać się coraz częściej
hazardzista zaczyna grać kosztem pracy oraz rodziny. Coraz większe środki finansowe gracz zaczyna przeznaczać na kontynuację gry. Pojawiają się kłamstwa,
rodzina zaczyna odczuwać skutki związane z tą formą aktywności. Ojciec coraz
23
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rzadziej wypełnia obowiązki związane z posiadaniem dziecka, coraz więcej czasu przeznacza na grę ograniczając czas spędzany z rodziną.
W kolejnej fazie uzależnienia rodzina odczuwa coraz większe skutki finansowe uzależnienia od hazardu, pojawiają się informacje o zaciągniętych długach.
Notoryczne kłamstwa negatywnie wpływają na proces wychowania dziecka, brak
pieniędzy może wpłynąć na ograniczenie możliwości rozwoju zdolności dziecka.
Zachowania, które reprezentuje ojciec mogą negatywnie wpłynąć na osobowość
dziecka. Proces wychowania wówczas zostaje znacznie zaburzony.
W ostatniej fazie uzależnienia jedynym słusznym rozwiązanie staje się podjęcie terapii. Żona wówczas najczęściej odsuwa się od hazardzisty, pojawia się
wówczas rozwód, co negatywnie wpływa na rozwój dziecka. Kłamstwa oraz
utracone środki finansowe doprowadzają do skraju wyczerpania gracza. Wówczas pojawia się już tylko jedno z czterech alternatywnych rozwiązań danej sytuacji. Najtrafniej obrazują to następujące słowa: Gdy niejednokrotnie utraciłem
kontrolę nad swoim życiem, niejednokrotnie gra była ważniejsza ode mnie, od
życia rodzinnego, gdy żona mnie wzywała do domu a ja nie chciałem odejść od
maszyny to było już uzależnienie. Już ważniejsza była gra niż moje życie, życie
mojej rodziny, niż cokolwiek. To była utrata kontroli nad moim życiem. Utraciłem kontrolę nie byłem w stanie jej odzyskać26.
Ojciec, który jest uzależniony od hazardu nie wypełnia swoich obowiązków,
nie jest obecny w życiu dziecka. Pozbawia rodzinę środków, które przeznacza na
grę oraz obciąża ją długami, jak również naraża ją na ewentualne kontakty z wierzycielami. Dzieci narażone są wówczas na funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, co może prowadzić w przyszłości do zachowań przestępczych. Ojciec nie
uczestniczy w procesie wychowawczym swój cały czas oraz uwagę poświęca
jedynie grze, jak również organizacji pieniędzy na kontynuację gry. Dziecko
wówczas nie ma odpowiedniego przykładu ze strony ojca, co istotnie nie ma
wystarczającego poczucia bezpieczeństwa. Brak aktywnego uczestnictwa w wychowaniu dziecka może powodować obniżone wyniki w nauce dziecka oraz
trudność w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Żona mężczyzny, który jest uzależniony od hazardu najczęściej odczuwa skutki współuzależnienia, może mieć
również trudności w poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu
na obniżone poczucie zaufania w stosunku do innych ludzi.
Streszczenie
Praca ma na celu określenie, w jaki sposób oraz czy w ogóle są wypełniane
obowiązki ojca w sytuacji, gdy jest on uzależniony od hazardu. Od teoretycznej
strony zostanie omówione zagadnienie związane z ojcostwem oraz z uzależnieniem od hazardu. Na podstawie przeprowadzonych badań z osobami, które są
uzależnione od hazardu przeanalizowane zostanie czy oraz w jaki sposób wypełniają obowiązki związane z rolą ojca. Ojciec, który jest uzależniony od hazardu
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nie wypełnia swoich obowiązków, nie jest obecny w życiu dziecka. Pozbawia
rodzinę środków, które przeznacza na grę oraz obciąża ją długami, jak również
naraża ją na ewentualne kontakty z wierzycielami. Dzieci narażone są wówczas
na funkcjonowanie w rodzinie dysfunkcyjnej, co może prowadzić w przyszłości
do zachowań przestępczych.
Summary
The current work aims at defining whether and, if so – how, paternal duties
are being performed by fathers who are addicted to gambling. The issues related
to the concept of fatherhood shall be discussed from a theoretical point of view
together with matters of gambling addiction. On the basis of a research carried
out among people addicted to gambling an analysis of the issue how, if at all,
they perform the paternal duties shall proceed. The father who is addicted to
gambling fails to perform his duties in relation to the child, and tends to be absent
in the child’s life. He deprives the family of the financial resources which he
spends on gambling, burdens it with his debts, and exposes it to contacts with the
creditors. Thus the children are threatened with living in a dysfunctional family,
which may later lead to criminal behavior.
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Nina Dymkowska (UWM)

(Nie)obecny ojciec. Współczesne oblicza ojcostwa
Wstęp
Analizując obraz współczesnego ojca można dojść do wniosku, że bycie ojcem jeszcze nigdy nie było tak trudne i wymagające. Oczekiwania wobec mężczyzn zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat diametralnie. Dla wielu współczesnych mężczyzn trudność w sprawowaniu funkcji ojcowskiej stało się faktem, a
ojcostwo i bycie ojcem stało się zadaniem niebywale trudnym i przytłaczającym.
Obecnie z jednej strony możemy spotkać się z modelem ojca- ojcem nieobecnym
rozumianym, jako ojciec niewspółczesny, czyli taki, który nie nadąża za przemianami tradycyjnej roli ojca. Ojca, który nie angażuje się w życie swoich dzieci, oddając pole wychowawcze w całości matce, taki, który spełnia swoje ojcowskie minimum, które jest społecznie akceptowane. Z drugiej strony mamy do
czynienia z nowym pokoleniem ojców, ojców współczesnych, dla których opieka
nad dzieckiem i pełne angażowanie się w jego wychowanie jest naturalną rzeczą.
Przeobrażenia roli mężczyzny we współczesnym społeczeństwie, pociągnęły za
sobą także zmiany w funkcjonowaniu roli ojca, ale także zmieniły obraz współczesnej rodziny.
1. Ojcostwo wczoraj
Jeszcze 30 lat temu mężczyźni / ojcowie nie mieli problemu z identyfikowaniem swojej roli. Doskonale znali scenariusz roli, którą mają odegrać. Należy
wspomnieć, że scenariusz tej roli nie był też przesadnie skomplikowany i wymagający od mężczyzny. Społeczna rola ojca polegała w gruncie rzeczy na posiadaniu pracy i zarabianiu na utrzymanie rodziny. Resztą spraw związanych z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci zajmowały się kobiety. Ojciec był, więc
nieobecnym żywicielem rodziny, natomiast matka osobą odpowiedzialną za
opiekę nad ogniskiem domowym. Tak do niedawna sytuacja wyglądała zarówno
na Zachodzie jak i w Polsce. Dominującym modelem ojca, był ojciec ,który rano
wychodził do pracy, po pracy wracał zmęczony i oczekiwał posiłku oraz tak
zwanego „świętego spokoju”. Doskonale opisuje to fragment ksiązki S. Biddulphiego „ W nowej erze przemysłowej ojcowie, po raz pierwszy w historii, pracowali z dala od swoich rodzin. Przez sześć dni w tygodniu budzili się przed
świtem i wracali po zmroku. Po powrocie do domu byli wyczerpani, źli i przygnębieni. Dzieci uczyły się ich unikać. Matki same zmagały się z wychowaniem
synów i córek (…). Po raz pierwszy w dziejach człowieka pokolenie chłopców
dorastało bez prawdziwej ojcowskiej opieki. Dziś uznajemy taki układ za naturalny, ojcowie pracują, matki zajmują się dziećmi (lub oddają je do żłobków i
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przedszkoli, aby zajmowały się inne kobiety)1. Mimo, iż w przytoczonym fragmencie mowa jest o erze przemysłowej ,czyli latach odległych, sytuacja taka
miała miejsce, i w dużej ilości przypadków ma miejsce nadal, współcześnie.
Sytuacja nie zmieniła się nawet, kiedy na skutek przemian ekonomicznych matki,
chcąc polepszyć budżet domowy podjęły się pracy zarobkowej. Nowe obowiązki
związane z pracą, nie ujęły im zakresu obowiązków związanych z prowadzeniem
domu oraz nie zmieniły ich roli. Dołożenie obowiązków kobiecie nie spowodowało zmiany w roli męża i ojca. W latach 80-tych na Polskich osiedlach funkcjonowało nazwane przez badaczy społeczeństwa tzw. „pokolenie z kluczykiem na
szyji”. Związane to było właśnie z sytuacją, kiedy obydwoje rodzice pracowali, a
dzieci wychowywały się wśród rówieśników na podwórku. To z tego pokolenia
wywodzi się najwięcej synów, dla których wzorcem ojca był właśnie ten nieobecny, pracujący ojciec. Przemiany roli ojca nie są nowym zjawiskiem dla badaczy. Ojcostwem, jako kategorią badań naukowych zaczęto zajmować się stosunkowo niedawno.
Śledząc historie ojcostwa pierwsze analizy dotyczące tego zagadnienia pojawiły się w latach 60- tych. W USA gdzie zapoczątkowano takie badania wpływ
na to miały rozwijające się i rosnące w siłę wszelkiego rodzaju ruchy feministyczne. Zwrócenie uwagi na kwestię mężczyzn naturalnie poruszyło kwestię
związaną z ojcostwem mężczyzn. W tamtym czasie uwagę naukowców przykuła
kwestia nieobecności ojca w życiu dziecka. Zastanawiano się jak taka nieobecność wpływa na psychikę dziecka, jak kształtuje się dziecko bez posiadania męskich wzorców osobowych. Ówczesne badania wskazywały związek pomiędzy
niedostosowaniem społecznym dzieci ( w postaci kradzieży, nadmiernego picia
czy podejmowania ryzykownych zachowań), a nieobecnością ojca. Ojciec wedle
tych badań był winny, ponieważ nie zadziałał w odpowiednim momencie skutecznie wychowawczo. W tamtych czasach badacze wskazywali ,że ojcowie,
zwłaszcza jeśli chodzi o synów i ich wychowanie, powinni dyscyplinować i karać – to według badaczy była ich główna ojcowska rola wychowawcza. Dziś
wiadomo, że takie zachowanie dziecka nie wynika tylko z nieobecności ojca (
dochodzą tu kwestie środowiskowe takie jak ubóstwo spowodowane np. samotnym macierzyństwem, otoczenie, w którym wychowuje się dziecko).
W latach 70- tych wraz z postępem badań, przede wszystkim psychologicznych nad rozwojem dziecka, zauważono, że nowo narodzone dziecko nawiązuje
wieź z każdym dorosłym, którego widzi w swoim otoczeniu, a nie tylko z matką
jak uważano wcześniej. Odkrycie to zaowocowało przekonaniem, że także ojciec
może być opiekunem dziecka lub jak to wtedy nazywano – substytutem matki.
Ówcześni badacze sądzili, że ojciec odgrywa znaczącą rolę, a wpływ przede
wszystkim ma na wpajanie dzieciom kompetencji społecznych, a także odgrywa
znaczącą rolę w przekazywaniu wartości i norm społecznych – dotyczyło to
zwłaszcza synów. Zaczęto także poddawać analizie czas, jaki spędzają ojcowie
1

S. Biddulph, Męskość, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s.86-87.

172

na kontaktach z dziećmi. Odkryto, że ówcześni ojcowie więcej czasu spędzają na
zabawie z synami, i że zabawy te w znacznej mierze różnią się od tych, w które
bawią się z nimi matki. Zabawy ojców z dziećmi miały charakter bardziej dynamiczny i brawurowy „ ojcowie częściej bawią się z dziećmi, natomiast matki
częściej wykonują czynności opiekuńcze. Ojcowie chętniej angażują się w aktywność fizyczną z dziećmi, zwłaszcza z synami, matki częściej wybierają zabawy polegające na udawaniu, zabawy „w coś”.2 Innym, ważnym aspektem było
odnotowanie, że podczas zabawy z dziećmi ojcowie nie angażują się w inne
czynności, całą swoją uwagę poświęcają zabawie; matki natomiast często dzieliły
swoją uwagę pomiędzy zabawę, a wykonywanie innych czynności związanych z
prowadzeniem domu.
W połowie lat 70-tych firma Mattel produkująca lalki, niesiona pasmem sukcesów związanych ze sprzedażą laki Barbie, chciała wprowadzić do sprzedaży
całą rodzinę ( do tego czasu na rynku obecna była wspomniana wyżej Barbie,
Ken – jej partner, oraz małe laleczki, które w domyśle miały funkcjonować, jako
dzieci Barbie). Rodzina lalek miała nazywać się Heart – od angielskiego słowa
serce. Przed wprowadzeniem ich na rynek w ramach badań marketingowych
wyprodukowano próbne zestawy zawierające mamę, tatę i dwoje dzieci. Dzieci,
które brały udział w badaniach polegających na zabawach „rodziną”, ku zdumieniu badaczy odkładały tatę-lalkę na bok. Wzbudziło to zainteresowanie osób
przeprowadzających to badanie i na pytanie, czemu tak postępują? Dzieci odpowiadały: tata jest w pracy. W umysłach dzieci tata funkcjonował, jako postać,
która wykonuje jakieś tajemnicze zajęcie- idzie do pracy. Dzieci nie wiedziały,
czym zajmują się ich ojcowie, ani jaką rolę mieliby oni pełnić w rodzinie lalek.
Co zadziwiające do sprzedaży wypuszczono zestaw składający się z mamy i
dzieci. Problem ze sprzedażą lalki –taty rozwiązano wprowadzając ja na rynek w
wersji solo, wyposażonego w mięśnie, zbroję i karabin3.
Jednak modelem, który powszechnie funkcjonował w tamtym czasie był model ojca nieobecnego, czyli takiego, który nie angażował się w sprawy bezpośrednio związane z wychowaniem dzieci. Owszem dostarczał im środków materialnych, ale na tym zazwyczaj kończyła się jego rola.
2. Ojcostwo dziś
Na to jak współcześnie podchodzi się do tematu ojcostwa miały wpływ lata
80-te. Pojęcie tak zwanego nowego ojca wyłoniło się właśnie w tamtym okresie.
Związane to było ze zjawiskiem bardziej wzmożonego ( niż to do tej pory to
miało miejsce) podjęcia pracy zarobkowej przez kobiety na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie wielu mężczyzn albo zostało w domu i zajęło
się wychowaniem dzieci, bądź tylko częściowo przejęli opiekę nad dziećmi, kie2

R. Vasta, M. Haith, S. Miller, Psychologia dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, s. 589.
3
Biddulph, dz.cyt, s.87.

173

dy ich żony były w pracy. Wtedy to zaczęto dochodzić do wniosku, że ojcowie
mogą w taki sam sposób opiekować się dziećmi, tak jak czyniły to do tej pory
kobiety i nie wywiera to negatywnych skutków na dziecko. Nowymi ojcami nazwani zostali mężczyźni, którzy znacznie bardziej angażują się emocjonalnie w
opiekę nad dziećmi, więcej czasu poświęcają dziecku ( badania z lat 70 tych pokazywały, że ojciec na bezpośrednią opiekę nad dzieckiem poświęcał od 2 do 4
godzin w tygodniu), a co za tym idzie mają większy wpływ na kształtowanie się
swego potomka. Rola matki została zdemitologizowana, gdyż do tej pory sądzono, że tylko matka może dać wszystko dziecku i tylko ona jest mu potrzebna,
jeśli chodzi o wychowanie.
Śledząc zmiany, jakie dokonują się w kulturze możemy niemal naocznie
przekonać się o tym jak zmienia się model ojca i ojcostwa. Współcześni ojcowie
odgrywają swoją rolę pozbawieni wskazówek i pomocy od starszych pokoleń.
Przemiany roli ojca następują błyskawicznie, współcześni ojcowie posiadają
wiele obowiązków, które ich ojcom czy dziadkom były nieznane.
Współcześnie sytuacja dotycząca przyjętych modeli ojcostwa jest nieco bardziej zróżnicowana. Model ojca biernego, nieobecnego wypierany jest prze model ojca zaangażowanego, chociaż nadal funkcjonują one obok siebie w przestrzeni społecznej. Sytuację współczesnych ojców trafnie, w dość zabawny sposób przedstawia socjolog Tomasz Szlendak : ojcowie współczesnych 30 czy 20
latków: „nie przewijali, nie karmili, nie chodzili ze swoimi żonami do szkół rodzenia i w konsekwencji z nimi nie rodzili, nie podgrzewali papek, nie analizowali stolców, nie prowadzili wózków ( a przynajmniej czynili to rzadko), a już na
pewno nie brali urlopów ojcowskich.”4 Na to jak współcześnie pojmowane jest
ojcostwo ma wpływ także zmiana w postrzeganiu roli kobiet. Na drugim biegunie przemian kulturowo-społecznych mamy też mocniejszą niż kiedykolwiek
emancypację kobiet. Konsekwencją tego są większe wymagania kobiet względem siebie, swojej kariery, wychowania dzieci a co za tym idzie większe wymagania względem swojego partnera.
Żeby zobrazować jak wygląda sytuacja współczesnych ojców można posłużyć się metaforą pokoju stworzoną przez Townsenda5. Jak zauważa Townsend
współcześni ojcowie są zamknięci w pokoju składającym się z czterech ruchomych ścian. Są to ojcostwo, małżeństwo, praca zawodowa i prowadzenie domu.
Każda z tych ścian napiera na stojącego pośrodku pokoju mężczyznę, który nijak
nie może się uwolnić z tego pokoju. Współcześnie najbardziej naciskającą ścianą
niewątpliwie jest ojcostwo. „Ojcowie pragną, aby ich dzieci były zdyscyplinowane, ale też żeby się w życiu dobrze bawiły. Chcą, żeby dzieci miały maksymalnie dużo możliwości i zarazem nie były do żadnego wyboru przymuszane.
Pragną, aby szanowały rodziców, ale żeby równocześnie się ich nie bały. Chcą,
4

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo
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5
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żeby dzieci dokonywały własnych wyborów, ale nie popełniały przy tym zbyt
wielu życiowych błędów”6. Wymogi płynące ze wszystkich stron są często
sprzeczne ze sobą a presja na ich spełnienie jest bardzo duża. Co warto podkreślić dla dzisiejszych ojców bardzo ważna jest więź emocjonalna z dziećmi, co w
przypadku wcześniejszych pokoleń ojców było kwestią często wręcz pomijaną.
Nowe ojcostwo ma także inny wymiar. W obecnych czasach nie może paść z
ust mężczyzny, że nie lubi dzieci, że nie czerpie satysfakcji z opieki nad dzieckiem. Oczekuje się od niego ze w pełni przejmie swoją rolę i z upodobaniem
będzie uczestniczył w życiu dziecka już od momentu narodzin. Wymaga się od
współczesnych ojców pełnego zaangażowania w życie dziecka i życie domowe.
Mężczyzna nadal tak jak w poprzednim modelu ojca ma dostarczać zasobów
rodzinie, jednak po pracy ma zamienić się w przykładnego ojca i męża. Presja,
która płynie zewsząd począwszy od przekazów medialnych po wszelkiego rodzaju pisma i poradniki, każe mężczyźnie mimo zmęczenia zająć się opieką nad
dzieckiem , odciążenia matki od codziennych obowiązków. Współczesny ojciec
jest postacią nieco schizofreniczną – z jednej strony narzuca mu się nowe wymagania ( ciepły tata , oddany rodzinie mąż,) jednocześnie nie eliminując starych
wymagań dotyczących bycia twardym mężczyzną , odnoszącym sukcesy zawodowe, zarabiającego na utrzymanie rodziny. Dla wielu mężczyzn są to wymagania nie do pogodzenia. Stąd bierze się także model ojca nieobecnego, który odczuwając presję ze strony mediów, społeczeństwa oraz partnerki , gubi się i oddaje
pole wychowania matce , usuwa się w cień i po prostu przyjmuję bierną postawę,
spełniając ojcowskie minimum. Współczesne matki i małżonki wymagają od swoich partnerów więcej niż ich matki wymagały od ich ojców. Dawniej ojciec przychodzący z pracy nie miał większych obowiązków. Dlatego też niektórzy mężczyźni wychowani w takim klimacie, mając inny „wyuczony” wzór ojca nie potrafią wcielić się w rolę nowego ojca. Współczesny tata po przyjściu z pracy staje się
aktywnym uczestnikiem życia rodzinnego. Przygotowanie posiłku dla dziecka,
wykąpanie i uśpienie go, wyjście samemu na spacer z wózkiem , czy na plac zabaw jest czymś naturalnym, gdzie kiedyś widok taki był było ogromnym wyjątkiem na tle niezbyt angażujących się w opiekę nad dzieckiem tatusiów.
Na tle tych wszystkich rozważań można zadać pytanie o to, co tak naprawdę
wnosi ojciec w wychowanie dziecka? Zostały już obalone mity, które funkcjonowały w społecznym postrzeganiu roli ojca, które to dotyczyły między innymi
mitu , który zawierał w sobie stwierdzenie, że ojciec „ włączający się zbyt wcześnie w wychowanie dziecka, zastępuje temu dziecku matkę, czyli – mówiąc inaczej- matkuje temu dziecku. Ojciec opiekujący się dzieckiem od pierwszych
chwil jego życia, pomimo tego, że faktycznie wyręcza matkę spełnia w stosunku
do niemowlaka funkcje ojcowskie, które w pewnym przynajmniej stopniu mogą
zrekompensować brak macierzyńskiej czy kobiecej opieki, jeśli taki niedostatek
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występuje”7. Drugi mit to ten mówiący o tym ,iż mężczyzna powinien włączyć
się wychowanie chłopca dopiero wtedy gdy osiągnie wiek 7- 14 lat. Wcześniej
chłopcem powinna zajmować się matka bądź inne kobiety. Przekonanie to niewątpliwie było pozostałością po czasach średniowiecza i funkcją pazia, którą
chłopiec pełnił mniej więcej w tym wieku.
Steve Biddulph w swojej książce „Męskość”8 zwraca uwagę na to, co dzieję
się z dziećmi, które są pozbawione kontaktu z ojcem i jak ogromne znaczenie ma
obecność i zaangażowanie się ojca w wychowanie dzieci.
- Chłopcy i dziewczęta mają większe poczucie własnej wartości, jeśli ojcowie są z nimi w domu. Lepiej radzą sobie w szkole, dłużej się kształcą, zdobywają lepsze kwalifikacje i mają większe szanse na znalezienie pracy;
- Dzieci, których ojcowie mieszkają z nimi, są mniej narażone na wykorzystywanie seksualne lub pobicie i rzadziej wchodzą w konflikt z prawem;
- Dziewczęta są niej narażone na gwałt, zbyt wczesne kontakty seksualne lub
ciąże przed osiągnięciem pełnoletniości;
- Córki bez ojców są bardziej uległe i łatwiej godzą się zadowalać mężczyzn
niż dziewczęta pewne ojcowskiej miłości i szacunku;
- Chłopcy wychowujący się bez ojca lub przy niewielkim jego udziale częściej bywają agresywni, wpadają w tarapaty, słabo radzą sobie w szkole i zostają
członkami młodocianych gangów;
- Rodziny bez mężczyzny zazwyczaj żyją biedniej, a dzieci z takich rodzin
mają większe prawdopodobieństwo przesunąć się w dół drabiny społecznoekonomicznej niż w górę;
- Mężczyźni, których z dziećmi łączą bliskie więzi, rzadziej decydują się na
rozwód;
- Dzieci rodziców, którzy się rozwiedli, zwykle same także się rozwodzą;
Podsumowanie
Konsekwencją dostosowywania się do nowych wymagań względem bycia
ojcem jest przyjęcie przez mężczyznę postawy bądź ojca biernego – nieobecnego
lub ojca obecnego, współczesnego, akceptującego przemiany i odnajdującego się
w nowej roli. Przemiany dotyczące podchodzenia do współczesnego ojcostwa
mimo niewątpliwe, może czasem nieco bolesnego wymiaru przemian, w gruncie
rzeczy jest zjawiskiem pozytywnym. Po pierwsze przemiany te pozwoliły kobietom na pełniejszą realizację swoich marzeń i ambicji dotyczących np. kariery
zawodowej. Po drugie najważniejszą jednak kwestią jest czas, jaki ojcowie zaczęli poświęcać swoim dzieciom. To jak wielki wpływ na dziecko ma ojciec,
zaczęło być istotne i docenione stosunkowo niedawno. Do tej pory dominowało
przekonanie, że to matka jest najważniejsza w życiu dziecka. Prowadzone współ7
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cześnie badania dowodzą jednak, że w niektórych aspektach wychowania dziecka, ojciec jest niezbędny, nawet przy całej trosce i opiece jaką daje mu matka.
Ojciec w kulturze współczesnej stanowi ważne ogniwo w rozwoju dziecka. Nie
marginalizuje się już i niedeprecjonuje jego wkładu w wychowanie dziecka jak
to miało miejsce w przeszłości.
Streszczenie
Analizując obraz współczesnego ojca można dojść do wniosku, że bycie ojcem jeszcze nigdy nie było tak trudne i wymagające. Presja wywierana przez
współczesną kulturę na mężczyzn, powoduje, iż albo przejmują model ojca nowoczesnego, współczesnego, takiego, który podąża za zmianami, akceptuje je i
próbuje być aktywnym uczestnikiem życia rodzinnego lub wybiera model ojca
niewspółczesnego, nieobecnego w życiu dziecka, nieangażującego się w jego
wychowanie. W niniejszym artykule zostanie ujęte tło badan nad ojcem i ojcostwem, a także znaczenie ojcostwa w życiu dziecka.
Summary
Analyzing the image of the modern father can come to the conclusion that
being a father has never been so difficult and demanding. The pressure exerted
by the contemporary culture for men, causes that or take over his father's model
of a modern, contemporary, one that follows the changes, accept them and trying
to be an active participant in family life or selects a model father niewspółczesnego, absent in the child's life, uninvolved in its education. In this article will be
included background research on the father and fatherhood and the importance of
paternity of a child's life
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Rola ojca w wychowaniu nastoletnich córek
Wstęp
Współczesny świat jest bardzo skomplikowany, zawiły i ciągle zmieniający
się. Wartości i cele człowieczeństwa są uzależnione od wielu aspektów. Niektóre
jednostki dążą do samorealizacji zawodowej, kariery sportowej, inne zaś szukają
spełnienia w założeniu własnej rodziny i należytym wychowaniu potomstwa.
Ważnym elementem w realizacji drugiego elementu jest właściwe spełnianie i
wywiązywanie się z obowiązków żony, męża, matki i ojca. Jak pisze Kusztelan
„Rodzinę tworzy mężczyzna połączony małżeństwem z kobietą wraz ze swoimi
dziećmi.”1 Inną definicję rodziny przedstawia Goodman, który twierdzi, że jest to
względnie trwała grupa społeczna, która posiada „korzenie genealogiczne”, jest
małżeństwem lub powiązana jest z adopcją. Autor ten również zwraca uwagę na
istotny aspekt w tworzeniu relacji partnerskich, które posiadają potomstwo jednak nie zawierają małżeństwa- jest to tak zwany konkubinat. Dziś ta alternatywna forma związku dwóch ludzi stanowi często nazywany „etap przedmałżeński”2.
Mężczyzna na przestrzeni wieków był postrzegany na wiele różnych sposobów. Z jednej strony role jakie pełnił w życiu rodziny pozwalały mu na postrzeganie tej jednostki jako osoby silnej, niezłomnej, odważnej i rycerskiej. Był on w
pełni zobowiązana do nadawania ładu społecznego a tym samym rodzinnego. To
właśnie ojciec był odpowiedzialny za wychowanie moralne, etyczne, religijne i
fizyczne swoich dzieci, jak również był sumienny wobec swojej wybranki życia i
jej poczynań3. Z drugiej strony obraz ojca z perspektywy czasu i funkcje jakie
pełnił spowodowały, że tatę w domu postrzegano jako osobę delikatną, czułą,
wrażliwą i opiekuńczą4. W zależności od okresu czasu oraz sytuacji współwystępujących, warunków ekonomicznych, gospodarczych i religijnych postać ojca
jest przedstawiana w różnym świetle.
W dzisiejszym świecie rola ojca jest uzależniona od podobnych elementów
jakie panowały w przeszłości, jednak modele władzy w rodzinie umożliwiają
1
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Poznań 2010, s. 147.
2
N. Goodman, Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
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stwierdzenie kto jest autorytetem w domu i kto jest osobą decyzyjną. Goodman
wyróżnia trzy typy przywództwa w rodzinie: po pierwsze patriarchat- dominację
przejmuje mężczyzna, po drugie matriarchat- to kobieta kieruje domostwem oraz
trzeci rodzaj panowania to egalitarny model, gdzie oboje małżonkowie stanowią
autorytet. Współcześnie tworzone związki czerpią wiele dobrego i wzorują się z
tradycyjnego modelu rodziny, gdzie mąż za podstawowe zadanie ma pracować i
utrzymywać rodzinę, natomiast matka pozostaje z potomstwem wychowując je
oraz wykonując wszystkie obowiązki związane z pracami i porządkami domową5. Obecnie najpowszechniejszym modelem rodziny jest układ partnerski, który
oddziałuje w znaczący sposób na zrównoważenie podziału obowiązków. Funkcje
jakie mają zapewnić rodzice związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb
gospodarczych i finansowych, ale również prac związanymi z wychowaniem
potomstwa i emocjonalnym wsparciem członków domostwa rozkłada się w
większości przypadków na obojga dorosłych, na żonę i męża, matkę jak i ojca.
1. Ojcostwo- ojciec- wyjaśnienia terminologiczne
Wielowymiarowość i wieloaspektowość ojcostwa6 uniemożliwia wyłonienie
jednej, sztywnej dla wszystkich mężczyzn definicji i wzoru ojca. Niepodważalnym jest fakt, iż aby zaistniał jednostka mogła pełnić rolę ojca musi pojawić się
dziecko. Jan Paweł II określa potomka jako owoc miłości „małżeńskiej jedności
dwojga ludzi”7. Inni natomiast chcąc wyjaśnić epistemologie zwrotu i znaczenia
„ojciec” powołują się na charakterystyczne podłoże związane z „przodkiem,
twórcą, inicjatorem, założycielem, wynalazcą i autorem”8. Walczak wyjaśnia, iż
ojca można wyjaśnić jako „dawcę życia, troskliwego, kochającego opiekuna,
mądrego i doświadczonego, który lepiej od dziecka wie, gdzie leży jego dobro, i
który w swoim skutecznym oddziaływaniu wychowawczym musi się nieraz dla
dobra dzieci uciekać do surowości i kar, któremu wreszcie ze strony dzieci należy się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna miłość i opieka w starości”9. Autorzy
McDowell wraz z Wakefield określają, że „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 pryzmat pokazuje dzieciom prawdziwy
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Fundacji Humaniora, Poznań 2000.
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oraz świata, zawsze obecny, zawsze przebaczający i godny zaufania”10. Wielu
autorów stara się wskazać szczegółowe czynności czy kompetencje ojców, które
można zakwalifikować do wyżej wymienionych uogólnień takich jak, przyjaciel,
towarzysz, doradca czy miejsce schronienia dla dziecka. Poli określa, iż „charakter, dojrzałość emocjonalna, okoliczności życiowe, osobiste doświadczenie wychowawcze, dokonane wybory wartości – wszystko to nadaje stylowi każdego
ojca cechy jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe”11.
Bez wątpienia z funkcją i rolą ojca związane jest ojcostwo. Jest to tak samo
ważny proces jak macierzyństwo. Przebieg ojcostwa jest indywidualny i oryginalny dla każdego mężczyzny, jest on również uzależniony od relacji jakie panują pomiędzy ojcem a dzieckiem oraz dzieckiem a matką. Rodzice również między sobą oddziałują na relacje, które pozwalają wzrastać nie tylko potomstwu ale
i jego opiekunom. Ojcostwo to długotrwały, często nieprzewidywalny rozwój
dziecka, ale również okres „dorastania” ojca12.
Sosnowski odróżnia te dwa terminy „ojciec” i „ojcostwo”, twierdząc iż te
pierwsze pojęcie to pewien stan rzeczy, niepodważalny fakt. Natomiast ojcostwo
dookreśla jako czynności podejmowane przez jednostkę posiadającą dziecko.
Działania te podzielił na cztery zasadnicze aspekty:
- duchowy, który polega na współpracy emocjonalnej nie tylko z dzieckiem i
Bogiem ale również z matką potomka. Ta korelacja i wzajemne emocje wobec
tych osób czyni z mężczyzny, ojca;
- biologiczny, jest to nie tylko moment poczęcia dziecka, ale również odpowiedzialności i świadomość o uczestnictwie w procesie wychowania;
- prawny, jest to aspekt związany z władzą rodzicielską i sądowym ustaleniem ojcostwa, czyli nie zawsze ojcem jest mężczyzna który dziecko spłodził –
jest to tylko osoba biorąca udział w poczęciu dziecka (ojciec biologiczny), lecz
niekoniecznie musi taka persona pełnić rolę taty;
- pedagogiczny jest to stricte aspekt, w którym ojciec bierze czynny udział w
procesie wychowania, opiekuje się dzieckiem, zapewnia mu warunki materialne i
bytowe oraz przygotowuje do przyszłego udziału w społeczeństwie i kulturze13.
2. Relacje ojciec-córka. Przegląd literatury przedmiotu
Dopiero od lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku pojawiają się
wyniki badań w literaturze przedmiotu opisujące role przypisywane w społeczeństwie dla obu płci. Na początku model rodziny był typowym patriarchatem i postać ojca była pomijana bądź wręcz zapominana14. Większość badaczy koncen10
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trowało się na sferze społecznej, moralnej, intelektualnej, emocjonalnej i osobowościowej, temat, który w szerokim znaczeniu jakim jest zakres wychowawczy i
pedagogiczny był niezauważalny. Początkowo koncentrowano się i opisywano,
iż ojciec jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa finansowego
rodzinie15. Było to zawężenie kwestii dotyczących ról ojca w wychowaniu dziecka, a co dopiero wyszczególniając płeć potomstwa. Sosnowski przywołuje, iż na
w sferze pedagogicznej ojciec zaczyna się „rozwijać”. Uwrażliwia się na dziecko, zaczyna posiadać szerszą wiedzę na temat potrzeb i możliwości rozwojowych
potomstwa, dzięki czemu posiada on coraz bardziej specjalistyczną wiedzę. W
trakcie tego procesu ojcostwa nabywa motywację do aktywowania siebie ale i
dziecka w prawidłowym wzroście. Ojciec zaczyna być zaangażowany i samoświadomy równie mocno w proces wychowania dziecka jak matka16.
W przeszłości wzorce te były naśladowane i odwzorowywane w naturalny
sposób przez dzieci obserwujące swoich rodziców. Chłopców od najmłodszych lat
wtajemniczano ze wzorcem męskości, czyli elementami zdecydowania, siły, niezależności, szorstkości i nieobecności. Natomiast młode dziewczęta wychowuje się
na styl przyszłych kobiet, które posłuszne i spolegliwe będą swoim mężom, opiekuńcze i delikatne wobec potomstwa oraz zdecydowane i waleczne w przypadku
obrony swojej rodziny17. Dziś stwierdzona i udowodniono, iż duży wpływ na
kształtowanie się podstawowych cech charakteru dziecka ma udział ojca od samego poczęcia, poprzez poród i dalszy proces zaangażowanego ojcostwa do okresu
dorosłości dziecka. Fijałkowski stwierdza, iż już podczas rozwiązania ciąży „obecność męża chroni rodzącą przed uczuciem strachu i osamotnienia”, ojciec jest pośrednikiem między lekarzem i położną a żoną i nowonarodzonym dzieckiem. Działa tylko w pozytywny sposób na rozwój potomka. „Badacze zauważają, iż matka
dopiero po kilku latach życia dziecka zaczyna inaczej traktować chłopców niż
dziewczynki. Z kolej ojcowie od samego początku życia dziecka mają tendencje do
ich różnego traktowania, w zależności od płci dziecka”18.
Badacze19 określają postać ojca jako pierwowzór, następstwa późniejszych
poczynań córek. To właśnie tata jest osobą, na której wzorują się młode kobiety
szukając swoich partnerów i współtowarzyszy życiowych zwracając uwagę na te
same elementy charakteru i osobowości, jakie posiadał ich ojciec. Freud określa,
iż dzięki ojcom w najwyższej warstwie osobowości tworzy się sylwetka i pier15
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wowzór „ja idealnego”20. Natomiast Wright stwierdza, iż ojciec „musi dostrzec,
odczuwać i doceniać każdy przejaw kobiecości u swojej córki, aby odpowiednio
reagować na jej włosy, ciało, ubiór, śmiech, brzmienie głosu, chód, gesty. Ojciec
powinien wyraźnie dostrzegać, że obejmowanie małej, całowanie, łaskotanie,
przytulanie, wspólna zabawa – sprawiają mu wielką przyjemność. Ta przyjemność, której sam doświadcza i którą daje córce, zadecyduje później o tym, czy
jako kobieta lubić mężczyzn i ich towarzystwo”21.
Postać ojca jest również charakteryzowana jako pewnego rodzaju model,
który przyjmuje tata podczas procesu wychowania dziecka. Może oj być ojcem
opiekunem, ojcem towarzyszem zabaw, ojcem dyscyplinującym i ojcem zaangażowanym.22 Jeżeli ojciec potrafi połączyć te modele w realnych i indywidualnie
właściwych proporcjach dla swojej córki to po żmudnym i wyczerpującym procesie wychowawczym, podczas dojrzałości córki ojciec będzie mógł stwierdzić,
iż w 100 % wypełnił swój ojcowski obowiązek i z małej dziewczynki wyrosła
dorosła kobieta. Kast określa ją jako „grzeczną córką”23.
Dziś mężczyźni są w stanie zrezygnować z pracy na poczet sprawowania
opieki i wychowywania dzieci i pełnienia obowiązków domowych, w zamian gdy
kobiety zarabiają pieniądze i zapewniają byt rodzinie. Równouprawnienie i partnerki model rodziny sprawił, że role niejednokrotnie zostały zamienione, jednak w
omawianej pracy model patriarchalny został jako wzór, natomiast ojcowie zaangażowani są nie tylko w pracę lecz również w proces wychowawczy24.
3. Założenia i metody badań własnych
Jak twierdzi Pilch głównym i „zasadniczym celem poznania naukowego jest
zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji. Takie dopiero
poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa
nauki i prawidłowości”25. Mogą one przybrać formę opisową, eksploracyjną bądź
wyjaśniającą, mogą również nawzajem się przenikać i pomagać zgromadzić rzetelne informacje i wyjaśnić oraz zrozumieć dane zjawisko26.
20
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Badania przeprowadzono we wrześniu w 2013 roku z trzema ojcami posiadającymi córkę w wieku od 10 do 15 lat na terenie Olsztyna. Dobór próby badawczej był celowy: wszyscy mężczyźni posiadali wykształcenie wyższe, własne,
bardzo dobrze prosperujące firmy i znajdowali się pomiędzy 33 a 40 rokiem życia. Celem badań niniejszego artykułu było opisanie i lepsze poznanie roli ojca w
wychowaniu nastoletnich córek. Natomiast przedmiotem badań mogą być obiekty i zjawiska, dla których chcemy sformułować twierdzenia odpowiadając na
wcześniej postawione pytania27. Skorny określa, że „Przedmiotem badań naukowych jest określony zbiór zjawisk, przedmiotów lub osób. Badania psychologiczne i pedagogiczne dotyczą wybranej kategorii osób określanej mianem populacji”28. Uwzględniając wyżej wymienione kategorie za przedmiot moich badań
uznałam: relacje panujące pomiędzy ojcem a nastoletnią córką.
Przywołując wyjaśnienie wg Pilcha, problem badawczy to specyficzne zdanie w gramatycznej formie pytającej o naturę badanego przedmiotu, o istotę
związków między zdarzeniami lub istotami i cechami procesów, cechami zjawiska, to mówiąc inaczej uświadomienie sobie trudności z wyjaśnieniem i zrozumieniem określonego fragmentu rzeczywistości, to mówiąc jeszcze inaczej deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania”29. W niniejszej pracy problemem badawczym jest fakt: jaką rolę pełni ojciec w wychowaniu
nastoletniej córki?
Niniejszy artykuł jest napisany w oparciu o metodę jakościową, ponieważ
pozwala ona na „podjęcie tematów wykraczających poza to co obiektywne i mierzalne co pozwala na podejmowanie problematyki związanej z ocenami, wartościami, przeżyciami. (…) Podejście jakościowe pozwala na podejmowanie takich
zagadnień, które dotyczą poszczególnych ludzi, jednostkowych przypadków, a
także (…) zjawisk złożonych treściowo i znaczeniowo (…) o charakterze procesu
społecznego”30. Posłużono się metodą indywidualnych przypadków, chcąc zanalizować jednostkowe przypadki w określonych sytuacjach powiązanych ze zjawiskiem ojcostwa przez pryzmat jednostkowych biografii trzech ojców nastoletnich
córek31. Badając ojców wykorzystano technikę wywiadu nieskategoryzowanego
oraz obserwacji uczestniczącej jawnej i ukrytej w różnych sytuacjach. Są one
używane w badaniach pedagogicznych w celu poznawania cech indywidualnych,
faktów, opinii o danych zdarzeniach32.
27
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4. Wyniki badań własnych
Pierwszą kwestią poruszoną w badaniach był fakt, iż wszyscy ojcowie mimo
braku powiązań i znajomości między sobą tylko w kilku kwestiach mieli odmienne zdania wynikające w wieku córek i doświadczeń życiowych z nimi związanymi. Wszyscy brali i biorą aktywny i świadomy udział w wychowaniu córek.
To właśnie oni są głównymi żywicielami rodziny, którzy zapewniają zabezpieczenie finansowe ale również wsparcie emocjonalne i psychiczne żonie oraz
swoim dzieciom. Z całą odpowiedzialnością można ich określić jako nowoczesny
model partnerskiego układu małżeńskiego, gdzie pełnią funkcję „głowy rodziny”
i pewnego rodzaju autorytet w domostwie, z którym można otwarcie i bez żadnych ogródek się komunikować.
Cała trójka zgodnie potwierdziła, że okres najmłodszego dzieciństwa jest
„najmilszym i najłatwiejszym etapem wychowania córki. W szkole podstawowej
nie ma większego ryzyka i zagrożeń, a nawet jak jakieś się pojawiały. To moja w
tym głowa, i ja już o wszystko zawsze dbałem i rozwiązywałem konflikty.” Jak
widać odpowiedzialność i pełnienie roli opiekuna dla tzw. „córeczek tatusia” jest
czymś naturalnym, gdzie mężczyźni wręcz starają się podołać i zaspokoić najmniejsze wymagania i sygnały stawiane przez dziecko. Drugi ojciec stwierdził,
że „okres dorastania to już nie „przelewki”. Muszę być stanowczy i konsekwentny, ponieważ gdy kobieta wyczuje możliwość manipulacji, to nawet własna córka wykorzysta ten dar w najmniej odpowiednim momencie”. Mężczyzna ten
posiada córkę w gimnazjum w II klasie i stwierdza, że bardzo duży i często negatywny wpływ na postępowanie dziewczyny mają grupy rówieśnicze i Internet.
Ostatni ojciec, posiadający córkę w pierwszej klasie szkoły średniej (15 rok życia) stwierdza, że „córka już trochę się odsunęła, ale nie w taki zły sposób, tylko
stara się być samodzielna oraz równie odpowiedzialna i konsekwentna. Myślę, że
moje lekcje nie poszły w las.” Jest to kolejny, wręcz książkowy przykład, gdy
córka osiągnęła poziom dojrzałości emocjonalnej dzięki wcześniejszej współpracy z obojgiem rodziców, a nie tylko z matka bądź wyłącznie z ojcem. W pewien
sposób chce zadowolić ojca i sprostać jego wymaganiom.
Wszyscy ojcowie zgodnie stwierdzili, że „jeśli dziewczyny nie mają zbyt dużo wolnego czasu, mają dobrze zorganizowany dzień i dzięki temu nie przychodzą im głupie pomysły do głowy”. Jeden z mężczyzn zwrócił uwagę na bardzo
istotny aspekt, że jego „córa bez względu na to czy są to zajęcia zorganizowane
w sposób atrakcyjny i są przydatne, to jeżeli jej się nie podobają, to za żadnej
skarby nie będzie na nie chodzić”. Dziewczęta bez względu na wiek same podejmują decyzje i same oceniają, na jakie zajęcia mają ochotę uczęszczać. Oczywiście każda z córek zasięgnęła opinii taty, jednak ostateczną decyzję podjęła
sama. W tym przypadku organizowania czasu wolnego i uczęszczania na zajęcia
dodatkowe przez córki ojcowie zgodnie odpowiadają, że są dumni z postawy
jaką prezentują ich dzieci, są zdecydowane i „prawie zawsze dopną swego. W
życiu dorosłym to cenna cecha”. Własne firmy i w miarę możliwości elastyczne
godziny pracy umożliwiają ojcom uczestnictwo w dowożeniu i odbieraniu a na-
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wet w sprawowaniu opieki podczas zajęć dodatkowych tj. basen, dodatkowe
lekcje z szybkiego czytania i angielskiego, zajęcia z piłki nożnej czy dopingowanie córki podczas szkolnych zawodów.
W kwestii edukacji dziecka ojcowie mieli zróżnicowane odpowiedzi ze
względu na różnicę wiekowe córek. Tata młodej kobiety będącej już w szkole
średniej stwierdził z własnego doświadczenia, że „i tak ona sama wszystko wybiera. To córa dowiadywała się i to ona decydowała czy wybierać już zawód, czy
konkretyzować go dopiero przy wyborze studiów. Ja tylko wspierałem ją jak
tylko mogłem. Zawoziłem na dni otwarte do szkół i starałem się wysłuchać jej
wątpliwości i ewentualnie wyrazić własne zdanie. Ona i tak wiedziała od samego
początku, że to za wcześnie by podejmować tak ważną decyzję”. Natomiast w
odmienny sposób wypowiadał się ojciec córki uczęszczającej do gimnazjum,
ponieważ jak sam określił, że doskonale pamięta jak nie mógł się zdecydować
czy dobrze robi posyłając córkę do szkoły z profilem sportowym. Jego wątpliwości miały charakter psychologiczny „czy moja Mała podoła, przecież tak są dwa
wyczerpujące treningi dziennie a do tego normalny tok nauczania, lekcje i dodatkowy angielski. A gdzie czas na odpoczynek, zabawę i koleżanki. Jednak z czasem (już po pierwszym roku) okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.” Ojciec
najmłodszej córki uczęszczającej do ostatniej klasy szkoły podstawowej nie martwi się nad wyborem gimnazjum. Twierdzi, „że po prostu pójdzie do najbliżej
oddalonego od domu”.
Wszyscy ojcowie mają bardzo dobrą sytuacje materialną jednak jednomyślnie w odpowiedzi na pytanie dotyczące ewentualnej szkoły prywatnej jednym
chórem odpowiadają, że „Nigdy w życiu. Córka musi wychowywać się w naturalnym środowisku, tam gdzie będzie mogła zobaczyć, że nie wszyscy mają tak
kolorowo jak u nas w domu. Z jednej strony musi zobaczyć, że niektórzy rodzice
nie posiadają tyle pieniędzy jak my czy w domach występują jakieś patologie,
dzięki czemu doceni w życiu wszystko to co ma. Z drugiej strony świat nie jest
różowy i od najmłodszych lat będzie uczyła się jak w nim funkcjonować i dawać
sobie radę. Na początku ma nas, rodziców, a później będzie musiała się usamodzielnić.” Zdecydowanie i konsekwencja w głosie jednego z ojców, najmłodszego stażem, potwierdza wypowiedzi dwóch pozostałych, którzy myślą podobnie
jednak twierdzą, że „już od najmłodszych lat trzeba kierunkować dziecko w zawodzie, choć ostateczną decyzję, co będzie robić w przyszłości należy i tak do
córki”.
Swoboda i decyzyjność córek pozornie spoczywa w kwestii dziecka. Pozornie dlatego, że ojcowie po raz kolejny jednomyślnie stwierdzają, że „to ona podejmuje ostateczne decyzje”, jednak każda wypowiedź kończyła się inaczej po
słowach „ale”. Ojciec najmłodszej dziewczynki zakończył, „ale i tak wiem, że
każdą ważną decyzje skonsultuje ze mną i jestem przekonany, że nawet jak będzie starsza to będzie liczyła się z moim zdaniem”. Wypowiedź ojca gimnazjalistki, „ale i tak do chwili obecnej każde ważne decyzje wspierałem, nie sugeru-
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jąc lecz wyrażając własne zdanie”, natomiast ojciec z największym stażem
stwierdził, że „ale i tak ona wie co ja na ten temat myślę”.
Bardzo ważną kwestią w wychowaniu córek jest świadomość, że kiedyś one
dorosną, zakochają się, wyprowadzą i założą własną rodzinę. Wybranek, partner
czy nawet już mąż pociech dla ojców jest często traktowany przez „teściów” jak
konkurent, rywal bądź kandydat na zajęcie miejsc jedynego mężczyzny w życiu
córek. Badani ojcowie są w dogodnej sytuacji, ponieważ żadna z dziewcząt nie
posiada chłopaka a tym bardziej narzeczonego. Mężczyźni w tej kwestii również
twierdzą, że córki mają dowolność wyboru, jednak każdy ma swoje sposoby na
sprawdzenie czy owy potencjalny mąż dla jego „oczka w głowie” jest odpowiedni. Jeden stwierdził, „że ma swoje sposoby, i że prześwietli nie tylko chłopaka
ale cała jego rodzinę”, drugi stwierdził, „że po prostu będzie go śledził przez
tydzień czasu i będzie widział o nim wszystko”, a ostatni podsumował, „że córka
nie zrobi nic przeciwko niemu i nawet chłopak będzie najpierw przedstawiony
tatusiowi zanim dziewczyna podejmie jakąkolwiek decyzje, ale musi być zaaprobowany przeze mnie. A jak mi się nie spodoba to pogonie go ze strzelbą…” Jak
widać swoboda i decyzyjność córek jest w pełni tylko i wyłącznie pozorna.
Podsumowanie
Rola ojca w wychowaniu nastoletnich córek na przestrzeni wieków zmieniła
się diametralnie. Z ojca nieobecnego, wiecznie przebywającego w pracy i oddalonego przybrała postać współtowarzysza zabaw, nauczyciela, powiernika i doradcę nie tylko w sprawach edukacyjnych, ale również bardzo intymnych i prywatnych. Współczesne ojcostwo mężczyzn jest świadome i aktywne, wszyscy
badani jednomyślnie stwierdzili, że główny ciężar wychowania spoczywa na
matkach jednak ważnym elementem rodzicielstwa okazuje się współudział ojców
w tym procesie. Córki nie tylko widzą w ojcach męża matki, ale również dopatrywać można się pewnego rodzaju wzorca, według którego poszukują przyszłych swoich partnerów. Dzisiejsi tatusiowie chcąc być wzorem muszą nieustannie korygować i naprowadzać nie tylko poczynania dziewczynek, ale również a może nawet w szczególności zastanowić się nad własna osobą. Ojcowie
nie tylko dają poczucie bezpieczeństwa, ale również równoważą obowiązki, które kiedyś wykonywały tylko matki, dziś wspólne odrabianie ojca z dzieckiem,
czy zabawa czy nawet wspólne sprzątanie jest na porządku dziennym. Dzieci
widząc tak ogromne wsparcie i zaangażowanie ze strony ojców czują, że są bezpieczne, są chronione i zawsze otrzymają pomoc ze strony mężczyzn, którzy są
silniejsi i z konsekwencją i uporem docierają do zamierzonego celu. Wychowując córkę ojcowie muszą być bardzo dobrymi obserwatorami i słuchaczami. Muszą czytać z „zawiłych komunikatów między wierszami”.
Streszczenie
Na przestrzeni wieków ojcowie pełnili zróżnicowane funkcje i role w życiu
społecznym i rodzinnym. Dziś wzorowy ojciec to taki, który wspomaga długo-
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trwały proces wychowawczy matkom i z zaangażowaniem aktywnie towarzyszy
i obserwuje swoje dziecko. Ojciec coraz większą ilość czasu spędza z potomstwem, bawi się z córkami i synami ale również pokazuje na czym polega obowiązek i odpowiedzialność oraz konsekwencje związane z podejmowaniem decyzji. Poniższa praca ukazuje, charakterystyczne myślenie dla współczesnego
ojca, ale również ujawnia jego mocne jak i słabe strony ojcostwa.
Abstract
The role of father in the upbringing of teenage daughters
Over the centuries, fathers acted different functions and roles in social and
family life. Today exemplary father is one that supports the long-term educational process and commitment to mothers actively accompanied and observed
their child. Father more and more time is spent with offspring, playing with his
daughters and sons but also shows what the duty and responsibility and consequences of decision-making. This work shows the characteristic of thinking for
the modern father, but also reveals the strengths and weaknesses of fatherhood.
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Stanisław Białek (KU)

O postawach rodzicielskich i roli ojca w procesie wychowania
Wprowadzenie
Wychowanie jest z pewnością najistotniejszą sprawą w życiu ludzkim i odgrywa bez wątpienia olbrzymie znaczenie w życiu każdego człowieka. W świadomym rozumieniu i jego postrzeganiu wychowanie zawsze zmierza ku pełnemu
rozwojowi jednostki ludzkiej, zaś sam sposób jego sprawowania przez rodziców,
bądź innych wychowawców, z którymi dziecko, człowiek pozostaje we wzajemnych relacjach ma bezpośredni wpływ na przyszłość, i to nie tylko samej jednostki, ale również innych, szerszych zbiorowości, w których człowiek funkcjonuje przez całe swoje życie. Innymi słowy od wychowania zależy przyszłość
jednostki, rodziny, społeczeństwa i świata, a więc jego przyszły kształt, także
jego jakość - w rozumieniu samej osoby - jednostki, rodziny, społeczeństwa, czy
też narodu, państwa.
Ważność wychowania w życiu człowieka, wartość jego roli potwierdza od
wielu lat szerokie zainteresowanie tym procesem, mające swe miejsce nie tylko
na gruncie pedagogiki, ale także wszystkich pozostałych nauk społecznych, oraz
innych. To też chociażby z tego powodu różne ma miejsce jego rozumienie, zarówno potoczne, jak i naukowe. Mówi się bowiem, że wychowanie jest świadomym i celowym oddziaływaniem na drugiego człowieka dla jego prawidłowego
rozwoju i wzrostu, że jest socjalizacją, a więc uspołecznianiem jednostki, że jest
urabianiem, towarzyszeniem dziecku w rozwoju, asystowaniem w jego codziennym poznawaniu i działaniu. To także uczenie odróżniania dobra od zła, poznawanie i szukanie prawdy, to dopomaganie w rozwoju, odnajdywanie i rozwijanie
zainteresowań. To także umacnianie w dążeniu do wyznaczonego celu, wzbogacanie o nowe doświadczenia, poszukiwanie wartości i trwanie w nich, uczenie się
współdziałania, wskazywanie drogi, ukazywanie dobrego przykładu. To również
przekazywanie, nabywanie i stosowanie norm powszechnie obowiązujących w
danym środowisku czy adaptacja do warunków tegoż środowiska, w którym żyje
i rozwija się dana jednostka. Z pewnością jest ono „oddziaływaniem całokształtu
specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących
względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej,
umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej”1. Aby jego realizacja przebiegała
w sposób należyty winien to być przede wszystkim „proces świadomego, inten-

1

W. Pomykało. Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993, s. 918.
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cjonalnego, planowego oddziaływania wychowawcy na wychowanka w celu
wywołania u niego zamierzonych i trwałych zmian w osobowości”2.
Trzeba przy tym jednak pamiętać, że cały proces wychowania charakteryzują
ściśle określone cechy, wyrażające jego specyfikę, ukazujące jego szeroki i złożony charakter, a mianowicie: złożoność, intencjonalność, interakcyjność, relatywność i długotrwałość. Złożoność wychowania podkreśla fakt, że zachowanie
człowieka zależne jest nie tylko od uwarunkowań zewnętrznych (w takim rozumieniu także wszelkich oddziaływań wychowawczych), ale również od uwarunkowań wewnętrznych, czyli osobistych przeżyć i doświadczeń danej jednostki
(są to chociażby jej potrzeby, jej własne aspiracje, motywy dążeń, znaczenie w
takim rozumieniu ma również samo funkcjonowanie organizmu). Wychowanie
ponadto ma intencjonalny charakter, co oznacza, że wychowawca jest świadomy
jego celów i dąży do tego by je realizować w wyniku planowo organizowanej
działalności wychowawczej, którą podejmuje wobec wychowanka. Odbywa się
to na zasadzie interakcji mówiącej, że proces wychowawczy ma miejsce zwykle
w warunkach współdziałania ze sobą wychowawcy i wychowanka, dodatkowo
odbywającego się na zasadzie wzajemności. Relatywność wychowania z kolei
wiąże się z trudnościami, jakich dostarcza przewidywanie skutków wszelkich
oddziaływań wychowawczych, ale też wiąże się ściśle ze złożonością wychowania jak i złożoną dynamiką każdej osobowości ludzkiej. Trzeba pamiętać przy
tym, że oddziaływania wychowawcy stanowią, choć bardzo istotny, ale tylko
jeden z wielu wpływów na wychowanka. Bowiem wśród czynników wywierających znaczący wpływ na wychowanków są ponadto jeszcze niezamierzone
wpływy środowiska, oraz wiele innych, którym człowiek podlega ulegając przemianom własnej osobowości przez całe swoje życie, dlatego wychowanie ma
również charakter długotrwały i można mówić o nim zarówno w odniesieniu do
dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, także starych3.
A zatem człowiek podlega wpływowi wychowawczemu i oddziaływaniom
wychowawczym przez całe swoje życie, w każdych relacjach i interakcjach z
drugim człowiekiem, szczególnie wychowawcą, mających miejsce z jego udziałem, zarówno tych świadomych, jak i nieświadomych, tych celowo organizowanych, jak i spontanicznych. Najsilniejsze jednak oddziaływania wychowawcze
wywierające ogromny wpływ na wychowanka mają miejsce w początkowej fazie
życia człowieka tj. od urodzenia, aż do dorosłości i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie dorosłych, a zatem samodzielnego decydowania o sobie.
Do tego bowiem zmierza świadome wychowanie – do przygotowania dzieci i
młodzieży do samodzielnego funkcjonowania w świecie dorosłych, do podejmowania mądrych decyzji, zgodnych z normami powszechnie obowiązującymi.
2

A. E. Gała. Rodzina, jako środowisko wychowawcze. [w:] T. Ożóg (red.), Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej. Stalowa Wola 2004, s. 3.
3
Zob. L. Zarzecki. Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie.
Jelenia Góra 2012, s.40-45.
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Wszystko po to, by potem oni sami byli zdolni do przekazania tychże wartości
dalszym pokoleniom, pokoleniom, za które sami będą odpowiedzialni, tak jak
szczególnie ich rodzice i wychowawcy teraz za nich.
Niezastąpiona w tym rola rodziny, a w szczególności rodziców, którzy swoimi oddziaływaniami wywierają największy wpływ na swoje dzieci. Trzeba podkreślić przy tym, że środowisko rodzinne jest szczególnym i wyjątkowym środowiskiem wychowawczym. Przede wszystkim jest środowiskiem najważniejszym, najlepszym bo naturalnym, w jakim żyje i rozwija się człowiek. A zatem
jest zarazem środowiskiem w pełni odpowiadającym naturalnym potrzebom
dziecka, a przede wszystkim jego potrzebom psychicznym, chociażby takim jak
potrzeba miłości i bliskości osobowej, ponadto poczucia bezpieczeństwa, przynależności i szacunku wynikającego z godności osoby ludzkiej, wzoru do naśladowania, autorytetu, a przy tym poczucia ideału, który niejednokrotnie przejawia
się w dziecku w późniejszym czasie, jako droga, którą sam chce realizować i
dalej przekazywać. Choć jest ona pojmowana, jako mała grupa społeczna, to
jednocześnie uważana jest za instytucję społeczną bardzo trudną do zastąpienia.
W ogóle trudno wyobrazić sobie życie ludzkie bez rodziny. To co charakterystyczne dla niej, przedstawia ona zawsze w swoich działaniach pewną specyficzną, mniej lub bardziej zorganizowaną formę życia społecznego, opartą na
współpracy i współdziałaniu jej wszystkich członków, odróżniającą daną rodzinę
od innych. Dzięki przystosowaniu do tego rodzaju form życia społecznego w
rodzinie dziecko łatwiej potrafi przystosować się do życia w innych grupach,
szerszych zbiorowościach, w które wstępuje jako ich członek wraz z biegiem
czasu swojego życia. Rodzina jest zatem środowiskiem decydującym o tym, w
jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo i stanowi
podstawę, fundament w jego funkcjonowaniu. Stanowi ona tym samym swego
rodzaju odbicie szerszego społeczeństwa, także z punktu widzenia rządzenia się
w codziennym życiu pewnymi określonymi wartościami i modelami społecznymi
w jej kręgu. Staje się ponadto pomostem łączącym człowieka ze społeczeństwem
i pozwalającym mu w sposób bezkonfliktowy, prawidłowy, również pożądany
włączyć się w życie społeczne przez uzgadnianie swoich jednostkowych, osobistych dążeń z dążeniami ogółu całego społeczeństwa.
W swoich wszelkich działaniach to właśnie rodzina przyczynia się do pełnego (fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego) rozwoju dziecka. Odbywa się to przede wszystkim poprzez zamierzone oddziaływania wychowawcze, ale i także niezamierzony wpływ wynikający w szczególności z naturalnych,
spontanicznych wzajemnych stosunków uczuciowych i wielu cech zespołu interakcji między wszystkimi członkami rodziny, w oparciu o wzory osobowe rodziców i innych członków tejże małej, ale jakże ważnej grupy społecznej. Daje ona
zatem tym samym możliwość do wielopłaszczyznowego, pełnego rozwoju
dziecka. Dzięki tym oddziaływaniom, dzięki zwykłemu codziennemu życiu rodziny i naturalnym procesom w niej zachodzącym, wypełnianiu przypisanych jej
obowiązków i powinności, wzajemnemu oddziaływaniu w rodzinie przygotowuje
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ona dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie. Są to oddziaływania, które
rodzice podejmują jako ludzie dorośli, już w pełni ukształtowani, samodzielni,
wypełniający funkcje rodziny i przypisane im role rodzicielskie, których wzory
wcześniej sami otrzymali w darze wychowania. Równocześnie prawidłowo
funkcjonująca rodzina przekazuje dziecku wszelkie wartości, normy, wzory zachowań i obyczaje kulturowe społeczeństwa, do którego przynależy, którego
dziecko staje się pełnoprawnym członkiem, i w którym będzie funkcjonowało
samodzielnie gdy dorośnie.
1. O postawach rodzicielskich
Świadomość rodzicielstwa, ojcostwa i macierzyństwa staje się odpowiedzialnym początkiem sprawowania ról rodzicielskich i wypełnianiu ich funkcji w
taki sposób, że gwarantują one prawidłowe ich wypełnianie względem dzieci od
samego początku ich życia. Bez wątpienia na każdym etapie rozwoju człowieka,
jednakże o różnym nasileniu w pewnych jego fazach, to rodzice są znaczącymi
postaciami dla dziecka i swoim zachowaniem stale dostarczają mu wzorów zachowań. Szczególnie ma to miejsce w początkowej fazie życia i rozwoju dziecka,
który przez wielu jest uważany jako najistotniejszy. Precyzując ściślej pewne
zjawiska psychologiczne, które w szczególności mają ogromny wpływ na dalszy
rozwój jednostki ludzkiej, a zatem na jej wychowanie dają niejednokrotnie do
zrozumienia, że proces ten urzeczywistnia się w wychowanku przez naśladowanie zachowań wychowawcy, ich modelowanie, identyfikację z osobami znaczącymi, jakim są rodzice dla dziecka oraz internalizowanie dostrzeganych zachowań rodziców, wychowawców w sobie przez same dzieci od najmłodszych lat
życia. A przecież powszechnie wiadomo, że dzieci to bardzo wnikliwi obserwatorzy otoczenia, w którym przebywają, odzwierciedlający w dalszej mierze swoje
spostrzeżenia we własnym działaniu i zachowaniu. Naśladownictwo, o którym
mowa „to odwzorowywanie cudzych czynności, to zachowanie obserwatora,
które wynika z zachowania modela i jest do niego podobne”4. Mechanizm ten
prowadzi do odwzorowywania i przyswojenia sobie reakcji i zachowań osób z
otoczenia, a szczególnie osób znaczących dla danej jednostki, którymi bez wątpienia są rodzice dziecka. Modelowanie z kolei obejmuje w sobie dwie fazy
„pierwsza - faza przyswojenia, to zrozumienie sensu czynności modela, którym
jest rodzic, wychowawca i zapamiętanie jej, druga zaś - to faza wykonania, która
występuje w sytuacjach i okolicznościach umożliwiających wprowadzenie w
czyn tego, co zostało przyswojone5. Takie zachowanie modela, jakim niewątpliwie jest rodzic, jako osoba znacząca skłania dziecko, wychowanka często do
wyboru słabo utrwalonego, ale poprawnego i społecznie pożądanego sposobu
postępowania, które uprzednio sobie przyswoiło obserwując model i z którym się
4

W. Szewczyk (red.). Encyklopedia psychologii. Warszawa 1998, s. 299.
Zob. M. Przetacznik-Gierowska. G. Makiełło-Jarża. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa 1985, s. 378.
5
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identyfikuje. Dzięki identyfikacji w takim rozumieniu jednostka przypisuje sobie,
świadomie lub nieświadomie cechy innej osoby, ustala powiązania między sobą i
inną osobą, rozpoznaje podobieństwa lub identyczności zdarzeń, przedmiotów
lub osób6. Można więc powiedzieć, że jest to proces polegający na upodabnianiu
się do innej osoby, owego modela, którym jest przede wszystkim rodzic, wskutek
czego jego cechy stają się częścią osobowości osoby identyfikującej się, czyli
dziecka, wychowanka. Nie dziwi więc fakt, że proces ten uznawany jest za podstawowy w kształtowaniu się osobowości i co ważne przy tym umożliwia on
również dziedziczenie szeroko rozumianej kultury, jako przekazywanie ideałów,
wartości i tradycji z pokolenia na pokolenie. Owo naśladownictwo, modelowanie
i identyfikacja z osobami znaczącymi powodują stałą i systematyczną akceptację
lub przyjęcie pewnych przekonań, wartości, poglądów, zwyczajów, standardów,
przez dzieci za własne co jest z kolei internalizacją7, swoistym uwewnętrznieniem tychże zachowań przez dziecko w sobie. Dziecko bowiem, które naśladuje
rodzica, inne osoby znaczące, ów model, wzór, z kolei z którym się identyfikuje,
przyjmuje pewne przekonania, wartości, poglądy i uwewnętrznia je w sobie. Jest
to podstawą dla jego późniejszego działania w życiu, wyznacznikiem, który sobie
wychowanek przyswoił, i według którego postępuje tak samo lub w sposób podobny jak ten „model”, osoba uprzednio obserwowana przez niego.
Toteż od sposobu postępowania dorosłych, ich wzorów jakości, jakie sami
sobą prezentują w obecności dziecka zależy w znacznym zakresie ukształtowanie
prawidłowych zachowań wychowanków i ich przyszłe funkcjonowanie. Świadomość tego, tych procesów pozwala rodzicom, wychowawcom podejmować
takie decyzje i działania, które przyczynią się do prawidłowego rozwoju dziecka.
Innymi słowy „oznacza to takie kształtowanie swego postępowania i stosunku do
innych, a ponadto takie organizowanie życia rodzinnego, aby dziecko mogło być
jak najlepiej wychowane i w pełni się rozwijać”8.
Nie wszyscy jednak są tego świadomi, a na domiar tego nie wszyscy rodzice
w sposób jednakowy i prawidłowy ustosunkowują się do swoich dzieci podczas
procesu wychowania. A zatem nie każdy stosunek rodziców wobec dzieci jest
wartościowy dla dziecka i korzystny dla jego rozwoju i prawidłowego wzrostu.
Trzeba zawsze pamiętać o tym, iż bardzo silny jest wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dziecka bez względu na postawy rodziców wobec dzieci, ich pozytywnego (właściwego, pożądanego) czy negatywnego (niewłaściwego, destrukcyjnego) charakteru. Są one bez wątpienia jednym z istotniejszych czynników
kształtujących wzrost dziecka, rozwój jego osobowości we wszystkich sferach
życia człowieka i występują podczas naszego codziennego funkcjonowania.

6

Zob. A. S. Reber. Słownik psychologii. [w:] J. Kurcz, K. Skarżyska (red.). Warszawa
2002, s. 262.
7
Tamże, s. 276.
8
M. Ziemska. Rodzina a osobowość. Warszawa 1979, s. 6.
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Można powiedzieć, że postawa jest „trwałą oceną – pozytywną lub negatywną – ludzi, obiektów i idei”9. Składa się ona z komponentów: emocjonalnego
(reakcje emocjonalne wobec przedmiotu postawy); poznawczego (myśli i przekonania o przedmiocie postawy); behawioralnego (działania i zachowania wobec
przedmiotu postawy)10. Idąc za Marią Ziemską postawę rozumie się również,
jako „tendencję do zachowania się w specyficzny sposób wobec jakiejś osoby,
sytuacji czy problemu, czyli ogólniej mówiąc jakiegoś przedmiotu, na który jest
skierowana”11. Uważa ona, że każda postawa zawiera w sobie trzy składniki, a
mianowicie: myślowy, uczuciowy i działania12. Odnosząc to do oddziaływań
wychowawczych rodziców względem dzieci trzeba uznać, że postawa rodzicielska „jest tendencją do zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku
do dziecka”13. Są one tak istotne i ważne w wychowaniu i w sensie pozytywnym,
pożądanych postaw warunkują prawidłowy proces wychowania, zaś w sensie
negatywnym, nieodpowiednich postaw rodzicielskich zaburzają go i nie sprzyjają
prawidłowemu wychowaniu i rozwojowi dziecka.
Do właściwych, pożądanych postaw rodzicielskich należy zaliczyć: akceptację dziecka, współdziałanie z dzieckiem, dawanie dziecku rozumnej swobody,
oraz uznanie jego praw. Do negatywnych postaw rodzicielskich, a więc tych
niepożądanych zalicza się postawę: unikającą, odtrącającą, nadmiernie wymagającą, nadmiernie chroniącą14.
Trzeba zatem i przede wszystkim w pełni zaakceptować dziecko takim, jakie
ono rzeczywiście jest, jego wygląd, jego możliwości, ale i ograniczenia, jego
usposobienie, charakter. Owa akceptacja daje przy tym obustronne zaufanie, a
dla dziecka między innymi tak ważne poczucie bezpieczeństwa i bycia kochanym, niezwykle ważnym. W pełnej akceptacji urzeczywistnia się swobodne
współdziałanie rodziców z dzieckiem. Przejawia się ona przede wszystkim jako
zaangażowanie i zainteresowanie dzieckiem, jego działaniem, jego sprawami, ale
i również zaangażowanie dziecka w sprawy rodziny i domu. Obustronna aktywność jest przy tym nie tylko istotnym elementem współdziałania, ale zarazem
jego koniecznością. Ponadto istotne jest także dawanie dziecku rozumnej swobody, oczywiście właściwej dla jego wieku, adekwatnej do jego potrzeb i możliwości. Jest ona bardzo istotnym elementem prawidłowo przebiegającego procesu
wychowania. Owa prawidłowość uwidacznia się wraz z wzrostem dziecka i pomimo zwiększającej się jego swobody z wiekiem rodzice nadal i zawsze są dla
niego autorytetem. Trzeba pamiętać ponadto zawsze, na każdym etapie rozwoju
o równym traktowaniu dziecka i uznawaniu jego praw. A zatem rodzice kochający i szanujący dziecko, akceptujący je pod każdym względem, ufający mu, ro9

E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Alert. Psychologia społeczna. Poznań 1997, s. 313.
Tamże, s. 314
11
M. Ziemska. Postawy rodzicielskie. Warszawa 2009. s. 31-32.
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Tamże, s. 32.
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Tamże, s. 91-92.
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zumni i otaczający go troską i zainteresowaniem, a przy tym cierpliwi są świadomi jego możliwości, potrzeb i ustosunkowują się do niego w sposób należyty i
pożądany przyjmując wobec niego w swoich oddziaływaniach opiekuńczo –
wychowawczych odpowiednie postawy.
Jednakże, jak już wspominano wcześniej, nie każda postawa, ustosunkowanie się rodziców wobec dzieci jest wartościowe dla dziecka, korzystne dla jego
rozwoju i prawidłowego wzrostu. Często bowiem ma miejsce jawne odtrącenie
dziecka, które uznawane jest za ciężar w wyniku czego jest przede wszystkim nie
lubiane i jest dużym rozczarowaniem dla rodziców przyjmujących wówczas
bierną postawę wychowania. Często w takich przypadkach nie doznają one okazywania tak ważnych uczuć miłości i akceptacji czy innych ważnych, a nawet
doświadczają negatywnych uczuć. W innych przypadkach rodzice unikają swoich dzieci przyjmując wobec nich taką właśnie postawę. Dziecko jest dla nich
obojętne, nie interesują się nim zbytnio, podchodzą do niego zbyt luźno, często
biernie lub towarzyszą mu w życiu idąc poboczną drogą, nie wykazując większego zainteresowania nim. W innych przypadkach natomiast rodzice przyjmują
postawę nadmiernie chroniącą wobec swojego dziecka. Jest ona nadmiernym
koncentrowaniem się na dziecku przez rodziców, którzy uważają go za wspaniałego, doskonałego. Wyraża się ona przesadną opiekuńczością a zarazem nadmierną pobłażliwością. To także niedopuszczanie do samodzielności a więc
ograniczanie swobody, wyręczanie w wielu obowiązkach, zbytnia, nadmierna
ochrona, często nawet izolowanie. W innym przypadku nadmiernej koncentracji
na dziecku ma miejsce postawa nadmiernie wymagająca. Wówczas wygórowane
aspiracje rodziców względem dziecka zmuszają go do stosowania się do tychże
wymagań, niejednokrotnie niedostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Spoczywa nad nim wówczas ogromna presja ze strony rodziców, a przy tym jest
lękliwe, obawia się porażki i rozczarowania rodziców zmuszających go do przesadnego nastawienia wobec ich własnych założeń osiągnięć dziecka15.
Pomimo wielu trudności w wychowaniu trzeba pamiętać, że wychowanie i
wszelkie oddziaływania opiekuńczo – wychowawcze rodziców choć są czymś
szczególnym i bardzo ważnym dla dziecka to nie są jednak czymś nieosiągalnym.
Należy przy tym dodać, że nie ma specjalnego charakteru metod i technik osiągania
celu wychowania, jakim jest samodzielność dziecka w przyszłości i jego prawidłowe
funkcjonowanie osobowe, w rodzinie, w społeczeństwie. Ważne jest jednak odpowiednie podejście rodziców w stosunku do dziecka, jego charakter i formy realizacji
założeń osiągnięcia tegoż celu, które w zasadzie są wyborem rodziców, jako najważniejszych wychowawców dziecka, decydujących w przeważającej mierze o jego
wychowaniu.

15

Tamże, s. 50-65, Ziemska, Rodzina, jw. s. 91-96.
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2. Rola ojca w procesie wychowania
Role rodziców, kobiety – matki i mężczyzny – ojca są szczególnie ważne dla
rozwoju osobowości dziecka. Jednakże harmonijny rozwój dziecka to nie tylko
obecność rodziców, wychowawców, ale szeroko rozumiana ich prawidłowa aktywność opiekuńczo-wychowawcza względem dziecka (w tym także odpowiednie, prawidłowe, pożądane postawy rodzicielskie), wyrażająca się w zgodności
tychże działań i własnych zamierzeń, które rodzice stawiają sobie za cel w wychowaniu swoich dzieci. Należy zaznaczyć przy tym, że różne są role rodziców,
inne matki, inne ojca, jednakże są one naturalną koniecznością i we wszelkich
oddziaływaniach wychowawczych wzajemnie się uzupełniają. To też role rodziców mają po części charakter komplementarny, uzupełniający się, dopełniający,
a częściowo zgodne ze sobą, kiedy to na zmianę rodzice wykonują powierzone
im zadania w wychowaniu i codziennym funkcjonowaniu rodziny. Trzeba jednak
pamiętać, że odpowiedzialne rodzicielstwo to świadome przekonanie o wartości
swojej roli w wychowaniu dziecka i sprawowanie jej na możliwie jak najwyższym poziomie.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest obecność obojga rodziców, zarówno matki, jak i ojca, a za tym obie postacie ról – zarówno kobieca, jak
i męska. O roli matki zawsze mówiło się i pisało bardzo dużo. Jest ona stałym i
stabilnym punktem odniesienia dla dziecka, można powiedzieć że najważniejszym. Z pewnością jest ona kochającą swoje dzieci bezwarunkowo, o wysokiej
ekspansji uczuć wobec dzieci, wyrozumiałości, serdeczności, zrozumienia, zaufania, cierpliwości, ciepła i poczucia bliskości, szczególnego oparcia, wnikliwego słuchacza i bogatego rozmówcę. Od ojca z kolei zawsze wymagało się mężności i siły, stabilności, odpowiedzialności, dawania poczucia bezpieczeństwa
rodzinie i wszystkim jej członkom. To on w szczególności czuwał i czuwa nad
przestrzeganiem wszelkich norm w rodzinie, wypełniania zadań przez jej członków, stwarzając przy tym oparcie dla wszystkich domowników, a w szczególności swojej żony we wspólnym procesie wychowania potomstwa. Trzeba pamiętać
przy tym, że ojcostwo jest nie mniej trudne niż dobre macierzyństwo. Być
współczesnym, dojrzałym ojcem – oznacza posiąść umiejętność poważnego
przeorientowania swojego dotychczasowego życia i ciągłego czuwania nad tym,
aby towarzyszyć wzrostowi i rozwojowi dziecka16. Owa dojrzałość ojcowska to
świadomość swojego postępowania i racjonalne korzystanie z własnych doświadczeń ojca w wychowaniu dziecka i towarzyszeniu mu w rozwoju.
Współcześnie jednak ranga ojcostwa i poczucie ważności jego roli w rodzinie i życiu dziecka przybiera na sile i spotyka się z coraz większym zaufaniem
społecznym, choć do niedawna rola jego była znacznie pomniejszana. Cieszy
jednak fakt, że owe postrzeganie jego roli staje się coraz bardziej doceniane
16

Zob. J. Zimny. Oddziaływanie wychowawcze ojca w procesie wychowania dziecka w
wieku przedszkolnym. [w:] Pedagogia ojcostwa Nr 5 (1/2012), s. 54, J. Witczak. Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa 1987, s.26.
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obecnie, a zarazem co za tym idzie zostaje zauważana przy tym większa aktywność ojców w wychowaniu dzieci. Wynika to zapewne z faktu dostrzeżenia i
zrozumienia idei świadomego rodzicielstwa, które nie jest w pełni wyobrażalne
bez udziału obojga rodziców a więc i ojca. Coraz bardziej dostrzega się bowiem
wartość również ojcostwa. Zapewne wynika to ze świadomości ważności jego
roli i jego udziału w wychowaniu dzieci, z uwagi na powołanie do pełnienia tej
roli, na funkcje jakie pełni w rodzinie, postawy jakie przyjmuje względem dzieci
i wszystkich członków rodziny, na klimat wewnątrzrodzinny, na który znacznie
wpływa, na relacje osobowe, które wytwarza z pozostałymi członkami rodziny.
Staje się przy tym wzorem, modelem, autorytetem, drogą do naśladowania w
oparciu o swoje przywództwo, rodzinne przewodnictwo i współdziałanie z
członkami rodziny, niosąc swoim postępowaniem i działaniami opiekuńczo –
wychowawczymi przede wszystkim miłość, ciepło, dobroć, zrozumienie, wsparcie, oraz tak ważne poczucie bezpieczeństwa.
Udział ojca w procesie wychowania w zasadzie rozpoczyna się z chwilą poczęcia dziecka, ale prawdziwe, praktyczne obowiązki rodzicielskie, ojcowskie
rozpoczynają się z chwilą jego narodzin. Pożądane jest, aby od samego początku
ojciec włączał się czynnie, w pełni świadomie i odpowiedzialnie w sprawy opiekuńczo – wychowawcze swych dzieci. Owa aktywność jest konieczna w wychowaniu. Wszelkie oddziaływania wychowawcze ojca dokonują się przy tym
dwiema drogami. „Jedna to wpływ niezamierzony, wywierany na dziecko przez
model osobowości, postaw, zachowań i ról, jakie ojciec prezentuje. Druga zaś to
świadomie podejmowane wysiłki wychowawcze zmierzające do odpowiedniego
uformowania psychiki i osobowości dziecka i przygotowania go do pełnienia
różnych konstruktywnych ról społecznych”17. Im bardziej pozytywnie dostrzegana będzie osobowość ojca przez dziecko, wyraźna będzie siła tej osobowości,
tym silniejszy będzie jego wpływ na dziecko, na jego wychowanie. Te niezamierzone wpływy mają szczególnie silny charakter i z racji ich naturalnej prawdziwości, poniekąd i spontaniczności są dużym i wyraźnym bodźcem dla dziecka.
Pozytywny ich charakter znamionuje w znacznej mierze późniejsze postrzeganie
ojca jako autorytetu, który w połączeniu ze świadomym, racjonalnym i pozytywnym działaniem ojca w pracy opiekuńczo-wychowawczej swoich dzieci przez
czas, do momentu ich usamodzielnienia w pełni się urzeczywistnia i ojciec jest
dla nich prawdziwym autorytetem, wzorem do naśladowania w późniejszym ich
życiu. To też tak ważne, choć często i niezamierzone jest mimo wszystko świadome zachowanie ojca, rodzica, jego poprawność w tym zachowaniu, odpowiednie jego postawy względem dzieci i otaczającej rzeczywistości, które w połączeniu z zamierzonym jego działaniem w pełni się urzeczywistniają w procesie wychowania i przynoszą zamierzone efekty wychowawcze względem dzieci.
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W. Kądziołka. Idea ojcostwa w ujęciu Bpa Piotra Bednarczyka. [w:] Pedagogia ojcostwa, Nr 5 (1/2012), s. 101.
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Swoją osobą, swoimi zamierzonymi działaniami ojciec uczy dziecko orientować się w różnych układach międzyludzkich, funkcjonować w ich prawidłach,
obowiązkach i normach, regulujących stosunki międzyosobowe. Pokazuje on
dziecku świat i pomaga mu przy tym otwierać się na niego. Uczy je odnajdywać
się w rzeczywistości, we wszelkich jej wymaganiach, ale i ograniczeniach ukazując nakazy i zakazy, prezentując zarazem swoją osobą dyscyplinę, wymagając
przy tym podporządkowania się, sumienności i obowiązkowości w podejmowanych pracach i aktywności dziecka. Wymaga posłuszeństwa, odpowiedzialności
w podejmowaniu decyzji i za podjęte decyzje, przestrzegania praw życia rodzinnego i społecznego, panowania nad sobą, cierpliwości. „Ojciec w szczególny
sposób swoim oddziaływaniem wychowawczym na dziecko otwiera je na sprawy
i problemy szerszego środowiska. (…). W sposób umiejętny wprowadza stopniowo dziecko w życie szerszych społeczności i uczy prawidłowego w nich
funkcjonowania”18. To też tak ważna jego rola w wychowaniu dzieci a zarazem
postać konieczna w procesie wychowania.
Podsumowanie
Pewne i niepodważalne jest, iż wychowanie jest najistotniejszą sprawą w życiu ludzkim i w swej istocie zawsze zmierza ku pełnemu jej rozwojowi. W zasadzie nikomu nie trzeba przypominać, iż niezastąpiona w tym rola rodziny, a w
szczególności rodziców, którzy swoimi oddziaływaniami wywierają największy
wpływ na swoje dzieci przez całe życie. Środowisko rodzinne jest zarazem
szczególnym i wyjątkowym środowiskiem wychowawczym, w pełni odpowiadającym naturalnym jego potrzebom. To rodzice w największym stopniu swoim
zachowaniem stają się wzorem do naśladowania dla swoich dzieci. To z nimi się
ono identyfikuje, ich zachowania internalizuje w sobie. Ważne jest przy tym ich
prawidłowe ustosunkowanie się względem dziecka, mianowicie pełna jego akceptacja, współdziałanie z nim, dawanie mu rozumnej swobody, oraz uznanie
jego praw w pełni. Dla prawidłowego rozwoju dziecka ponadto niezbędna jest
obecność obojga rodziców, zarówno matki, jak i ojca, a co za tym idzie obie postacie ról – zarówno kobieca, jak i męska. Pomimo, iż różnią się między sobą to
wzajemnie się uzupełniają. Na uwagę obecnie zasługuje również fakt, iż rola ojca
przybrała znacznie na wartości w ostatnim czasie i cieszy się coraz większym
uznaniem społecznym. Świadome ojcostwo przy tym, rola ojca w wychowaniu
zawiera w swojej istocie konkretne czynności wykonywane przez mężczyzn,
ojców, związane z opieką, wychowaniem dziecka, z zapewnieniem rodzinie bytu
materialnego, czuwaniem nad jej bezpieczeństwem. W oparciu o miłość do
dziecka, miłość do całej rodziny – wszystkich jej członków, odpowiedzialność za
wychowanie, staranność i dbałość we wszelkich działaniach opiekuńczowychowawczych daje gwarancję dobrego wychowania i przygotowanie dzieci do
przyszłego, samodzielnego ich funkcjonowania w społeczeństwie.
18
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Streszczenie
Szczególne wychowanie ma miejsce w rodzinie i niezastąpiona w tym rola
obojga rodziców. Jednakże harmonijny rozwój dziecka to nie tylko obecność
rodziców, wychowawców, ale szeroko rozumiana ich prawidłowa aktywność
opiekuńczo-wychowawcza względem dziecka (w tym także odpowiednie, prawidłowe, pożądane postawy rodzicielskie), wyrażająca się w zgodności tychże
działań i własnych zamierzeń, które rodzice stawiają sobie za cel w wychowaniu
swych dzieci. Różne są przy tym działania wychowawcze, różne są również role
rodziców, inne matki, inne ojca, jednakże są one naturalną koniecznością i we
wszelkich oddziaływaniach wychowawczych wzajemnie się uzupełniają. Od
zawsze rola matki była postrzegana, jako podstawowa, niezastąpiona. Współcześnie coraz bardziej dostrzega się również wartość ojcostwa. Wynika to w szczególności z uwagi na świadomość postrzegania jego roli i ważność w wychowaniu
dzieci. Zwraca się przy tym również na powołanie do pełnienia tej roli, na funkcje jakie pełni w rodzinie, postawy jakie przyjmuje względem dzieci i wszystkich
członków rodziny, na klimat wewnątrzrodzinny, na który znacząco wpływa, na
relacje osobowe, które wytwarza z pozostałymi członkami rodziny. Staje się przy
tym wzorem, modelem, autorytetem, drogą do naśladowania w oparciu o swoje
przywództwo, rodzinne przewodnictwo i współdziałanie z członkami rodziny
niosąc przy tym swoim postępowaniem i działaniami wychowawczymi przede
wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, miłość, ciepło, dobroć, zrozumienie, stojąc zarazem na straży przestrzegania norm i zasad powszechnie obowiązujących oraz wypełniania obowiązków przez wszystkich członków rodziny.
Summary
The parental attitudes and the role of the father in the upbringing process
Both parents play an irreplaceable role in the upbringing of their children,
which is associated with the family above all. However, the harmonious development of the child is not only the presence of the parents, educators, but widely
understood their proper childcare activity in regard to the child (including also
suitable , proper and desirable parental attitudes), expressed in the compatibility
of the activities and their goals that parents take as their aim in the upbringing of
their children. There are various educational activities at the same time, the different roles are also of the parents, other of the mother, other of the father. However, they are a natural necessity and in all educational interactions complement
each other. The role of the mother has always been seen as a fundamental and
irreplaceable one. Nowadays, there are more and more people who also see the
value of fatherhood. The father sees his role and mission in the upbringing of
children. He is aware of it and realizes his calling as far as his family functions
are concerned. He affects relations prevailing in the family and personal relationships. He becomes a role model, an authority and some kind of path to be followed, which is based on his family leadership and interactions with his family
members. The father’s conduct and educational actions give his family members
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, above all a sense of security, support, love, warmth, kindness and understanding. Meanwhile, he upholds the standards, common principles and fulfillment of
obligations by all family members.
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Edyta Cyran (KUL)

Rola ojca w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego
„Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
Te wymagania – tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła
– właśnie są zdolne uczynić Waszą miłość – prawdziwą miłością”
Jan Paweł II

Wprowadzenie
Rodzicielstwo stanowi niewyobrażalne wyzwanie w życiu każdego człowieka. Rodzina jest bowiem najważniejszym środowiskiem, z którym styka się każdy z nas. Tworzy zorganizowaną całością, a każdy poszczególny element jest
powiązany z innym. Dziecko, zwłaszcza niepełnosprawne poznaje świat i uczy
się miłości obserwując swoje najbliższe otoczenie.
Wyzwanie bycia ojcem, jest w dzisiejszych czasach bardziej wyraźne, niż
kiedykolwiek. Obecnie wszystkie wartości jakimi kieruje się człowiek ulegają
przewartościowaniu. Dlatego, nie powinien dziwić nas fakt, iż wielu mężczyzn
podchodzi do ojcostwa z lękiem. Jeszcze większy jest ten lęk, gdy wychowanie
dotyczy dziecka z niepełnosprawnością.
W literaturze najwięcej uwagi poświęcono matkom, a nie można zapominać,
iż rola ojca w wychowaniu dziecka jest równie istotna. Ma on ogromny wpływ
na rozwój potomka. Ciągle powinien angażować się w jego wychowanie. Powinien od początku poważnie traktować swoje ojcostwo, ponieważ im później podejmie to wyzwanie, tym trudniej będzie mu zbudować z dzieckiem prawidłową
wieź emocjonalną. Ojciec powinien brać czynny udział w wychowaniu i opiece
nad dzieckiem, aby mogło ono prawidłowo rozwijać się emocjonalnie i społecznie. Zaniedbania wychowawcze ze strony ojca mają na dziecko równie niekorzystny wpływ, jak w sytuacji całkowitego braku drugiego rodzica.
1. Wieloaspektowość pojęcia ojcostwo
Rodzina to podstawowa komórka społeczna, stanowi pierwsze i zasadnicze
środowisko wychowawcze. W jej skład wchodzą przede wszystkim rodzice, czyli
matka i ojciec, ale także ich potomkowie oraz wspólnie z nimi mieszkający
dziadkowie. Jest to wspólnota osób oparta na miłości, szacunku i wzajemnym
zrozumieniu. W przypadku braku któregoś elementu, może dojść do nieodwracalnych zmian w osobowości młodego człowieka, może spowodować negatywny
wpływ na jego dalszy rozwój.
W literaturze naukowej najwięcej uwagi poświęcono matce, a równie istotnym członkiem rodziny jest ojciec, który tak samo ogromny wpływ na rozwój
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dziecka. Stanisław Dubisz w Uniwersalnym słowniku języka polskiego wskazuje,
iż ojciec to mężczyzna, mający własne dziecko lub dzieci1.
W Słowniku Języka Polskiego znaleźć można ogólną charakterystykę pojęcia
ojcostwo to: „fakt, że ktoś jest ojcem (dziecka, dzieci)”2. Określenie to ma charakter szkicowy i jest trudne do zdefiniowania z dwóch konkretnych powodów.
Po pierwsze, ponieważ należy do tak zwanych pojęć podstawowych, które nie są
łatwe do sprecyzowania. Po drugie zawiera w sobie złożoność i wielość cech,
których nie da się ująć w jednym zdaniu.
Natomiast w Słowniku Małżeństwa i Rodziny definicja tego pojęcia jest bardziej szczegółowa. Ojcostwo: „Jest specyficzną rolą (powołaniem) mężczyzny i
oznacza: zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie; poczęcie
dziecka (dzieci); otoczenie tych dzieci i ich matki miłością; utrzymanie i wyżywienie członków rodziny; dzieło wychowania rodziny”3.
Termin ojcostwo powstał „(...) dopiero ok. 10 tys. lat temu, wcześniej nie łączono
w związku przyczynowo – skutkowym aktu kopulacji z faktem pojawienia się potomstwa”4. Jest rozważany w trzech konkretnych aspektach: biologicznym, prawnym i
duchowym. Poniżej pokrótce każdy z tych wymiarów zostanie scharakteryzowany.
Aspekt biologiczny ojcostwa spotykany także pod nazwą naturalny lub fizyczny. Jest chronologicznie pierwszym z możliwych elementów ojcostwa.
„Fakt, że fizyczne istnienie człowieka wymaga nie tylko oczywistego, widocznego w postaci ciąży i porodu udziału matki, ale też pośrednictwa organizmu, ciała,
intymnej substancji ojca, nie może nie mieć głębokiego znaczenia”5. Ojcem biologicznym jest mężczyzna, z którego stosunku cielesnego z matką nastąpiło poczęcie dziecka i przyjście jego na świat6. Florian Znaniecki uważa, iż: „Więź
biologiczna uważana jest potocznie za dostateczną podstawę stosunku wychowawczego”7. Jednak zdaniem tego Autora biologiczna więź ojca z dzieckiem nie
zawsze jest oczywista. Mężczyzna posiada instynkt do obrony słabszych osobników, który może zamienić się w stosunek wychowawczy, gdy zaistnieją dwie
rzeczy: ustalenie ojcostwa oraz wyznaczenie ojcu jego obowiązków względem
rodziny8. Każdy dorosły człowiek jeżeli jest w pełni dojrzały powinien czuć od1

Hasło: ojciec [w:] Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), PWN, Warszawa 2003, s. 1218.
2
Hasło: ojcostwo [w:] Słownik Języka Polskiego, M. Szymczak (red.), T.2, Wyd. PWN,
Warszawa 1979, s. 496-497.
3
Hasło: ojcostwo [w:] Słownik rodziny i małżeństwa, E. Ozorowski (red.), Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa – Łomianki 1999, s. 318.
4
M. W. Poznańska, Ojciec. Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), Tom III, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 804.
5
X. Lacroix, Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie, Wyd. „W drodze”, Poznań 2007, s. 23.
6
Zob. W. Stojanowska, Ojcostwo prawne, a ojcostwo biologiczne, Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, Warszawa 1985, s. 6.
7
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, PWN, Warszawa 2001, s. 57.
8
Tamże, s. 58-59.
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powiedzialność za dziecko, bez względu na to czy jest, czy też nie jego genetycznym potomkiem. Nie powinni się skupiać na własnych ambicjach i interesach, ale powinien zwrócić uwagę na potrzeby młodego człowieka9.
Wymiar prawny polega na stwierdzeniu komu prawnie przypisane jest
dziecko: „Ojcem prawnym jest więc mąż matki, co do którego zachodzi przewidziane w k.r. i o. domniemanie ojcostwa biologicznego, a jeżeli matka nie pozostaje w związku małżeńskim lub jeśli ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone
ojcem prawnym jest mężczyzna, który dziecko uznał albo co do którego zapadł
wyrok sadowy ustalający ojcostwo”10.
W artykule 62 kodeksu rodzinnego jest mowa o przypuszczeniach prawnych
dotyczących ojcostwa małżeńskiego. Składa się z trzech paragrafów. Dziecko,
które przyszło na świat w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu
dni przed jego rozwiązaniem lub unieważnieniem pochodzi od męża matki. Chyba że matka zawarła następne małżeństwo, przed upływem trzystu dni od rozwodu, wówczas dziecko należy już do drugiego męża. Przypuszczenia te mogą być
bezpodstawne w przypadku powództwa o zaprzeczenie ojcostwa11. „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego
pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra
rodziny, którą przez swój związek założyli”12, a także: „Oboje małżonkowie
obowiązani są, każdy według swoich sił oraz swoich możliwości zarobkowych i
majątkowych, przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, która przez swój
związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w
całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci”13.
Ideałem jest zgoda między ojcostwem biologicznym a prawnym.
Wymiar duchowy ojcostwa (personalistyczny) wyraża się w osobowym
spojrzeniu na człowieka. W rodzinie nie liczy się rzeczowe spostrzeganie jej
członków. Żyje się nie tylko z drugą osoba, ale także dla drugiej osoby. Ważne
jest osobowe postrzeganie każdego członka i traktowanie go z godnością. Relacje
międzyosobowe w rodzinie cechuje altruizm. Jeżeli w rodzinie ojciec ma właśnie
takie podejście do rodziny oraz prezentuje odpowiedni format duchowy, wtedy
ma możliwość zapewnić dziecku prawidłowy rozwój. Natomiast jeżeli ojciec ma
złe podejście, dziecko może znaleźć ojca duchowego poza domem. Do pełnienia
tej funkcji są powołane i przygotowane osoby duchowne14. Kapłani, nie mają
własnych dzieci, ich głównym zadaniem jest prowadzenie ludzi do Boga, nawracanie ich w chwilach, gdy dochodzi do kryzysu wiary. Ojcostwo duchowe, ma
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Zob. J. Selby, Ojcowie, Wyd. Wilga, Warszawa 1998, s. 143-144.
Zob. Stojanowska, Ojcostwo prawne…, s. 6-7.
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Zob. Tamże, s. 16.
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J. Leszczyński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Wyd. GEO, Kraków 1998, s.7,
(art.23).
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Tamże, s. 8, (art. 27).
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Zob. J. Śledzianowski, Ach! Ten tata..., Wyd. Jedność, Kielce 2000, s. 52.
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wymiar szerszy i daje ogromną satysfakcję i poczucie sensu życia15. Bóg stworzył człowieka po to, by podzielić się swoją Boską miłością. Ojcostwo jest odbiciem Boga. Pan obdarzył rodziców władzą i mocą dzielenia się miłością ze swoimi dziećmi, ponieważ On sam to robi. Zrodzenie i wychowywanie dziecka posiada wymiar duchowy, ponieważ jest to dar od Stwórcy16. Ojcostwo, ma odniesienie do Boga, ponieważ to od Niego wzięło swój początek. Pan Bóg jest jego
fundamentem17. „Ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ziemskiego”18.
Aspekt duchowy jest dopełnieniem dwóch poprzednich wymiarów biologicznego i prawnego. Zachowanie równowagi między tymi trzema sferami jest konieczne do prawidłowego rozwoju rodziny. Podjecie roli ojca to nowe wyzwanie.
Mężczyzna musi nauczyć się nowych zadań, nowych obowiązków, które powinien wykonywać najlepiej jak potrafi19.
Maria Braun-Gałkowska zdając sobie sprawę z różnorodności postaw ojców,
podaje następującą ich klasyfikację:
1. Ojciec nieobecny – tutaj wyróżnia dwa podrodzaje ojców nieobecnych:
- ojciec nieobecny fizycznie;
- ojciec nieobecny psychicznie.
Co siódma rodzina jest niepełna. Dzieci wychowywane są tylko przez jednego rodzica. Gdy brakuje ojca, z przyczyn różnych, przez nikogo nie zawinionych
(np. śmierć), wtedy mówimy o ojcu nieobecnym fizycznie. Brak ojca może też
być zawiniony, wtedy gdy matka będą panną nie pozwala zrealizować się mężczyźnie w roli ojca. Nieobecność ojca może też być wynikiem rozpadu małżeństwa. W każdym z tych przypadków skutek jest podobny, dziecko zostaje osierocone i samotne. Drugi rodzaj nieobecności ojca to nieobecność psychiczna. Nie
da się jasno określić w ilu rodzinach występuje ten problem. Występują ojcowie
obecni fizycznie, ale psychicznie są niedojrzali, lub dochodzi do nieporozumień
w związku małżeńskim, w wyniku czego ojciec nie poczuwa się do wypełniania
niektórych obowiązków rodzicielskich.
2. Ojciec słaby – z nieobecnością psychiczną powiązana jest słabość.
Niektórzy mężczyźni nigdy nie dorosną do roli ojca, nigdy nie będą w stanie
podjąć odpowiedzialności za rodzinę. Ich żony im matkują i ich wychowują. Nie
potrafią się usamodzielnić.
3. Ojciec „trujący” – jest to ojciec, który nagle za wszelką cenę chce dojść
do właściwego wypełniania swojej roli. Nie idzie do poradni, ponieważ uważa że
15

Zob. W. Półtawska, Ojcostwo losem czy wyborem?, Warszawa 1999, [w:] E. Kowalewska (red.), Międzynarodowy Kongres „O godności ojcostwa”, Wyd. Bernardinum,
Gdańsk 2000, s. 262.
16
Zob. Tamże, s. 224-225.
17
Zob. J. Glemp, Tajemnica miłości Boga, [w:] Kowalewska (red.), Międzynarodowy
Kongres…, s. 17-20.
18
B. Mierzwiński, Tajemnica ojcostwa, [w:] Kowalewska (red.), Międzynarodowy Kongres…, s. 78.
19
Zob. Tamże, s. 174.
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wszystko co robi wychodzi mu doskonale. To zadowolenie z siebie pokazuje w
brutalny sposób, ukrywając fakt, że ta pomoc jest mu potrzebna. Ojciec tego typu
nie darzy miłością, lub kocha ale pod warunek że dzieci spełnią jego
oczekiwania. Wyrażono to jest w przemocy fizycznej i/lub psychicznej. W
najgorszym przypadku dochodzi do molestowania. Ojciec znęcając się nad
dzieckiem, bijąc go, wyzywając, czy molestując uważa, że go w ten sposób
wychowuje.
4. Ojciec dobry – Musi być obecny w życiu swojego dziecka, zarówno
fizycznie jak i psychicznie. Oprócz tego, powinien być wsparciem dla całej
rodziny oraz stanowić wielki autorytet dla dzieci. Najważniejszym faktem, jest
to, iż dobry ojciec powinien kochać wszystkich członków rodziny. Powinien być
obdarzony takimi cechami charakteru jak opiekuńczość, troskliwość czy
współczucie. Zawsze gotowy do pomocy20.
Marian Wolicki opisuje rolę identyfikacji dziecka z rodzicami w procesie internalizacji wartości. Stwierdza, że prawidłowa identyfikacja prowadzi do poprawnej internalizacji. Brak identyfikacji ojca z dzieckiem prowadzi do braku
internalizacji, czyli przyjęcia norm ojca za własne21. Udział ojca w toku wychowania potomka rozpoczyna się już w chwili poczęcia. Trwa przez całe jego życie. Świadomy udział ojca w procesie wychowania potomka oraz przygotowanie
do pełnienia funkcji ojca jest trudne. Ma swoja genezę w rodzinie, w której wzrasta przyszły rodzic. Rodzina jest więc podstawowym źródłem prawidłowych
postaw w stosunku do najbliższych osób22.
„Ojcostwo samo w sobie jest rzeczą ważną, jednak tak naprawdę nabiera
szczególnej wartości, gdy pojmowane jest jako cenny dar. Mężczyzna, biorąc
odpowiedzialność za poczęte dziecko, udowadnia, że jest godny pełnić funkcję
ojca, ponieważ ofiarował dar życia, a wiec samego siebie”.23 Istotą ojcostwa jest
miłość i odpowiedzialność. Powinno się to objawiać w bezinteresownej trosce o
każdego członka rodziny, a także dbałość aby wszystko w rodzinie zmierzało do
upragnionego celu. Każda osoba powinna konsekwentnie spełniać cele życiowe,
nawet za cenę poświęcenia życia24.

20

Zob. M. Braun-Gałkowska, Być ojcem, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa,
TN KUL, Lublin 2001, s. 201-210.
21
Zob. M. E. Ruszel, Antropologiczne uwarunkowania transmisji wartości w rodzinie,
[w:] J. Zamorski, Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinie , Wyd. TN KUL,
Stalowa Wola-Rzeszów 2009, s. 53-62.
22
Zob. M. Wolicki, Wpływ kontaktu psychicznego z ojcem na uczenie się przez dziecko
ról rodzicielskich, [w:] W. Danielewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie
pedagogiki społecznej, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2009, s. 203.
23
C. Rise, Sztuka ojcostwa, Wyd. „W drodze”, Poznań 2006, s. 41-42.
24
Zob. J. Pulikowski, Wartość ojcostwa – ocalić ojcostwo – najważniejszą karierę mężczyzny,
[w:] Kowalewska (red.), Międzynarodowy Kongres…, s. 318.
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2. Pojęcie niepełnosprawności i jej klasyfikacje
Pojęcie niepełnosprawność obejmuje różne ograniczenia funkcjonalne jednostek ludzkich w każdym społeczeństwie, wynikające z uszkodzenia zdolności
wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny, typowy dla
życia ludzkiego. Ograniczenia te mogą mieć charakter stały lub przejściowy,
całkowity lub częściowy, mogą dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej i/lub psychicznej. Pojęcie to kształtowało się przez wiele lat, różni naukowcy posługiwali
się wieloma określeniami tego zjawiska.
Halina Borzyszkowska25 zwraca uwagę na to, że w Polsce niepełnosprawność
intelektualna bywa różnorako określana jako:
niedorozwój umysłowy,
opóźnienie w rozwoju umysłowym,
obniżona sprawność umysłowa,
oligofrenia.
Nie można jednak tych terminów utożsamiać. Opóźnienie oznacza zwykle
jakieś chwilowe zwolnienie tempa, po którym może nastąpić przyśpieszenie i
wyrównanie zaległości, natomiast w przypadku upośledzenia czy niedorozwoju
takiej opcji nie ma. Autorka ta odwołuje się także do Stefana Dziedzica, który
uważa, że „obniżona sprawność umysłowa” nie może wystąpić w okresie prenatalnym lecz dopiero po urodzeniu. Występuje problem ze zdefiniowaniem pojęcia niepełnosprawność, gdyż jest to „zjawisko niezmiernie skomplikowane”.
Wojciech Otrębski odwołuje się do definicji Amerykańskiego Towarzystwa
do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym, według którego „upośledzenie umysłowe jest to istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania
intelektualnego, współpracujący z upośledzeniem w zakresie przystosowania
społecznego, powstały w okresie rozwojowym”26.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje upośledzenie umysłowe
(handicap) jako niekorzystną dla danej jednostki sytuację, która wynika z ograniczenia lub niepełnosprawności i przeszkadza w odgrywaniu roli uznanej dla tejże
jednostki za normalną, w zależności od wieku, płci, czynników społecznych oraz
kulturalnych27.
Zdaniem Stanisława Kowalika „niepełnosprawność człowieka – wywołana
uszkodzeniem ciała lub przewlekłą chorobą – może powodować dysfunkcjonalność organizmu, niepełnosprawność psychiczną i słabszą, mniejszą sprawność
społeczną”28.

25

Zob. H. Borzykowska, Oligofrenopedagogika, wyd. PWN, Warszawa 1985, s. 19.
W. Otrębski, Szansa na społeczną akceptację, RW KUL, Lublin 1997, s. 19.
27
Zob. World Health Organization, International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems, Tenth Revision. Geneva 1992, [w:] W. Brzeziński, Wychowanie fizyczne specjalne. Cz. II Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990, s. 26.
28
W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997, s. 57.
26
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Według Żanety Stelter29 osoby niepełnosprawne to: „Osoby o nietypowym
rozwoju, mające trudności z samorealizacją, żyjące na całym świecie, we
wszystkich środowiskach, we wszystkich kulturach, w każdym kraju”.
Otton Lipkowski30 mówi o jednostce niepełnosprawnej intelektualnie jako
przedmiocie oligofrenopedagogiki (oligos – mało, phren – umysł). Autor ten
uważa termin „upośledzenie umysłowe” za niejednoznaczne, ponieważ „obejmuje nie tylko szeroki zakres upośledzenia intelektualnego, od głębokiego upośledzenia, aż do pogranicza normy (ociężałość umysłowa), ale także zaburzenia i
zahamowania motywacyjne, emocjonalne, zaburzenia w rozwoju społecznym, a
często i osłabienie sprawności fizycznej”31. Według niego ten termin odnosi się
do całej osobowości, a nie tylko do sfery poznawczej.
Omawiając definicję niepełnosprawności nie sposób nie przedstawić jej klasyfikacji. Zarówno w przypadku wcześniej przedstawionej definicji, tak i tutaj
mamy do czynienia z różnymi klasyfikacjami. Pierwsza klasyfikacja tzw. tradycyjna zwraca uwagę na poziom niepełnosprawności. Klasyfikację tą przedstawia
Halina Borzyszkowska32. Wymienia w niej trzy stopnie:
1) najgłębszy – idiotyzm
2) średni – imbecylizm
3) najsłabszy – debilizm.
Kryteria przynależności do poszczególnej grupy są różne. Zwraca się uwagę
na rozwój mowy, sprawność ruchową czy orientację życiową. Innym sposobem
badania stopnia upośledzenia jest ocena testowa, która daje wielkość ilorazu inteligencji. Na podstawie tej oceny klasyfikuje się daną osobę do określonej grupy.
Dzieci o ilorazie inteligencji niższym niż 20 zalicza się do idiotów, dzieci o ilorazie inteligencji od 20 do 50 zalicza się do grupy imbecylów, natomiast do grupy debilów zalicza się dzieci o ilorazie od 50 do 70.
Można także dokonać klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej w oparciu o kryterium pedagogiczne. Wyróżnia się wtedy cztery grupy biorąc pod uwagę możliwości nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo.
Jest to podział na:
1) dzieci niewychowane,
2) dzieci prawie niewychowane,
3) dzieci wychowalne, ale niewyuczalne,
4) dzieci wyuczane33.
Najbardziej znana i upowszechniona klasyfikacja jest podawana przez DSMIII-R. Jest to podział na cztery podstawowe stopnie niepełnosprawności. Kryterium stanowi iloraz inteligencji. A mianowicie jest to podział na:
29

Ż. Stelter, Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. Scholar, Warszawa 2009, s. 9.
30
Zob. O. Lipkowski, Pedagogika specjalna, Wyd. PWN, Łódź 1981, s. 95.
31
Tamże.
32
Zob. Borzyszkowska, Oligofrenopedagogika…, s. 27-28.
33
J. Wyczesany, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 23.
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1)
2)
3)
4)

stopień lekki (50-55 do ok. 70);
stopień umiarkowany (35-40 do 50-55);
stopień znaczny (20 -25 do 35-40);
stopień głęboki (poniżej 20 lub 25)34.

3. Wpływ ojca na rozwój dziecka niepełnosprawnego
Jan Paweł II powiedział, że „rodzina jest miejscem, gdzie przygotowujemy
się do tego, by stawić czoło trudnościom życiowym, nie załamywać się, ani nie
szukać łatwych rozwiązań, rezygnując z walki z nędzą ludzką. To właśnie w
rodzinie zdobywamy wolność osobistą i zdolność osądu, które nie pozwalają
byśmy ulegli presjom społecznym, niejednokrotnie zgubnym. Dzięki dojrzałości
rozwiniętej w środowisku rodzinnym możemy wnosić pozytywny wkład w ludzką i chrześcijańską historie społeczeństwa”35.
Rodzina jest zorganizowana całością, każdy element jest ze sobą powiązany.
Relacje matki z dzieckiem, zależą od relacji matki z ojcem. Jedna osoba, zależy
od wszystkich pozostałych. Każdy ma wpływ na każdego. Jest to system wzajemnych interakcji. Aby była możliwa pełna harmonia, każdy osobnik musi akceptować obecność pozostałych członków36. Dziecko niepełnosprawne poznaje
świat i uczy się szacunku oraz miłości do drugiego człowieka poprzez obserwowanie najbliższego otoczenia. To środowisko tworzy przeważnie rodzina. Dlatego ważne jest by stosunki miedzy wszystkim członkami były poprawne. Bez
akceptacji dziecka nie można mówić o uregulowanych stosunkach miedzy małżonkami37. Gdy dziecko czuje, że jest akceptowane, gdy darzy się je miłością,
gdy także stawia się wobec niego pewne wymagania wtedy stwarza mu się najlepsze warunki rozwoju38.
Na dziecko oddziałuje wiele osób. Rodzice są najważniejsi, dlatego ich stosunek
do dziecka niepełnosprawnego jest najistotniejszy. „Rodzina oddziaływuje na rozwój
dziecka niepełnosprawnego przez stwarzanie warunków wyznaczających różne formy aktywności, zaspokajanie potrzeb, stymulowanie rozwoju”39. Czasami jest ono
całkowicie uzależnione od poszczególnych osób.

34

Tamże, s. 26.
A. Sieradzki (red.), Stworzeni do miłości, Jan Paweł II rozmowy z młodym, wyd.
ISNaR, Łomianki 1991, s. 148.
36
Zob. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa…, s. 382.
37
Zob. K. Boczar, Młodzież umysłowo upośledzona w rodzinie i w środowisku pracy,
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982, [w:] Kornas-Biela
(red.), Oblicza ojcostwa…, s. 381.
38
Zob. K. Boczar, Akceptacja dziecka upośledzonego przez rodziców. Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne, 2, IWZZ, Warszawa 1980, [w:] Kornas-Biela (red.),
Oblicza ojcostwa…, s. 382.
39
J. Wyczesany, Oligofrenopedagogika, wyd. Impuls, Kraków 1998, s. 155.
35
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Z chwilą kiedy rodzice dowiaduj się o chorobie dziecka, ich życie zmienia się diametralnie. Proces przyzwyczajenia się ojca i matki do posiadania dziecka niepełnosprawnego przebiega w trzech stadiach:
1) Stadium zaprzeczania – w tej fazie rodzice poszukują innych
specjalistów, którzy podważą wcześniejszą diagnozę;
2) Stadium obaw i poczucia winy – w tej fazie rodzice uświadamiają sobie,
że to prawda zastanawiają się dlaczego właśnie ich spotkał ten los;
3) Stadium pogodzenia się z diagnozą – w tej fazie rodzice poszukują
informacji na temat danej choroby, akceptują dziecko i pragną zrozumieć i
zaspokoić jego potrzeby40.
Osiągnięcie ostatniego progu jest bardzo ważne, dopiero wtedy jest możliwy
prawidłowy rozwój dziecka. Wówczas, rodzice mogą zostać niezastąpionymi terapeutami swojego dziecka. Kiedy matka ma problemy z zaspokojeniem potrzeb
dziecka, bądź też nie może ich zrozumieć ważne jest otrzymanie wsparcia od męża.
Wtedy pokonanie trudności jest łatwiejsze: „Wysoki poziom pomocy obniża stres
wywołany koniecznością opieki nad upośledzonym dzieckiem”41.
Przystosowanie się rodziny do posiadania dziecka niepełnosprawnego może
przybierać trzy formy. Choroba jest odbierana przez rodziców jako
1) Krzywda – rodzice mają pretensje do wszystkich, obwiniają się nawzajem, są
załamani i bezsilni;
2) Zagrożenie – rodzice żyją w ciągłej gotowości do obrony swojego dziecka,
martwią się o niego, przewidując skutki na przyszłość, są nadopiekuńczy;
3) Wyzwanie – rodzice przyjmujący taką postawę, są dojrzali, starają się
pomagać dziecku, podejmują to ciężkie wyzwanie, myśląc pozytywnie42.
Szczęście dziecka jest najważniejsze, a nie osobiste ambicje. Dziecko należy
darzyć miłością zarówno matczyną jak i ojcowską. Potrzeby dziecka są ogromne,
choćby dlatego że jest uzależnione od osób najbliższych; „(…) matki a nieraz i
ojcowie, wiedzeni trafnym instynktem rodzicielskim, odczuwają, darząc dziecko
upośledzone znacznie większą miłością”43.
Do najczęstszych doznań emocjonalnych, jakie dotykają rodziców, którzy
dowiadują się, że ich dziecko jest niepełnosprawne można zakwalifikować:
„szok, depresję, poczucie winy, zaprzeczanie, złość, smutek, rozpacz, niepokój,
wstyd, poczucie krzywdy, spostrzeganie odrzucenia społecznego, litość, śmieszność”44. Dziecko upośledzone jest bardzo zależne od rodziców. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mają problemy z samodzielnym przetrwaniem. Dlatego
stały kontakt oraz ogrom cierpliwości umożliwiają rodzicom udzielenie pomocy
dziecku. Rozwój dziecka następuje ze znacznym opóźnieniem. Chociaż dziecko nie
40

Zob. Tamże, s. 157.
Tamże.
42
Zob. M. Duda, Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, wyd. Św.
Stanisława BM, Kraków 2010, s.182-183.
43
Tamże, s.76-77.
44
W. Otrębski, Szansa na społeczną akceptację, RW KUL, Lublin 1997, s. 47.
41
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potrafi wypowiadać swoich potrzeb, to należy do niego dużo mówić, przy każdej
najmniejszej czynności. Dziecko nie powinno zostawać samo, a „ojciec powinien
bawić się z nim, póki tylko dziecko objawia zainteresowanie, lub nie wykazuje zmęczenia, poruszać jego rączkami i nóżkami, pomagać mu w każdym ruchu i zachęcać
do ruchu”45. Najważniejsze jest niedoprowadzanie do izolowania i spychania na
margines rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Należy integrować rodzinę we
wszystkich sferach i przygotowywać dzieci niepełnosprawne do samodzielnego życia w społeczeństwie, w miarę swoich możliwości46.
Małgorzata Kościelska pisze o fakcie, że niektórzy ojcowie dowiadując się o
chorobie dziecka uciekają od pełnienia funkcji rodzicielskich w alkohol. Często
także porzucają rodzinę, a matki samotnie wychowują dzieci. Ojcowie, nie potrafią poradzić sobie z tym problemem. Ten rodzaj odreagowania nie jest charakterystyczny tylko dla mężczyzn, ale zdecydowanie występuje w tej grupie częściej
niż u kobiet. Stwierdza, że problemy „nieszczęśliwego ojcostwa” są w takiej
samej mierze jak problemy matek. Jednak mężczyźni zdecydowanie posiadają
mniejszy repertuar zasobów radzenia sobie z tym wszystkim. Dlatego rzadko
decydują się na wychowywanie dziecka, uciekając od tego47.
Wielokrotnie wspomina się o egoizmie ojców, ich nieprzyjaznym nastawieniu wobec podejmowania obowiązków powiązanych z wychowywaniem dziecka
z niepełnosprawnością. Jednak w rzeczywistości, ojcowie dysponują mniejszym
zakresem środków radzenia sobie z tym. Towarzysza im podobne uczucia jak
matkom, takie jak frustracja, gorycz, zniechęcenie, niespełnienie, poczucie porażki, złość. Kobieta ma możliwość odstresować się po przez codzienną opiekę
nad dzieckiem, żyjąc w przekonaniu ze wszystko co robi, czyni dla niego. W ten
sposób pokonuje trudności48.
Kobiety, często podkreślają znaczącą rolę wsparcia od mężów. Zdecydowanie lepiej radzą sobie z pokonywaniem przeciwności, czując protekcję, opiekę
mężczyzny. Wpływ partnera może przybierać dwie formy:
- bezpośrednią – po przez kontakt z dzieckiem, otaczanie go uczuciem, ciepłem, praca z nim, nauka, terapia, zabawa, zabezpieczanie potrzeb materialnych;
- pośrednią – po przez otaczanie żony miłością i opieką, utrzymywanie z nią
bliskiego kontaktu, wspieranie jej49.
Kobieta szczęśliwa i kochana, może zapewnić prawidłowy rozwój dziecku. Nie
ma takiej możliwości kobieta odrzucona, nieszczęśliwa i niekochana. Dlatego zachowanie prawidłowych relacji małżeńskich jest istotne. Łatwiej jest się skupić na

45

I. Wald (red.), Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone, Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1972, s. 80-82.
46
Zob. T. B. Kulik (red.), Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, Oficyna Wydawnicza FU w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2002, s. 237.
47
Zob. M. Kościelska, Oblicza upośledzenia, Wyd. PWN, Warszawa 1995, s. 66-67.
48
Zob. Tamże, s. 386-387.
49
Zob. Tamże, s. 67.
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rehabilitacji dziecka w domu, w którym panuje spokój, niż tam gdzie jest wrogość i
napięcia50.
Erich Fromm w swojej publikacji pt. o sztuce miłości, pisze o koncepcji miłości ojcowskiej. Uważa, że dziecko na miłość ojca powinno zasłużyć, po przez
swoje zasługi51. W dzisiejszych czasach, ta teoria traci na wartości, nie jest już
aktualna. Istnieje „instynkt ojcowski”, który wcale nie jest słabszy od macierzyńskiego, jednak jego specyfika jest zdecydowanie inna. Według Hanny Olechowicz dzieci przebywając z ojcem są zdecydowanie grzeczniejsze, ponieważ widują się z nim rzadziej, a także ponieważ jest silny. Zabawę z nim traktują jak
uroczystość52. Rola ojca polega więc na dawaniu dziecku bodźca do osiągnięć, a
matka powinna dawać mu możliwość bezpieczeństwa53.
„Miłość ojcowska jest koniecznym warunkiem do aktywizacji procesu społecznego dojrzewania dziecka”54. Bardzo ważna role odgrywa ojciec bez względu
na płeć dziecka. w okresie dzieciństwa niezwykle ważna jest potrzeba autorytetu
ojca, jego radykalizm i siła kształtuje postęp dziecka i jest podstawą zgody i
spójności w rodzinie55. „Ogólny model ojca (wychowawcy dzieci upośledzonych
umysłowo) to ojciec o umiarkowanej skłonności kierowania dzieckiem z pozycji
przewagi, władzy, podporządkowania, ale jednocześnie o występującej bezradności wychowawczej, tendencji do niepokoju o los dziecka oraz wyraźnej skłonności do wycofania się z bezpośredniej styczności. Natomiast ojciec dzieci o
normalnym rozwoju przejawia podobne cechy, wyzbyty jest jednak nadmiernego
dystansu uczuciowego wobec dziecka”56.
Danuta Stomma uważa, że wychowanie powinno być dopasowane do etapu
rozwoju, na którym jest dziecko. Jest to sprawa indywidualna, ponieważ nie ma
dwóch identycznych przypadków. Ważne, by takie oddziaływanie było systematyczne i ciągłe, wtedy tylko dziecko ma możliwość odczucia radości ze swoich
sukcesów, wynikających z osiągniętego postępu w danej dziedzinie. Dopasowanie metod nauczania i wychowania jest więc istotne. Według Autorki to matka
jest pierwszym wychowawcą57.Maria Braun-Gałkowska pisze: „Myślę, że ich
rola zacznie się, gdy dziecko będzie duże. Oczywiście i wtedy ojciec jest bardzo
ważny, ale nie bardziej niż wówczas, gdy dziecko jest w prawdzie malutkie, ale
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najintensywniej się rozwija”58. Pracowity, sumienny, rzetelny to cechy, które
należy posiadać, by mieć podstawy do bycia wzorowym ojcem. Ważne są także
kontakty z ludźmi z otoczenia, sukcesy w życiu zawodowym, które motywują do
dalszego rozwoju. Istotna jest aktywność nie tylko zawodowa, ale także życiowa.
Nie należy zapominać o obowiązkach domowych i angażować całego siebie w
pracę. Ojciec energiczny, zaradny i samodzielny, automatycznie spokojny i opanowany to wzór godny do naśladowania. Istotny jest upór i konsekwencje w
osiąganiu postawionych sobie w codziennym życiu celów. Podchodzenie do zadań z powagą, dochodzenie do pewnych przemyśleń, ale także umiejętność dostrzegania własnych wad. Taka postawa ojca jest godna naśladownictwa, a u
dziecka wywołuje wdzięczność59.
Ojcostwo jest zadaniem o niezwykłej wadze. Związek dziecka z tatą jest decydującym czynnikiem dla rozwoju i szczęścia tego maleństwa. Niektórzy zastanawiają się, czy faktycznie dzieci są „nagrodą” od Pana. Należy porzucić wszelkie wątpliwości i żyć w przekonaniu, że Bóg powierzył zadanie, aby poprowadzić młodą istotę ludzką przez życie. Zdaniem Josh McDowell: „To, że jesteś
ojcem, to w istocie przywilej od Boga – niepowtarzalna okazja, by przelać własne życie w tych, których tak bardzo kochamy”60.
Liczne koncepcje psychologiczne podkreślają niekwestionowaną rolę ojca w
całokształcie rozwoju psychospołecznego dziecka, a więc w stymulowaniu sfery
poznawczej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i moralnej. Psychoanaliza
ukazuje znaczenie ojca w stymulowaniu postaw moralnych, neopsychoanaliza –
w rozwoju intelektualnym61. Tak więc, znaczenie ojca w rodzinie dla rozwoju
dziecka jest bardzo ważne. Interakcja dziecka z ojcem wpływa na jego osobowość, na jego zachowania. Ojciec jest potrzebny bez najmniejszej wątpliwości.
„Tak, jak darem jest macierzyństwo, tak darem jest ojcostwo. Darem i wielkim
dobrem , które trzeba chronić”62.
Podsumowanie
Każde dziecko zasługuje na miłość, w szczególności dzieci niepełnosprawne, które
potrzebują jej najbardziej. Rodzice są podstawowym czynnikiem wpływającym na
psychikę i zachowanie dziecka niepełnosprawnego. Rzadko kiedy ojciec i matka, jeszcze przed urodzeniem dziecka mają świadomość, że będzie ono w jakiś sposób niepełnosprawne. Jeżeli wcześniej nie zostały wykonane specjalistyczne badania, to rodzice
nie są przygotowani na przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego. Ważny jest
bezpośredni kontakt zarówno matki, jak i ojca ze swoim dzieckiem. Jeżeli dziecko
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niepełnosprawne rozwija się w rodzinie otwartej na jego potrzeby, nie czuje się osamotnione, to jego rozwój odbywa się prawidłowo.
Streszczenie
Rodzicielstwo jest niewyobrażalnym wyzwaniem w życiu każdego człowieka. Bycie ojcem jest w dzisiejszych czasach bardziej wyraźne, niż kiedykolwiek.
Obecnie wszystkie wartości jakimi kieruje się człowiek ulegają przewartościowaniu. Dlatego wielu mężczyzn podchodzi do ojcostwa z lękiem. Jeszcze większy jest ten lęk, gdy wychowanie dotyczy dziecka z niepełnosprawnością. Rola
ojca w wychowaniu dziecka jest równie istotna. Ma on ogromny wpływ na rozwój potomka. Ciągle powinien angażować się w jego wychowanie. Powinien od
początku poważnie traktować swoje ojcostwo, ponieważ im później podejmie to
wyzwanie, tym trudniej będzie mu zbudować z dzieckiem prawidłową wieź
emocjonalną. Ojciec powinien brać czynny udział w wychowaniu i opiece nad
dzieckiem, aby mogło ono prawidłowo rozwijać się emocjonalnie i społecznie.
Zaniedbania wychowawcze ze strony ojca mają na dziecko równie niekorzystny
wpływ, jak w sytuacji całkowitego braku drugiego rodzica. Artykuł jest poprzedzony wprowadzeniem w tematykę zagadnienia. Następnie został podzielony na
trzy części, które stanowią tekst zasadniczy. Pierwsza z nich dotyczy różnych
aspektów pojęcia ojcostwo. Jest to wymiar biologiczny, prawny i duchowy. W
dalszej części scharakteryzowane zostaje pojęcie niepełnosprawność i przedstawione zostają różne jej klasyfikacje. Ostatnia część dotyczy wpływu ojca na
rozwój dziecka niepełnosprawnego.
Summary
The role of the father in bringing up a disabled child
Parenting is an unimaginable challenge in the life of every human being. Being a father is more pronounced today than ever. Currently, all the values that
guide the man are overvalued. So many men comes to the paternity of fear. Even
greater is the fear when education involves a child with a disability. The role of
the father in the upbringing of a child is equally important. It has a huge impact
on the development of the child. Still should be involved in his upbringing. It
should be taken seriously from the beginning of his paternity , because the later
will take up this challenge, the harder it will be to build him a proper bond of
child emotional . The father should take an active part in the upbringing and care
of the child so that it can properly develop emotionally and socially. Educational
neglect on the part of the child 's father are equally adversely affected , as in the
total absence of the other parent. The article is preceded by the introduction of
the subject matter. He was then divided into three parts, which are the main text .
The first relates to various aspects of the concept of fatherhood. It is a dimension
of biological, legal and spiritual. In the remainder of the term disability is characterized and shown its classifications are different. The last part concerns the impact of the father on the development of children with disabilities.
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Patrycja Kaszubska (UO)

Przyczyny i skutki braku udziału ojca w procesie wychowania dziecka
Wprowadzenie
Dokonujące się zmiany we współczesnym świecie w zakresie procesów rodzimej transformacji systemowej oraz globalizacji odnoszą się także do rodziny.
Nowa sytuacja ekonomiczna, społeczna i kulturowa kraju powoduje, że polska
rodzina napotyka na różne problemy. Jednym z nich jest rodzina, która pozbawiona jest ojca (Sosnowski 2011, s. 78). Mając na uwadze „brak” można to pojęcie zdefiniować jako „fakt nieistnienia czegoś, nieobecność” (Sobol 2002, s. 64).
Nie ma gdzieś kogoś, mimo, że jest potrzebny (Bańko 2000, s. 122). Można jednoznacznie stwierdzić, że ojciec nieobecny to taki, który nie bierze udziału w
procesie wychowania dziecka w sensie fizycznym i/ lub emocjonalnym.
Nie od dziś wiadomo, że dziecko, aby mogło się prawidłowo rozwijać potrzebuje na co dzień doświadczać obecności nie tylko matki, ale również ojca. Jego obecność jest nie do zastąpienia, bowiem to waśnie ojciec dostarcza dziecku takich bodźców i wzorów zachowań, których matka nie może lub nie jest w stanie ofiarować
(Witczak 1987, s. 16). To ojciec pokazuje i wprowadza dziecko w świat, buduje w
nim równowagę wewnętrzną, jest dla niego silnym oparciem. Natomiast w sytuacji
jego trwałego braku lub czasowej nieobecności dziecko narażone jest na szereg negatywnych konsekwencji związanych z identyfikacją z posiadaną płcią oraz z rozwojem psychicznym i moralnym (Pospiszyl 2007, s. 116).
Zatem bez względu na charakter nieobecności ojca rozwój dziecka zostaje
zaburzony. Sytuacja ta jest o tyle trudna, że jej skutki są permanentne- pojawiają
się i towarzyszą nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłym życiu. Zanim
jednak przyjrzymy się im nieco bliżej, w pierwszej kolejności poznajmy przyczyny fizycznej i/lub emocjonalnej nieobecności ojca w procesie wychowania
dziecka.
1. Przyczyny fizycznej i/lub emocjonalnej nieobecności ojca
Nie ma możliwości przedstawienia danych liczbowych dotyczących sytuacji
braku udziału ojca w wychowaniu dziecka, gdyż nie ma w rocznikach statystycznych danych na ten temat. Można jedynie przypuszczać, że liczba jest niemała i
będzie coraz większa chociażby ze względu na wzrost częstotliwości rozwodów,
wzrost odsetek urodzeń pozamałżeńskich, czy migracje ojców w celach zarobkowych. Zatem społeczeństwo akceptuje i przyzwala na alternatywne formy
życia rodzinnego np. samotne macierzyństwo. Mężczyźni nie czują potrzeby
angażowania się w proces wychowania dziecka i w konsekwencji znaczenie ojcostwa zostaje osłabione.
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Jako jedną z przyczyn fizycznej nieobecności ojca w życiu rodzinnym wymienia się w literaturze przedmiotu jego śmierć (Lachowska 1998, BraunGałkowska 2001, Sosnowski 2011 i. in.). Sytuacja ta jest trudna zarówno dla
matki, jak i dla dziecka. Proces przeżywania żałoby przebiega różnie w zależności od cech indywidualnych jednostek. Przed śmiercią ojca matka wspólnie z
mężem podejmowała obowiązki związane z materialnym zabezpieczeniem rodziny, opieką i innymi funkcjami. Po jego śmierci to przede wszystkim na matkę
spada odpowiedzialności za wychowanie dziecka, bowiem ojciec staje się fizycznie nieobecny w procesie jego wychowania (Sosnowski 2011, s. 80-81).
Następną przyczyną fizycznej nieobecności ojca w rodzinie jest jej rozwód i
separacja (Grochocińska 1990, Cudak 2003, Wallerstein, Blakeslee 2005, i. in.)
Sytuacja ta jest szczególna, ponieważ wywołuje silne emocje u wszystkich
członków rodziny, w tym głównie u dzieci, dla których rozpad rodziny jest sytuacją silnie traumatyczną (Brągiel 1990, s. 49 ). Pojawia się tzw. „ojcostwo w
niepełnym wymiarze godzin”, zwane inaczej „ojcostwem dochodzącym”. Mężczyzna przestaje być mężem, ale pozostaje ojcem. Zazwyczaj władzę opiekuńczo-wychowawczą nad dzieckiem sprawuje matka. Ojciec widuje się wówczas z
nim tylko przez pewien czas, np. co weekend. Sytuacja jest trudna, bowiem
dziecko potrzebuje jego obecności, a „dochodzący ojciec” pragnie dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków rodzicielskich. Ojciec odnosi wrażenie, że
został „odstawiony na boczny tor”, co spowodowane jest brakiem swobodnego
obcowania z dzieckiem, normalnego kontaktu z nim i uczestnictwa w wielu
sprawach związanych z jego wychowaniem. Czuje, że jest niepotrzebny swoim
dzieciom. Należy zaznaczyć, że właśnie w momencie rozwodu, dziecko będąc w
sytuacji oczywistej utraty ojca potrzebuje najbardziej dowodów miłości ojcowskiej. W ten sposób uzyskuje potwierdzenie, że jest kochane przez matkę i ojca,
bez względu na to, co się stało pomiędzy nimi. A przecież w życiu często ojciec
odwracając się od swojej żony, odwraca się również od swojego dziecka (Witczak 1987, s. 226-229).
Kolejną przyczyną fizycznego braku ojca w wychowaniu dziecka jest jego
czasowa nieobecność (Danilewicz 2006, Gizicka 2010 i. in.) spowodowana migracją zarobkową bądź też spowodowana pobytem w zakładzie karnym lub w
szpitalu. Jednak najczęstszą jej przyczyną jest wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Dziecko staje się wówczas eurosierotą, a jego sytuacja uwarunkowana
jest czasem rozłąki oraz rodzajem i częstotliwością kontaktów ojca z rodziną. Po
powrocie ojciec na nowo wchodzi w rolę męża i ojca. Ciężko jest mu jednak
nawiązać kontakt z dzieckiem. Istotny jest także rodzaj i czas pracy podejmowanej przez ojca w kraju. Większość zawodów wymagają wiele czasu i poświęcenia. Ojców pracujących powyżej ośmiu godzin w ciągu doby określa się mianem
„przeciążonych pracą zawodową” (Sosnowski 2011, s.83). Przeciążony ojciec
wraca do domu wykończony i nie ma siły ani ochoty na rozmowę oraz zabawę z
dzieckiem (McDowell, Wakefield 1993, s. 47). Formalnie są to rodziny pełne, ale
funkcjonują jednak jako niepełne. Czasowa nieobecność ojca powoduje więcej
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negatywnych konsekwencji dla dziecka niż jego stała nieobecność, gdyż krótkotrwałe powroty ojca i czasowa jego nieobecność nie pozwalają dziecku przyzwyczaić się do wspólnego życia (Sosnowski 2011, s.83).
Następną przyczyną fizycznej nieobecności ojca w życiu dziecka jest jego brak
od początku życia dziecka (Pielkowa 1983, Adamczuk 1988, Brągiel 1990 i. in.).
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku niezamężnych matek lub w przypadku, gdy
ojciec jest nieustalony. Sytuacja dzieci w tych rodzinach jest zróżnicowana i często
uzależniona od warunków społeczno-materialnych samotnych matek. Szczególnie
trudna sytuacja dla dziecka jest wówczas, gdy matką jest niezamężna niepełnoletnia
dziewczyna. Matka taka jest często niedojrzała psychicznie. Przedstawia dziecku w
niekorzystnym świetle wizerunek jego ojca. Doszukuje się w dziecku ujemnych cech
charakteru, które odziedziczyło po ojcu, ogranicza jego kontakty z nim, a bywa, że i
zrywa je całkowicie (Sosnowski 2011, s.81).
Ostatnią przyczyną nieobecności fizycznej ojca w procesie wychowania dziecka
jest sztuczne zapłodnienie kobiety z „banku spermy”. Ojciec jest nieznany kobiecie i
jej dziecku. Mężczyzna - ojciec jest tylko dawcą nasienia. Dziecko zostało poczęte
bez żadnych form społecznych interakcji. (Mierzwiński 1991, s. 75). Kobieta korzysta z usług takiego banku wtedy, kiedy pojawia się problem niepłodności - dziecko
przychodzi wtedy na świat w kochającej rodzinie lub w innej sytuacji, kiedy sobie
tego życzy- nie chce by ojciec uczestniczył w życiu jej oraz dziecka. Niekorzystną
sytuacją jest ta, w której matka świadomie podejmuje decyzję, że ojciec nie będzie
uczestniczył w życiu dziecka (Sosnowski 2011, s.82).
Poza brakiem ojca w sensie fizycznym, można także wyróżnić brak ojca w
sensie emocjonalnym. Ten rodzaj braku ojca występuje jeszcze częściej niż nieobecność fizyczna. Bywają ojcowie, którzy fizycznie są obecni w rodzinie, ale
emocjonalnie są nieobecni. Powodów emocjonalnej nieobecności ojca może być
wiele. Do najczęstszych przyczyn zalicza się tradycyjny, sztywny podział ról w
rodzinie. Matka opiekuje się dziećmi, a ojciec jest nieobecny w domu, ponieważ
zarabia pieniądze pracując w kilku miejscach naraz, by móc utrzymać rodzinę.
Wychodzi rano, kiedy dzieci jeszcze śpią, i wraca, gdy dzieci już śpią. Ojciec nie
ma z nimi kontaktu, a jeżeli nawet czasem znajduje czas i zaczyna pełnić rolę
ojca, to nie umie z nimi rozmawiać. Nieobecność emocjonalna ojca może także
wynikać z niewłaściwych interakcji pomiędzy rodzicami dziecka. Żona podejmuje wszystkie decyzje dotyczące rodziny, wtedy mężczyzna czuje się w domu
niepotrzebny, co skutkuje przyzwyczajeniem do takiej sytuacji i w konsekwencji
zdystansowaniem ojca wobec obowiązków rodzicielskich (Braun-Gałkowska
2001, s. 202-203).
Do emocjonalnej nieobecności ojca przyczynia się również jego osobowość.
Występują dwa typy ojców: słaby i „trujący”. Ojciec słaby, to taki, który jeszcze
nie dojrzał do roli ojca. W psychologii taką sytuację określa się kompleksem
Piotrusia Pana. Mężczyzna taki nigdy nie chce dorosnąć. Na zawsze chce pozostać chłopcem - wiecznym dzieciakiem. Jest niedojrzały i nigdy nie stanie się
odpowiedzialnym ojcem. Nie wie jak odnaleźć się w roli ojca, nie zapewnia
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dziecku oparcia, nie zna go i zapomina o jego potrzebach. Z kolei, ojciec „trujący” nie
kocha lub kocha warunkowo wtedy, gdy dziecko spełnia jego oczekiwania. Miłość
okazywana w sposób warunkowy przez ojca „trującego” jest źródłem zachowań agresywnych w stosunku do dziecka. Ojcowie najczęściej tłumaczą swoje zachowania w
następujący sposób: „to dla twojego dobra”. Ponadto często za złe przewinienia stosując wobec niego przemoc. Niszczą osobowość dziecka, a skutki są jeszcze bardziej
szkodliwe, im bliższy jest związek między osobą tyrana a dzieckiem- osobą doznającą
przemocy (Braun-Gałkowska 2001, s. 203-206).
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nieobecność ojca w sensie emocjonalnym jest także spowodowana przyczynami unikania podejmowania przez
ojca obowiązków związanych z procesem wychowania, do których zalicza się:
- brak chęci - jest świadomy i wiąże się z całkowitym odrzuceniem działań
opiekuńczych względem dziecka, brakiem chęci do organizowania mu czasu
wolnego, uczestnictwa w jego codziennym życiu;
- brak czasu - wpływ na sytuację ma przemęczenie pracą zawodową ojca, poszukiwanie dodatkowych źródeł utrzymania;
- niska świadomość wychowawcza – jest skutkiem braku kompetencji pedagogicznych. Postępowanie ojca wyklucza odpowiednie oddziaływanie wychowawcze na dziecko, co może wynikać np. z niskiego wykształcenia, niedojrzałości psychicznej ojca lub braku poszanowania tradycji (Sosnowski 2011, s. 87);
- lęk przed małżeństwem i ojcostwem - kiedy mężczyzna wywodzi się z rodziny skonfliktowanej lub rozbitej, jego przyszłe ojcostwo zostaje już od samego
początku zranione. Wyraża się w lękach przed wzięciem odpowiedzialności za
rodzinę. Obawiając się konsekwencji nie angażuje się głębiej w relacje zarówno
z żoną, jak i dzieckiem (Augustyn 1999, s. 36).
Należy podkreślić, że istnieją też takie sytuacje, gdy ojciec jest nieobecny fizycznie i emocjonalnie np. kiedy dziecko przebywa w jednej z instytucjonalnych
form opieki zastępczej - w domu dziecka. Dziecko w nim umieszczone jest sierotą naturalną (śmierć rodziców biologicznych) lub sierotą społeczną (brak odpowiednich warunków opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie). Pozbawione jest
opieki rodzicielskiej i więzi łączących je z rodzicami biologicznymi (Gumienny
2005, s. 42-45). Sytuacja jest szczególna, bowiem przybiera formę braku „pozytywnego doświadczenia ojca” (Doktór, 1991 s. 83). Ojciec jest fizycznie i emocjonalnie nieobecny w życiu dziecka. Ponadto odpowiedzialność za jego wychowanie spada na pracowników placówki, a nie na matkę, jak we wcześniej omawianych przyczynach braku ojca.
Widzimy zatem, że przyczyny nieobecności ojca w procesie wychowania
dziecka mogą być różne. Mają one charakter niezawiniony np. w sytuacji czasowego wyjazdu ojca w celach zarobkowych lub charakter zawiniony np. w sytuacji rozwodu. Bez wątpienia, taka sytuacja jest najtrudniejsza. Ojciec powołuje
dziecko do życia jednocześnie nie poczuwając się do odpowiedzialności za jego
wychowanie. Jest nieobecny, nawet jeśli stara się rekompensować swoją nieobecność i odwiedza je raz na jakiś czas i płaci alimenty. Warto zaznaczyć, że
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przyczyny nieobecności ojca nie zawsze są zawinione tylko i wyłącznie przez
niego samego. Często także przez kobietę, gdy np. decyduje się na macierzyństwo w pojedynkę lub kiedy nie potrafi nawiązać dobrej relacji z mężem, co
skutkuje brakiem zaangażowania się ojca w proces wychowania dziecka.
2. Skutki nieobecności ojca w procesie wychowania dziecka
Nie tylko przyczyny, ale i skutki nieobecności ojca mogą być różne. Jedno
jest pewne- dziecko pozbawione jest ojca, jednej z dwu najważniejszych dla niego osób. Brakuje mu męskiego wzorca, co rzutuje na jego dalsze życie (BraunGałkowska 2001, s. 202-203).
Wyniki badań pokazują, że rozwój poznawczo-społeczny u dzieci pozbawionych ojca ulega pewnemu zahamowaniu w wielu sferach. Zwykle mają mniejszą
wrażliwość społeczną i słabiej wykształcone umiejętności funkcjonowania w
rolach społecznych. Również ich rozwój poznawczo-moralny wskazuje na
mniejszą dojrzałość niż u dzieci, których ojcowie biorą udział w procesie wychowania. Ich osądy moralne są uboższe, a wartości moralne nie tak ważne, jak u
dzieci wychowywanych w pełnych rodzinach. Przejawiają także mniejszą skłonność do postępowania zgodnie z normami moralnymi oraz mniejsze poczucie
winy po ich przekroczeniu (Doktór 1991, s. 85; Za Hoffmann 1971, Fly 1983,
Daum, Bieliavskas 1983). W odróżnieniu od rówieśników wychowywanych przy
udziale ojców cechują się:
- niższą motywacją do osiągnięć;
- mniejszą tendencją do rywalizacji oraz rzadszym dążeniem do osiągania
mistrzostwa;
- mniejszą cierpliwością i odpornością na bodźce negatywne;
- wyższym poziomem agresji;
- większymi skłonnościami depresyjnymi;
- brakiem poczucia humoru;
- brakiem empatii;
- tendencjami hipochondrycznymi i psychosomatycznymi przejawiającymi
się nadmiernym zaabsorbowaniem problemami własnego zdrowia fizycznego i psychicznego;
- zaburzeniami wegetatywnymi w funkcjonowaniu wielu organizmów;
- zaburzeniami w sferze seksualnej;
- okazywaniem wrogości w stosunku do rówieśników - osób dorosłych;
- większymi skłonnościami do zachowań przestępczych (nadużywanie alkoholu, narkotyków itp.);
- gorszymi wynikami w testach percepcyjno-motorycznych i sprawnościowych;
- tendencją do idealizacji postaci ojca (w przypadku ojców czasowo nieobecnych np. marynarzy) (Doktór 1991, s. 85-90; Za Koch 1961, Boone 1979,
Miller 1984 i. in.).
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Naukowcy twierdzą, iż brak kontaktu z ojcem jest czynnikiem silnie sprzyjającym kształtowaniu się osobowości narcystycznej. Zdaniem Roberta Tysona
sam moment utraty ojca może powodować narcystyczną reakcję obronną przez
wyolbrzymienie obrazu własnego „ja” i zapewnienia w ten sposób równowagi
zakłóconej przez zniknięcie znaczącego obiektu uczuciowej więzi. Uczucie zostaje w takim przypadku skierowane ku samemu sobie, co pozwala zmniejszyć
dotkliwość odczuwanej frustracji. Reakcja ta może przerodzić się w trwałą dyspozycję psychiczną w postaci narcystycznych cech osobowości. Christpher Lasch podkreśla, że przyczyną powstania tych cech jest deformacja relacji między
matką i dzieckiem. W sytuacji braku ojca, matka zajmuje jego miejsce. Dezorientuje dziecko, przyjmując męską rolę. Jednak w umyśle dziecka to nie matka zajmuje miejsce ojca, lecz ono samo. Narcystyczna matka usiłuje rekompensować
dziecku brak ojca. Jednak jej powierzchowna opieka, wysiłki, by się czuło wyjątkowe nie przynoszą oczekiwanych dla niej rezultatów (Doktór 1991, s. 94; Za
Tyson 1983, Lasch 1980).
Niewątpliwie fizyczna i/lub emocjonalna nieobecność ojca zaburza prawidłowy rozwój dziecka. Powstałe zaburzenia dotyczą zarówno syna, jak i córki.
Towarzyszą im nie tylko w okresie dzieciństwa, ale także w okresie dorastania
oraz w okresie dorosłości. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że problemy te
dotyczą głównie zaburzonej orientacji w rolach społecznych związanych z płcią i
nieumiejętnością nawiązania stosunków z osobami płci przeciwnej w okresie
dorastania, z czym wiąże się tendencja do nieudanych związków w pokoleniu
dzieci z tych rodzin (Lachowska 1998, s. 31; Za Tyszkowa, 1991, s. 85). Dokonajmy zatem ich rozróżnienia ze względu na płeć dziecka.
U syna ogromną rolę odgrywa otoczenie i przekazywana o ojcu opinia. Matka nie powinna szczególnie w okresie dzieciństwa i dojrzewania informować
syna o faktach drastycznych, jakie miały miejsce w jej relacji z mężem, ojcem
dziecka. Nie powinna też ukazywać obrazu ojca w negatywnym świetle, ponieważ syn odbiera to jako komunikat, że on też taki będzie (Augustyn 1991, s.
115). W umyśle będzie pojawiać się myśl: Pochodzę od wybrakowanego materiału męskiego i będę zapewne taki sam jak on (Bly 2004, s. 121). Matka także
nie może upiększać postaci ojca. Syn szybko odkryje kłamstwo, a matka będzie
drugą osobą - zaraz po ojcu, na której się zawiódł i której już nigdy nie zaufa.
W sytuacji nieobecności ojca, syn pozbawiony jest odpowiedniego wzorca
męskiego zachowania się, w konsekwencji tworzy deformowany obraz mężczyzny nacechowany agresją. Chłopiec tkwi w błędzie, ponieważ społeczeństwo
akceptuje taki obraz np. mężczyźni będący żołnierzami. Tworzy spaczony obraz
mężczyzny i do niego chce się upodobnić. Nie naśladuje matki, bowiem uważa,
że zachowanie to przysługuje tylko kobietom. W konsekwencji przeciwstawia się
wszystkim zasadom wpajanym przez matkę i zachowuje się agresywnie (Witczak
1987, s. 17).
Bywają także sytuacje, że syn czując się opuszczonym, odrzuconym przez
ojca usiłuje spełniać emocjonalne żądania matek. Następuje niewolnicze związa-
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nie emocjonalne matki z synem. Chłopiec czuje się zagubiony i niepewny siebie
w swojej męskości i za bardzo zależny od kobiety - matki. Zależność ta rani jego
męską dumę i rodzi wewnętrzny lęk i gniew. Rezygnuje z męskiej niezależności i
wolności uczuciowej do czasu odejścia z domu. W sytuacji, kiedy niewolnicze
związanie z matką przedłuża się, wywołuje ono wrogość do niej samej, a także
lęk przez innymi kobietami (Augustyn 1991, s. 112). Następstwem wrogości jak
pisze Mc. Dowell jest strach przed zdominowaniem przez jakąkolwiek kobietę w
życiu dorosłym. Dorosły mężczyzna może przysiąc sobie, że nigdy nie pozwoli,
aby inna kobieta miała nad nim władzę. (...) Ze strachu przed dominacją, jedyna
bliskość, która wydaje mu się bezpieczna, to bliskość erotyczna. Jako mąż może
stać się gniewny i nieprzystępny albo uległy i milczący (McDowell 1993, s. 90).
Przesadne posłuszeństwo przejawiane w jego zachowaniu powoduje postawę
„wiecznego chłopca” (Augustyn 1991, s. 113). W przyszłości mężczyzna odnosi
się do swojej żony, jakby był ponownie dzieckiem lub nastolatkiem. Niektóre kobiety mówią, że ich mężowie są podobni do dzieci wykręcających się od podejmowania jakichkolwiek obowiązków rodzinnych i domowych. Prośby czy przypomnienia żony wydają się mężowi zbyt podobne do próśb matki, reaguje więc
na nie w ten sam sposób jak wtedy, gdy był nastolatkiem (McDowell 1993, s. 9091). Poszukuje on w swojej żonie matki. Nie sprzyja to budowaniu dobrych relacji. Chcąc być dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną musi uwolnić się od niej
i swoją wybrankę uczynić matką, ale matką swoich dzieci. Zadanie to jest zbyt
trudne i powoduje u niego już na zawsze postawę „wiecznego chłopca”. Stając
się ojcem nigdy nie dorasta i nie potrafi wziąć pełnej odpowiedzialności za swoje
życie oraz swojej rodziny. Jak zauważa Z.W. Dudek: męski bohater jest tak
wrażliwy, że nie chce mieszkać na ziemi, zakochany w swojej róży, odlatuje na
inną planetę. W istocie rzeczy wynika to z tęsknoty za idealną atmosferą raju,
jaką stwarza dziecku matka (Dudek 1999, s. 8).
Zatem synowi, który został wychowany bez udziału ojca ciężko wyznaczyć
sobie cel, dokonać wyboru, rozpoznać, co jest dobre i określić własne potrzeby.
Trudno wypełniać role rodzicielskie, sprostać roli męża oraz ojca, dlatego, że
wszystko mu się miesza: miłość z rozumem, apetyty erotyczne ze zwykłą potrzebą uczuć (Badinter 1993, s. 134-135).
W przypadku braku ojca w procesie wychowania córki, tak jak u syna dużą
rolę odgrywa przekazywana o ojcu opinia. Dorośli, którzy dobrze o nim wspominają, pomagają córce poradzić sobie ze stratą, a ojciec wówczas zawsze ma
swoje miejsce w jej sercu. Natomiast ci, którzy próbują zatrzeć obraz ojca lub
sprawić by był on negatywny, wyrządzają dziecku szkodę. Niszcząc obraz ojca,
szacunek do niego i jego wartości w oczach córki, niszczą także obraz jej własnej
osoby, którego ojciec jest częścią oraz jej poczucie własnej wartości i szacunek
do samej siebie. Dla prawidłowego rozwoju córki ważna jest dojrzałość matki i
jej zdolność radzenia sobie z sytuacją w jakiej się znalazły. Pomimo starań, jakie
podejmuje matka - brak ojca jest i będzie odczuwany przez córkę. Brak ojca ma
szczególne znaczenie na stosunek dziewczynki do własnej płciowości - powodu-
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je zagubienie w kształtowaniu kobiecej tożsamości. Efektem tego jest „neurotyczny głód uczuć”, czego skutkiem jest przedwczesna inicjacja seksualna czy
przedwczesne rodzicielstwo (Błasiak, Małodzińska 2010, s. 55-56).
Córki pozbawione bezpośredniego kontaktu z ojcem oraz obserwacji u niego
pewnych typowo męskich cech zachowania się, w późniejszym życiu mają trudności ze zrozumieniem swoich mężów, czy synów. Zatem można powiedzieć, że
brak relacji z ojcem zmniejsza szansę na pomyślne wywiązanie się z roli żony
oraz matki. Córki pozbawione relacji z ojcem stają się lękliwe i wrogo nastawione wobec płci przeciwnej. Lęk ten opisuje Karol Wojtyła w dramacie pt. „Przed
sklepem jubilera” prezentując Monikę wywodzącą się z rodziny rozbitej, wątpiącą w trwałość miłości między nią a Krzysztofem. Dziewczyna lęka się o los swego przyszłego małżeństwa: Czy to nie będzie pomyłka, mój drogi, czy to nie minie? Czy kiedyś nie odejdziesz tak samo, jak mój ojciec, który jest w domu obcy czy ja nie odejdę jak matka, która stała się obca? Czy ludzka miłość w ogóle
zdolna do tego, by przetrwała całe istnienie człowieka? Więc to, co mnie teraz
przenika, to jest uczucie miłości - ale przenika mnie także jakieś uczucie przyszłości, a to jest lęk (Wojtyła 1998, s. 245). Przykład ten, doskonale obrazuje
nieufność, lęk, niepokój przed bliższym kontaktem z mężczyzną spowodowany
brakiem ojca w życiu dziewczyny.
Co ciekawe, brak ojca w życiu córki przyczynia się do powstania zaburzeń w
jedzeniu. Kazimierz Pospiszyl w książce pt. Ojciec a wychowanie dziecka powołuje się na książkę pt. Father hunger, czyli „głód ojca”, w której autorka M. Maine wyraźnie akcentuje, że ojciec staje się główną postacią kształtującą nie tylko
społeczne, ale i fizyczne oblicze dziecka, w tym jego stosunek do jedzenia. W
przypadku córek ten wpływ jest zwielokrotniony dwoma czynnikami. Po pierwsze, dziewczęta są bardziej wyczulone na wszelkie kontakty z innymi ludźmi,
dlatego też nieobecność ojca, emocjonalny chłód z jego strony silniej ranią ich
„ja idealne”. Po drugie, kobiety w daleko większym stopniu niż mężczyźni są po
to, aby „cieszyły innych”, stąd tak ważny jest atrakcyjny wygląd. Ojciec jako
przedstawiciel zewnętrznego świata na łonie rodziny, jak i pierwszy mężczyzna
w życiu swojej córki odgrywa w tym zakresie znaczącą, szczególnie ważną rolę.
Nieobecność ojca, albo też unikanie systematycznych kontaktów z córką, powoduje u niej typowy, permanentnie odczuwany „głód ojca”, przejawiający się obżarstwem, albo jadłowstrętem, a często też bulimią (Pospiszyl 2007, s. 145-146;
Za Maine 1991). Krótko mówiąc, córka która pozbawiona jest podziwu i rozpieszczania ze strony ojca, wyrasta na osobę skrzywdzoną, ukrywającą swoją
kobiecość, a co gorsza odrzucającą własne ciało.
Generalnie można powiedzieć, że istnieją dwa kierunki dróg życiowych córek wychowanych bez udziału ojca i zależą one od tego, czy tkwi w ich sercach
nieukojona tęsknota za ojcem, jako nieosiągalnym herosem, czy też tęsknota ta
zostaje stłumiona przez obniżenie wartości ojca. Te, które odczuwają tęsknotę za
ojcem przez całe życie wykazują fascynację starszymi i wysoko społecznie postawionymi mężczyznami. Z kolei, te u których tęsknota za ojcem zostaje stłu-
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miona nie wdają się w głębokie relacje z mężczyznami, ponieważ nie mają do
nich zaufania. (Pospiszyl 2007, s. 50; Za Goulter, Minninger 1994).
Należy zaznaczyć, że chociaż większość badań naukowych wskazuje na negatywne skutki braku udziału ojca w procesie wychowania syna i córki, to jednak
są też takie, które ukazują pozytywne następstwa tej sytuacji np. zwiększone
zdolności twórcze, które prowadzą do wybitnych osiągnięć w wielu dziedzinach.
Za przykład stanowią pisarze. Jedna czwarta pisarzy została osierocona przed
ukończeniem 15 roku życia (Doktór 1991, s.85; Za Albert 1971). Trzeba zaznaczyć, że nieobecność ojca w procesie wychowania dziecka nie zawsze daje wyraźne objawy zaburzeń w zachowaniu. Objawy te są trudne do uchwycenia, jak
dotyczą np. nieodpowiedniego przyswojenia obrazu samego siebie, właściwego
funkcjonowania w roli przez posiadaną płeć, obecnej i przyszłej roli społecznej.
Niemniej jednak należy pamiętać, że odpowiednią alternatywą zapobiegającą
negatywnym skutkom braku obecności ojca są pozarodzinne męskie więzi syna i
córki np. z wychowawcą, sąsiadem lub innymi osobami o płci męskiej. Mając
możliwość identyfikacji ze wzorem - tym dobrym, unikają zachowań dewiacyjnych i innych utrudniających prawidłowy rozwój ich osobowości, a także normalne funkcjonowanie w społeczeństwie (Pospiszyl 2007 s. 143).
Zakończenie
Nieobecność ojca w sensie fizycznym i/lub emocjonalnym w procesie wychowania dziecka powoduje negatywne konsekwencje dla jego rozwoju. Tej
nieobecności nie może wynagradzać matka. To ojciec wprowadza dziecko w
świat wartości, norm społecznych i tym samym przygotowuje do życia w społeczeństwie. Dzieci pozbawione obecności ojca doświadczają różnego typu problemów między innymi: podejmowania ról związanych z płcią, wyników osiąganych w szkole, kontrolowania agresji oraz przystosowania psychospołecznego
(Kurcbart 2011, s. 27).
Rozważania na temat przyczyn i skutków nieobecności ojca w procesie wychowania dziecka pokazują, że ojciec jest niezbędny w wychowaniu dziecka.
Potwierdzeniem tego sądu i jednocześnie podsumowaniem niniejszych rozważań
niech będą słowa M. Pytches: Bez ojca dziecko skazane jest na liczne i bolesne
konsekwencje. (...) Ojciec otwiera bowiem dziecku drzwi świata, który jest na
zewnątrz domu. We właściwym czasie powinien przeprowadzić dziecko przez te
drzwi, aby wskazać mu odpowiedni kierunek i pozostać w zasięgu ręki, gdy będzie potrzebowało jego pomocy. Bez takiej pomocy i przewodnictwa dziecko może znaleźć się jak rozbitek bez steru na szerokim i burzliwym oceanie życia (Pytches 1998, s. 17).
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przyczyn i skutków braku udziału
ojca w procesie wychowania dziecka. W części pierwszej autor w oparciu o literaturę przedmiotu dokonuje próby definicji terminu „ojciec nieobecny”. W części
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drugiej autor przedstawia przyczyny fizycznej i/lub emocjonalnej nieobecności
ojca w rodzinie, do których zalicza między innymi śmierć ojca, rozwód i separację, tradycyjny podział ról w rodzinie. W ostatniej, trzeciej części autor wymienia
i opisuje skutki braku udziału ojca w wychowaniu dziecka, przy tym dokonując
rozróżnienia ze względu na płeć dziecka. Autor podkreśla, że powstałe zaburzenia towarzyszą jednostce nie tylko w okresie dzieciństwa, czy w okresie dorastania, ale także w okresie dorosłości powodując trudności w pełnieniu roli rodzica i
roli współmałżonka/współmałżonki.
Summary
Causes and effects of father’s absence in child's upbringing process
The purpose of this article is to show causes and effects of father’s absence
in child's upbringing process. In the first part, the author attempts to define the
term “absent father” on the basis of literature. In the second part, the author presents cases for father’s physical and/or emotional absence in the family, which
include, among others, father's death, divorce and separation, the traditional division of roles in the family. In the final third part, the author enumerates and describes effects of father’s lack of participation in child’s upbringing, making a
distinction based on child’s sex. The author emphasises that resulting disorders
accompany the individual not only during childhood or adolescence, but also in
adulthood, causing difficulties in fulfilling the role of a parent and a spouse.
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Monika Krzywkowska (UWM)

Rola ojca w przygotowaniu dziecka do życia małżeńskiego i rodzinnego
Wstęp
Rodzinę należy uznać za najlepsze środowisko, w którym rozwija się człowiek zdolny do miłości. Tę zdolność najczęściej w pełni osiąga dopiero w życiu
małżeńskim i rodzinnym. Najogólniej rodzina jest definiowana jako grupa złożona z osób połączonych więzami małżeństwa, rodzicielstwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji. Rodzinę określa się też jako grupę złożoną z osób połączonych jednym z dwu typów stosunków społecznych: stosunkiem małżeństwa i
stosunkiem rodzice – dzieci. Rodzina niewątpliwie jest miejscem, w którym
człowiek uczy się prawdziwej miłości; jest podstawową grupą społeczną, w której młody człowiek zdobywa pierwszą wiedzę o życiu wspólnotowym. Doznawanie, przeżywanie i obdarowywanie miłością prowadzi do ukształtowania pozytywnych postaw człowieka. Niezwykle ważną rolę w przygotowaniu dziecka
do życia małżeńskiego i rodzinnego odgrywa ojciec, do zadań którego należy
stworzenie atmosfery przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i bliźniego.
1. Wychowanie do miłości w rodzinie
Wychowanie jest niczym innym jak kształtowaniem i doskonaleniem każdego człowieka we wszystkich obszarach jego życia i działalności. Rodzice powinni mieć świadomość, że wychowanie jest procesem ciągłych oddziaływań na
osobowość dziecka w celu osiągnięcia pozytywnych, zamierzonych zmian w
jego kształtującym się charakterze.
Na podstawie wypowiedzi Soboru Watykańskiego II wychowanie można
określić jako kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a
równocześnie dla dobra społeczeństwa i Kościoła przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych1.
Analizując zagadnienie wychowania do miłości, należy określić, jakie znaczenie
przypisuje się tu pojęciu miłość, która jest zasadniczym przeznaczeniem człowieka.
Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest
podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został
bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga2, który sam jest Miłością3. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem abso-

1

Sobór Watykański II, Deklaracja Gravissimum educationis o wychowaniu chrześcijańskim, 28.10.1965, nr 1, [w:] AAS 58 (1966) 728-739.
2
Rdz 1, 27, [w:] Pismo Święto Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków
oryginalnych, wyd. 5, Poznań 2000.
3
Por. 1 J 4, 8 i 16.
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lutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka4. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy5. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy:
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i
wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa
Pana do godności sakramentu”6. Miłość małżeńska (oblubieńcza) jest szansą dla
zrealizowania powołania do rozwoju miłości. Początek swój czerpie ona z Boga,
który jest Miłością i Ojcem, „od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie
i na ziemi”7.
Miłość małżeńska daje początek życiu rodzinnemu. Zmierza do jedności głęboko osobowej, która prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.
Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności8. Małżonkowie nie chcą i nie mogą już żyć tylko
dla siebie wzajemnie. Ich miłość spotyka się w pragnieniu dziecka, które jest
ucieleśnieniem miłości małżeńskiej, jest realnością miłości, rozszerzeniem aktu
zjednoczenia i jego owocem9.
Według Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
„Rodzina chrześcijańska, ponieważ powstaje z małżeństwa, będącego obrazem i
uczestnictwem w miłosnym przymierzu Chrystusa i Kościoła, przez miłość małżonków, ofiarną płodność, jedność i wierność, jak i przez miłosną współpracę
wszystkich członków, ujawniać będzie wszystkim żywą obecność Zbawiciela w
świecie oraz prawdziwą naturę Kościoła”10.
W szerszym rozumieniu miłość zakłada, że dzięki niej człowiek otwiera się
na drugiego człowieka i akceptuje jego odrębną osobowość. Jest ona źródłem
twórczości, która dążąc do przysparzania dobra osobie kochanej i dóbr ogólnoludzkich, najpierw obdarza i wzbogaca tego, który kochając, tworzy z miłości11.
Aby miłość mogła w człowieku przybrać swój pełny wyraz konieczne są do tego
pewne uzdolnienia, ukształtowane już bardzo wcześnie, bo mające swój początek
w pierwszych latach życia i rozwijające się razem z człowiekiem.
4

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994, nr 1604.
Por. Rdz 1, 31.
6
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1984, kan. 1055 § 1.
7
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania
życia ludzkiego [skrót HV], 25.07.1968, nr 8, w: AAS 60 (1968) 481-503.
8
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym [skrót FC], 22.11.1981, nr 13, [w:] AAS 74 (1982) 81191; HV, nr 9.
9
Por. W. Gasidło, Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej, Wydział Duszpasterstwa
Rodzin Kurii Metropolitalnej, Kraków 1990.
10
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes o Kościele w świecie
współczesnym [skrót GS], 07.12.1965, nr 48, [w:] AAS 58 (1966) 1025-1115.
11
Por. J. Lacroix, Sens dialogu, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1957.
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Rodzina winna być szkołą miłości, przygotowującą człowieka do zrealizowania głównych zadań życiowych, wypełnianych najczęściej w małżeństwie i
życiu rodzinnym, jak również poprzez współżycie z innymi, a potem służbę
człowiekowi12. Rodzice obdarzając dziecko miłością, spełniają pierwszy i elementarny warunek wychowania do miłości. Kochają je, a ono w przyszłości
dzięki temu będzie umiało kochać innych. „Element miłości, tkliwości rodzicielskiej stanowi dla rozwoju dziecka wartości niczym niezastąpione, bez których
istota ludzka nie potrafi zostać prawdziwym człowiekiem, takim, który potrafi po
ludzku myśleć i po ludzku kochać”13.
Rodzice poprzez swoją miłość, dają dziecku możliwość rozwoju, okazję do
nauczenia się miłości. Wspólnie wypełniają swoje rodzicielskie powołanie: przyjęcie dziecka i dania mu szansy rozwoju, aż stanie się samodzielne. Rodzice powinni tak wychowywać dzieci, aby po dojściu do wieku dojrzałego mogły z pełnym poczuciem odpowiedzialności pójść za powołaniem, także i duchownym lub
założyć własną rodzinę w pomyślnych dla siebie warunkach moralnych, społecznych i materialnych14. Wielu ludzi swoją wiedzę, zarówno formalną, jak i praktyczną, wynosi właśnie z domu rodzinnego15. To właśnie od rodziców przejmujemy znajomość najważniejszych z punktu widzenia społeczeństwa obrzędów i
zwyczajów. Dziecko, obserwując i naśladując rodziców uczy się też swojej przyszłej roli w rodzinie. Młody człowiek uczy się, jaka jest jego pozycja w społeczeństwie i jaką rolę będzie w przyszłości spełniał wobec społeczności. Przyswaja sobie zasady i przyzwyczajenia pozwalające mu żyć w grupie, w której obowiązują określone reguły postępowania16.
„Trzeba podkreślić, że najlepszym sposobem przedstawienia dzieciom czym
jest miłość, jest przykład dawany przez rodziców. Wzajemna troskliwość i serdeczność, wzajemny szacunek i wyrozumiałość stanowią decydujący czynnik
utrwalenia w dziecku postaw skłaniających do traktowania małżeństwa jako instytucji opierającej się na wzajemnej miłości i poczuciu odpowiedzialności wobec społeczeństwa”17. Dzieci przenoszą wzory miłości małżeńskiej i rodzicielskiej na swoje rodziny. W rodzinie dzieci zdobywają pierwsze i najważniejsze
przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. Celem wychowania jest
rozwijanie cech osobowości dziecka w kierunku pełnej dojrzałości18. Jeżeli między członkami wspólnoty rodzinnej nie ma poczucia, że są sobie potrzebni oraz
12

Por. Gasidło, Z zagadnień etyki…, dz. cyt.
I. Bielicka, Miłość macierzyńska pod mikroskopem, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1967, s. 59.
14
GS, nr 52.
15
S. Kosiński, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1987, s. 161-178.
16
M. Krzywkowska, Rodzina – pierwszym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie do małżeństwa, [w:] Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J.
Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 373-381.
17
C. Czapów, Rodzina a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968, s. 83.
18
Por. Gasidło, Z zagadnień etyki…, dz. cyt.
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silnej więzi uczuciowej, wówczas wkradają się niesnaski, konflikty i wzajemne
udręczenie. Tymczasem pozytywny klimat rodzinny bierze swój początek od więzi
między mężem a żoną. Gdy między nimi nie ma wzajemnej miłości i szacunku, rzutuje to na dzieci. One instynktownie wyczuwają osłabienie więzów uczuciowej. Dla
prawidłowego rozwoju psychicznego dziecku niezbędne jest zapewnienie ciepła
rodzinnego, poczucia bezpieczeństwa i pełnego zrozumienia19.
W rodzinie powinno się uczyć młodych o godności, zadaniu i dziele miłości
małżeńskiej, aby nauczeni szacunku dla czystości, mogli przejść we właściwym
wieku do uczciwego narzeczeństwa i do małżeństwa20. Przed rodzicami i wychowawcami stoi zatem zadanie wychowania młodego pokolenia na autentycznych uczniów Chrystusa, to znaczy doprowadzenia jej do takiej formacji, by
młodość wzrastała z Chrystusem, by wzrastała z Chrystusem w rodzinie, by
wzrastała pod przewodnictwem rodziców, wychowawców i nauczycieli21.
Ogromną rolę w kształtowaniu postawy miłości może odegrać przyjaźń, która jest dodatkowym zaangażowaniem człowieka, przyjęciem nowych zobowiązań, które jeszcze bardziej otwierają się na człowieka i przygotowują go do miłości. W konsekwencji przyjaźń uczy czynnej pomocy, pocieszenia, rezygnacji,
często cierpliwości i wyrozumiałości. Daje ona radość i uczy wierności. Umiejętność nawiązywania przyjaźni, wyniesiona z domu rodzinnego pomoże młodym w nawiązaniu przyjaźni poza domem, np. w gronie przyjaciół. Młodzi ludzie mogą się wzajemnie poznawać i doskonalić. Dają początek przyjaźniom
między chłopcem i dziewczyną, które często przeradzają się w miłość22.
Miłość prowadzi ku zjednoczeniu z Bogiem, który staje się ostatecznym celem. Nauka wiary pozwala człowiekowi rozumieć, kto go stworzył, powołał do
miłości i sprawił, że przez miłość człowiek może się rozwijać i wzrastać w miłości, zgodnie ze słowami św. Pawła „Miłość nigdy nie ustaje”23. Spojrzenie przez
pryzmat wiary ukazuje głęboki sens wychowania do miłości, która ma wymiar
nadprzyrodzony i wieczny.
2. Pojęcie ojcostwa
Ojcostwo jest wymagającym zadaniem powierzanym na całe życie24. Mężczyzna, który daje życie dziecku „przedłuża” własne życie. Poprzez swoje dziec19

H. Mendras, Elementy socjologii, przeł. A. Biernacki, Wydawnictwo Siedmioróg,
Wrocław 1997, s. 140-149.
20
GS, nr 49.
21
Por. Jan Paweł II, Do młodych całego świata. List Apostolski z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 31.03.1985, nr 10.
22
I. Sławińska, M. Gogacz, Ewangelia Miłosierdzia współcześnie odczytana, [w:] Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1970,
s. 272-313.
23
1 Kor 13, 8.
24
J. Pulikowski, Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznań 2002, s. 64.
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ko ojciec zaczyna rozumieć cel i sens swojego życia. Ojcostwo jest wielkim wyzwaniem dla mężczyzny25. Szczególnym zadaniem ojca jest nauczyć dzieci odkrywać piękno życia i angażować się w jego rozwój. Ojciec, który kocha swoje
dzieci – kocha życie. „Rodzenie i wychowanie dzieci jest najpiękniejszym przejawem ludzkiego życia. Jest znakiem jego trwałości tutaj na ziemi. Ojciec daje
świadectwo swoim dzieciom, że ludzkie życie jest święte”26.
Dziecko „nie jest jego własnością także wtedy, kiedy jeszcze całkowicie zależy od niego. Dziecko w każdym okresie życia jest autonomiczną istotą, wobec
której rodzice spełniają jedynie służebną rolę. Ponieważ dziecko nie jest własnością ojca, nie może on całkowicie władać jego wolnością. Ojciec winien przyglądać się z uwagą, ale jednocześnie ze zrozumieniem i życzliwością, w jaki sposób
dziecko korzysta z ofiarowanej mu przestrzeni wolności”27. Głęboka więź emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staje się dla dzieci podstawą bezpieczeństwa i stabilności uczuciowej. Ojciec otwiera dziecko na świat, w
którym będzie ono w przyszłości żyło już samodzielnie. „Tata uczy dziecko nie
tylko zmagania się i podejmowania samodzielnego trudu, ale także czuwa w
pobliżu, by przyjść mu z odpowiednią pomocą w stosownej chwili”28.
Ojciec winien być dla swojego dziecka nauczycielem, ponieważ przekazuje
dziecku życiową mądrość, uczy szacunku do pracy, wymaga od niego wysiłku,
trudu i ofiary. Ojcostwo domaga się od mężczyzny świadomej pracy nad sobą,
zaangażowania we własny rozwój29. „Ojcostwo to gotowość ofiarowania siebie
w posłudze dzieciom, która realizuje się bardziej poprzez przyjacielskie i partnerskie towarzyszenie im, niż przez opiekowanie się nimi czy też sprawowanie
nad nimi władzy. I chociaż ojcowska opieka, wychowanie i władza ojca w miarę
rozwoju dziecka stopniowo wygasają, ojcostwo nadal pozostaje w mocy. Jest ono
niezbywalną wartością także w dorosłym życiu człowieka, kiedy nie potrzebuje
on już wychowania ojca”30.
Na ojcostwo można spojrzeć w różnych aspektach: teologicznym (Pan Bóg Ojciec wszystkich ludzi), biologicznym („ojcem jest ten, który miał biologiczny
udział w poczęciu dziecka”), religijnym (ojcem duchowym jest np. kapłan, zakonnik), prawnym („ojcem jest ten, któremu dziecko jest prawnie przypisane”)31.
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Jan Paweł II tak wspominał swojego ojca: „Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego, życie duchowe po starcie
żony i starszego syna niezwykle się pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie,
widziałem, jak umiał od siebie wymagać, widziałem, jak klękał do modlitwy. To
było najważniejsze w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania
młodego człowieka. Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, w pewnym
sensie nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na niego, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie stawiać wymagania i przykładać się do spełnienia własnych
obowiązków”32.
3. Rola ojca w przygotowaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle
dokumentów Kościoła w Polsce
Model przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie ukazują następujące dokumenty Polskiego Kościoła Katolickiego: pierwsza instrukcja Episkopatu Polski
dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin z 12 lutego 1969 r.33; druga instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego
obrzędu sakramentu małżeństwa z 11 marca 1975 r.34; trzecia Instrukcja Episkopatu
Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim z 5 września
1986 r.35; Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej
przynależności kościelnej uchwalona 11 marca 1987 r.36; Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie II Polskiego Synodu Plenarnego37 oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z 1 maja 2003 r. (nr 18-36)38.
W I Instrukcji Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych
do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin czytamy: „Bardzo ważnym
środkiem skutecznego duszpasterstwa rodzin jest ustawiczne wdrażanie małżonków
do czynnego współuczestnictwa z tymi formami życia liturgicznego, które są specjalnie dla nich przeznaczone. Razem więc z rozbudzeniem życia eucharystycznego
w rodzinie należy budzić wśród małżonków radość kultycznej współpracy z sakramentem małżeństwa oraz zachęcać ich do chętnego korzystania z licznych sakramentaliów przeznaczonych dla umocnienia życia łaski w rodzinach, głównie w ramach roku kościelnego, jak np. błogosławieństwo kolędowe, święcenie nowych
32
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mieszkań, nabożeństwa lub błogosławieństwa matek przed urodzeniem dziecka, po
urodzeniu, doroczne błogosławieństwo niemowląt lub rocznica chrztu św., błogosławieństwo chorych dzieci, święcenie pokarmów, czy szczególnie przez liturgiczne
uwypuklenie uroczystości rodzinnych (rocznica ślubu, imienin ojca lub matki), niedzieli Świętej Rodziny oraz ściśle konkretyzowane modły wspólne w intencji małżonków i rodzin (np. modlitwa wiernych)”.
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie chrześcijańskiej przebiega na trzech etapach: dalszym, bliższym i bezpośrednim. Pierwszym
etapem tego procesu jest przygotowanie dalsze, które rozpoczyna się w dzieciństwie, a następnie kontynuowane jest na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Przygotowanie dalsze do małżeństwa i życia rodzinnego polega na
pomocy dziecku w prawidłowym dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. W
przygotowaniu dalszym chodzi o „budowanie własnego charakteru; szacunek dla
każdej zdrowej wartości ludzkiej; umiejętność współżycia z innymi; zrozumienie
i rozpoznanie własnego powołania; szacunek do cnoty czystości; odpowiednią
postawę wobec własnej rodziny i instytucji małżeństwa”39. Według Dyrektorium
Duszpasterstwa Rodzin zadania te powinny być realizowane przede wszystkim w
rodzinie40, która jest pierwszym i niezastąpionym podmiotem odpowiedzialnym
za przygotowanie dzieci i młodzieży do małżeństwa i życia rodzinnego. Ważną
rolę w przygotowaniu dziecka do życia małżeńskiego i rodzinnego pełni ojciec.
Jego ojcowska miłość, autorytet, odpowiedzialność gwarantują dziecku poczucie
własnej wartości. „Codzienna wspólna modlitwa z dziećmi, coniedzielne uczestniczenie razem z nimi we Mszy św., połączone z przystępowaniem rodziców i
starszych dzieci do Komunii św., regularne korzystanie z sakramentu pojednania,
udział w budowaniu wspólnego dobra w otoczeniu, wzajemny szacunek i miłość
rodziców – będzie najskuteczniejszym przygotowaniem dzieci do ich przyszłych
ról, wynikających z ich powołań: małżeńskich, kapłańskich czy zakonnych.41”
Przygotowanie bliższe dotyczy młodzieży ponadgimnazjalnej. Zadaniem przygotowania bliższego jest: „pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinie; uwrażliwienie na fałszywe teorie odnośnie do małżeństwa i rodziny; przysposobienie do
międzyosobowego życia w małżeństwie i rodzinie; pogłębienie życia wspólnotowo-liturgicznego”42. Ostatnim etapem przygotowania do małżeństwa i życia w
rodzinie jest przygotowanie bezpośrednie, które rozpoczyna się ono od momentu
spotkania kandydatów do małżeństwa z duszpasterzem w kancelarii parafialnej,
przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem, a kończy się z chwilą zawarcia sakramentu małżeństwa. Według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przygotowanie bezpośrednie obejmuje: spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej; katechezy przedślubne; spotkania w Poradni Życia Rodzinnego; spowiedzi
39
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przedślubne oraz rozmowę z duszpasterzem dotyczącą wiedzy religijnej narzeczonych43.
Młodzi przygotowują się do małżeństwa przez odpowiednie wychowanie w
rodzinie, przez dobry przykład rodziców dawany ich dzieciom w codziennym
życiu. Niestety, jak zauważył II Polski Synod Plenarny „We współczesnym
świecie zaznacza się kryzys ojcostwa. Brak ojca w wychowaniu sprawia, że
dziecko nie może odnaleźć własnej tożsamości i jest bardziej podatne na złe
wpływy i dewiacje”44. „Jak uczy doświadczenie, nieobecność ojca powoduje
zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych, podobnie jak, w okolicznościach przeciwnych, przytłaczająca
obecność ojca, zwłaszcza tam, gdzie występuje już zjawisko tzw. «machizmu»,
czyli nadużywanie przewagi uprawnień męskich, które upokarzają kobietę i nie
pozwalają na rozwój zdrowych stosunków rodzinnych”45.
Podsumowanie
Dla każdego człowieka rodzina stanowi gwarancję sensu i wartości życia,
gwarancję miłości i rozwoju pod warunkiem jednakże, iż zapewnione ma określone warunki i przynależne jej prawa do tego: „miłość rodzicielska od początku
staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej, ubogacając ją tak cennymi owocami miłości,
jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary”46. Ojcostwo zobowiązuje mężczyznę, aby dziecku pomagać, opiekować się nim, uczyć
modlitwy, towarzyszyć na drodze rozwoju aż ku pełnej dojrzałości. Tylko ojciec,
który jest w bliskiej relacji ze swym dzieckiem już od okresu prenatalnego i od
wczesnego dzieciństwa, jest w stanie znać jego upodobania, także te pozawerbalne. Zna on bowiem niejako intuicyjnie mechanizmy myślowe dziecka, a gdy
nadejdzie odpowiedni czas, przekaże mu także wszelką potrzebną wiedzę.
Współcześnie obserwujemy ograniczenie kontrolnej funkcji rodziny nad swymi
członkami, zwłaszcza w społeczności miejskiej i wielkomiejskiej oraz zwiększenie się
czasu przebywania poza domem rodzinnym. Wzrasta niezależność jednostek wewnątrz rodziny, zwiększają się ich możliwości decydowania o sobie, o swoich losach.
Uwidacznia się wyraźna emancypacja dzieci w rodzinie, zwiększył się ich zakres swobody i niezależności – zwłaszcza, jeśli chodzi o młodzież. Obserwujemy też znaczne
zmiany w świadomości społecznej dotyczącej życia rodzinnego i seksualnego. Dostrzegalna jest coraz większa wyrozumiałość dla przedmałżeńskich i pozamałżeńskich
kontaktów. Wzrosła znacznie tolerancja wobec osób rozwiedzionych, niezamężnych
matek oraz par niezalegalizowanych47.
43
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W przemianach struktury współczesnej rodziny uwidaczniają się cztery zjawiska: niezależność członków rodziny, ich równouprawnienie, zanikanie spójności i
dezintegracja rodziny oraz patologizacja społeczna i psychospołeczna jednostek.
Powyższe czynniki doprowadziły do powstania nieprawidłowości w rodzinach. Zadania wychowania młodego człowieka przejmuje szkoła. Ponadto współczesne środki masowego przekazu wywierają ujemny wpływ na osobowość dzieci, powodując
wysoce niekorzystne dla rozwoju emocje, a także agresywne postawy i zachowania.
Znalezienie sposobów przeciwdziałania temu zjawisku należy uznać za jeden z najistotniejszych problemów współczesnego wychowania.
Kryzys rodziny ma bezpośrednie konsekwencje dla sfery praktyk religijnych,
np. gdy określone sytuacje rodzinne, sprzeczne z wymaganiami kościelnymi,
ograniczają dostęp do praktyk. Przetaczające się przez społeczność spory o aborcję, metody planowania poczęć, warunki dopuszczalności rozwodów, należą do
najbardziej rzucających się w oczy przejawów kryzysu religijności splecionego z
kryzysem moralności i rodziny48. Odrzucenie lub zakwestionowanie integralnie
ujmowanego „depozytu wiary”, będącego konsekwencją także wzrastającego
pluralizmu religijnego Europy oraz kryzysu autorytetu oznacza załamanie się
ciągłości międzypokoleniowego przekazu wartości religijnych w rodzinie.
Socjologowie mówią o procesie dezintegracji tradycyjnej rodziny i jako dowód na to przytaczają dużą ilość rozwodów, przestępczość wśród młodocianych,
znęcanie się nad kobietami i dziećmi oraz narastającą liczbę samotnych starszych
osób. Taka tendencja zaczyna dominować też w Polsce z powodu akceptacji
norm społeczeństwa konsumpcyjnego przez coraz większą ilość ludzi. Do tego
przyczyniają się takie czynniki jak: globalizacja, Internet, reklamy i skupienie się
przede wszystkim na sobie i na dobrach materialnych bez względu na dobro rodziny. Dlatego też sprawa rodziny jest sprawą wszystkich ludzi, gdziekolwiek by
oni nie egzystowali na świecie.
Streszczenie
Rodzina jest pierwszą wspólnotą powołaną do służby dla Kościoła i świata.
Rodzice to najważniejsi wychowawcy i nauczyciele dziecka, dlatego rodzicielstwo winno być zawsze świadomym i odpowiedzialnym wyborem człowieka.
Dzieci wraz z pierwszymi gestami miłości rodziców uczą się otwarcia wobec
innych, odkrywają sens ludzkiego życia. Rodzina jest wspaniałym miejscem,
gdzie wychowuje się szlachetny i wartościowy człowiek, chociaż nie jest łatwo w
dzisiejszych czasach być dobrem rodzicem. Artykuł ukazuje rolę ojca w zakresie
przygotowania dziecka do życia w małżeństwie i rodzinie. Ojciec reprezentuje
przeważnie takie cechy jak stanowczość (poucza i wyznacza granice), energia,
siła fizyczna. Na ogół zapewnia dzieciom odpowiednie warunki materialne, daje
im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Ojciec uczy dzieci jak mają sobie radzić z problemami i stresem, uczy współdziałania i tolerancji dla innych. Wdraża
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dzieci do przestrzegania norm społecznych i moralnych. Przekazywane wartości
przez ojca są potrzebne dzieciom na każdym etapie ich życia.
Abstract
The role of the father in the preparation of the child for marriage and family life
Family is the first community called up to serve the Church and world. Parents are the most important educators and teachers of the child, that is why parenthood should always be conscious and responsible human choice. Children
with the first gestures of parents' love learn how to be open to others and discover
the meaning of human life. Family is a great place to grow up a noble and valuable man, although it is not easy to be good parent these days. The article presents the role of the father in the preparation of the child for marriage and family
life. Father represents mostly characteristics such as firmness (teaches and sets
limits), energy, physical strength. Generally, he provides children with an adequate financial conditions, gives them a sense of security and stability. Father
teaches children how to cope with problems and stress, teaches cooperation and
tolerance for others. He implements children to respect social and moral norms.
Values passed by the father are needed for children on every stage of their lives.
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Justyna Cherchowska (UWM)

Rola ojca w dwugłowym ciele wychowawczym
Wstęp
Ojciec. Termin ten jest powszechnie znany i używany, jednak tak naprawdę
nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jakie ważne zadanie pełni w wychowaniu
dzieci. Powszechnie uznaje się, że odgrywa mniejszą rolę w kształtowaniu młodego człowieka niż matka. Jednak to nie jest prawda, ponieważ angażuje się w
proces wychowawczy tak samo. Ma ważne zadanie do wykonania, jakim jest
wpływanie na rozwój osobowości, kształtowanie intelektu oraz wpływanie i dbanie o rozwój fizyczny swojego potomka. Ważne zadanie pełni w wychowaniu
dzieci. Zdarza się, że jego rola w wychowaniu dziecka jest umniejszana, czy też
zupełnie pominięta. Mówi się, że ojciec jest raczej tym, który większość swojej
energii skupia na utrzymywaniu rodziny, zapewnianiu jej bytu. Postanowiłam
zatem zapytać samych ojców o ich doświadczenia związane z pojawieniem się
dziecka w rodzinie, o przeżywanych trudnościach, radościach, rozterkach oraz
pozycji w pierwotnej strukturze wychowawczej każdego człowieka.

1. Ojciec, ojcostwo, rola wychowawcza w świetle literatury przedmiotu
Ojciec jest zaraz po matce drugą, najważniejszą osobą w życiu dziecka. Więź
z nim służy prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka1. Powinien on brać
udział w wychowaniu oraz opiece nad dzieckiem, od momentu jego narodzenia.
Na samym początku ojciec stanowi wsparcie psychiczne oraz pomaga w opiece
pielęgnacyjnej nad dzieckiem. Wykonuje też wiele czynności i ról związanych z
wychowaniem nad dziećmi, które kiedyś były uznawane za kobiece. Ma to duży
wpływ na rozwój więzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Obserwuje się, że w dzisiejszych czasach ojcowie przebywają coraz częściej ze
swoimi pociechami od okresu wczesnego dzieciństwa2.
Na przestrzeni lat pojmowanie roli ojca ulegało przeobrażeniom, wynikającym z przemian społecznych i kulturowych. Wpłynęło to na pojawienie się tradycyjnego oraz nowoczesnego myślenia o męskości i ojcostwie. Istotne zatem
jest wskazanie na to, czym jest nowy i tradycyjny paradygmat męskości oraz
jakie różnice występują pomiędzy nimi. Nowy paradygmat męskości odrzuca
dominację mężczyzn nad kobietami. Jest tutaj wprowadzana idea partnerstwa i
równości płci. Relacje oraz interakcje między kobietami i mężczyznami powinny
opierać się na partnerstwie oraz poszanowaniu prawa do rozwoju aspiracji każdej
1

I. Stańczak, Rola ojca w procesie wychowawczym, „Nauczanie początkowe. Kształcenie
zintegrowane” 2007/2008, nr 2,s.27.
2
J. Lach, B. Szczupał, Rola ojca w rodzinie, „Edukacja i dialog” 1998, nr 10.
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ze stron. Model ten odrzuca podział ról ze względu na płeć. Wprowadza koncepcję komplementarności i androgenicznosci. Przyzwala się tutaj na realizowanie
się mężczyzny w rolach uznawanych za kobiece, a kobiecie w rolach męskich3.
Tradycyjny paradygmat męskości wskazuje, iż mężczyzna jest istotą idealną.
Urodzenie się chłopcem gwarantowało jemu uprzywilejowaną pozycję w strukturze społecznej. Podejście to zastąpiono koncepcją płci jako systemu genderowego. Nowy model męskości podkreśla, że dogodna pozycja mężczyzny nie jest
spowodowana wyjątkowymi, w porównaniu z płcią żeńską kompetencjami i
sprawnościami. Wywodzi się ona z kultury patriarchalnej4.
Tradycyjne założenia dotyczące męskości zakładają, że rola mężczyzny jest
niezmienna, ujednolicona i zawsze taka sama. Współczesna nauka jednak odrzuca ten pogląd. W dzisiejszych czasach role męskie są płynne i mogą podlegać
przeobrażeniom. Każdy mężczyzna, jako indywiduum tworzy własną tożsamość.
Wybiera własną drogę życiową prowadzącą do samorealizacji i osiągnięcia pełni
człowieczeństwa5. Tradycyjny paradygmat męskości pozbawiał mężczyznę prawa do wyrażania uczuć. Wymagał od nich posługiwania się jedynie racjonalnym
myśleniem. Nowy paradygmat odrzuca ten wzorzec. Współcześnie mają prawo
do wyrażania pragnień, emocji i uczuć. Myślenie ilościowe dzisiaj jest zastąpione
jakościowym i opierającym się na intuicji6.
Nowa koncepcja męskości nie ogranicza roli ojca – głowy rodziny do zapewnienia środków do życia rodzinie, ale również angażuje go w opiekę i wychowanie dzieci. Mężczyzna wchodzi w silną więź emocjonalną z dzieckiem.
Obecnie kształtuje się w społeczeństwie pogląd oraz przyzwolenie na to, by ojcostwo wyglądało jak macierzyństwo7. Należy również wskazać na czym polega
rola ojca w układzie rodzinnym. Jest ona rozumiana jako swoisty czynnik w
rozwoju. Czynnik ten jest uznawany za zewnętrzny, ale kompatybilny z pozostałymi, również znaczącymi w procesie wychowania tj. wewnętrznymi, zewnętrznymi i konwergencyjnymi8. Wszystkie te czynniki są modyfikowane przez różnorodne wpływy pochodzące ze środowiska zewnętrznego np. świata mediów.
3

K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp.,Wyd. GWP
Gdańsk 2003, s. 55.
4
Tamże, s. 55 – 56.
5
Tamże, s. 56.
6
Tamże, s.57.
7
E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Tercja”, Łódź 2008,s.43.
8
C. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D.
Kornas – Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001, s.292. Czynniki wewnętrzne to
zespół warunków bytowych, które pozwalają rodzinie na zaspakajanie potrzeb biologicznych, rozwojowych i wychowawczych dziecka. Czynniki zewnętrzne to czynniki ekonomiczne, społeczne i kulturowe mające wpływ na wychowanie. Czynniki konwergencyjne to współgranie w procesie wychowania cech środowiska życia jednostki i jej cech
wrodzonych.
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Rola ojca może być (jest) ujmowana równoznacznie z pojęciem funkcji ojcowskich, jak i ze sposobem zachowywania się i postępowania. Jeden z podziałów funkcji ojcowskich dzieli ja na: opiekuńcze, regulacyjne (np. egzekwowanie,
autorytet i źródło zasad) oraz zabawowe. Składają się one w splot, którym jest
funkcja wychowawcza. Wymienione funkcje dotyczą różnorodnych dziedzin. Za
przykład można tutaj podać rozwój poznawczy, czy kształtowanie tożsamości
płciowej9. Wymienione wyżej cechy należy zaliczyć do potrzeby poczucia przez
dziecko przyjaźni z ojcem10.
Z punktu widzenia dziecka jako odbiorcy oddziaływań wychowawczych ojca, istotne są różne formy jego zaangażowania w ten proces. Zalicza się do nich
nawiązywanie, podtrzymywanie i rozszerzanie relacji z dzieckiem. Określane jest
jako pewnego rodzaju pojednanie z dzieckiem i płynące z tego poczucie zobowiązania, podejmowanie wszelkich działań wpływających na dobro dziecka,
przywiązanie się ojca do dziecka, jak i łagodność oraz życzliwość w kontaktach z
potomkiem11.
Nie da się więc zastąpić niczym innym obecności ojca w wychowaniu dziecka. Spowodowane jest to faktem, że ojciec dostarcza też bodźców i wzorców,
których matka nie jest wstanie pokazać czy nauczyć w takim szerokim zakresie
jak ojciec. Chodzi tutaj o te związane z rozwojem społecznym i moralnym12. Nie
istnieje również gotowy przepis na skuteczność wychowawczych oddziaływań
ojcowskich. Każdy z nich, jednak musi stosować fundamentalne zasady ojcostwa. W literaturze wymieniane się następujące:
• kochanie swojego dziecka;
• zdawanie sobie sprawy, że w wychowaniu najważniejszy jest przykład
osobisty;
• znajdowanie dla dziecka czasu: interesowanie się jego problemami,
umiejętność słuchania, rzetelny dialog, zrozumienie dla dziecka13.
Na jakość procesu wychowawczego i na prawidłowy rozwój dziecka mają
wpływ również: częstotliwość kontaktu ojca z dzieckiem, bliskość w relacjach
ojciec – dziecko, gotowość niesienia różnorodnej pomocy, angażowanie się w
różne rodzaje wychowania, rodzaje ojcowskiego dobrostanu oraz rozwój postaw
twórczych pod wpływem kontaktów z dzieckiem14.
9

Stańczak I., Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego, „Nauczanie
początkowe. Kształcenie zintegrowane” 2009/2010, nr 2, s.17.
10
K. W. Meinssner Osb, Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości, [w:] Oblicza
ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001, s.195.
11
C. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas – Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001, s.292.
12
K. Sępowicz – Buczko, Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Małżeństwo i rodzina”
2004, nr 4,s.29.
13
B. Mierzwiński, Mężczyzna istota nieznana, Wyd. Adam, Warszawa 1999, s.86.
14
C. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D.
Kornas – Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001,s.292
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Wyżej wymienione zasady i czynności ojcowskie względem dziecka w
procesie wychowania są niezbędne, ponieważ warunkują poprawną relację na
linii ojciec – dziecko i wskazują jak prawidłowo wpływać wychowawczo na
potomka. Idealny ojciec powinien być autorytetem dla swojego dziecka, co wiąże
się ze stałą pracą „nad sobą” oraz dzieckiem.
Autorytet ojcowski kształtuje się wówczas, gdy prezentuje określoną
postawę rodzicielską i jest zaangażowany w powierzoną mu rolę wychowawczą.
Aby stać się wzorem dla dziecka musi być ciągle obecny w jego życiu. Obecność
ojca w wychowaniu dziecka ma znaczący wpływ na rozwój i kształtowanie się
postaw u dziecka15. Na autorytet wychowawczy mężczyzny składają się
następujące cechy: bycie odważnym, silnym, stanowczym, mądrym, zaradnym i
konkretnym. Istotne jest również to, by ojciec miał dużą wiedzę o otaczającym
świecie i służył swojemu potomkowi cenną radą16.
Najważniejszymi zadaniami ojca w procesie wychowawczym są
przygotowanie dziecka na niebezpieczeństwa, pomoc w dokonywaniu
samodzielnych
wyborów,
motywowanie
do
działania
i
uczenie
odpowiedzialności17. Istotne w wykonywaniu zadań ojcowskich jest również
kształtowanie i respektowanie indywidualności oraz autorytarności. Powinien
tworzyć z dziećmi bliską więź i być zainteresowanym przeżyciami dziecka18.
Ojciec wskazuje młodemu człowiekowi umiejętności funkcjonowania w szerszej
społeczności. Kształtuje u dziecka potrzebę zdobywania osiągnięć poprzez stawianie
coraz wyższych wymagań w stosunku do dziecka wraz z jego dorastaniem. Interakcje ojca z dzieckiem wpływają pozytywnie na rozwój intelektu i kreatywności19. Syn
i córka identyfikują się z ojcem. Poszukują swojego podobieństwa do niego. U
chłopców odbywa się to poprzez zaobserwowanie podobieństwa anatomicznego,
wyglądu zewnętrznego i cech psychicznych. Uznaje również swoje podobieństwo do
ojca poprzez opinię innych ludzi, że jest do niego podobny. Córka uczy się od ojca
układania prawidłowych relacji partnerskich z płcią przeciwną. Obecność ojca
wpływa również na prawidłowe formowanie kobiecości u dziewczynki w celu prawidłowego wykonywania ról żony i matki20. Wynika z tego, że ojciec jest wzorem
mężczyzny dla syna i córki.

15

W. Półtawska, Wychowanie mężczyzn do ojcostwa w rodzinie, [w:] Oblicza ojcostwa, red.
D. Kornas-Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001, s. 235
16
K. W. Meinssner Osb, Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości, [w:] Oblicza
ojcostwa, Kornas-Biela D. (red.), Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001, s.195
17
J. Lach, B. Szczupał, Rola ojca w rodzinie, „Edukacja i dialog” 1998, nr 10, s.51.
18
I. Jundziłł, Dziecko – ofiara przemocy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 36.
19
Tamże, s.36.
20
K. Sępowicz- Buczko, Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Małżeństwo i rodzina”
2004, nr 2, s.31.
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2. Założenia metodologiczne
Celem badań, jaki został postawiony w postępowaniu badawczym jest poznanie wychowawczej roli ojców przez pryzmat ich doświadczeń osobistych. W
pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania zawierające się w następujących problemach badawczych: Jak narodzenie dziecka zmieniło życie osobiste i rodzinne
badanego?, Co ojcowie rozumieją pod pojęciem wychowania?, Jaką rolę pełnią
respondenci w wychowaniu dzieci?
Aby było możliwe rozwiązanie postawionych problemów w postępowaniu
badawczym należy wprowadzić i zastosować odpowiednie metody. Muszą być
one odpowiednio dopasowane do koncepcji osoby prowadzącej proces badawczy. Dla zobrazowania i rozwiązania złożonych problemów zastosowano metodę
indywidualnych przypadków21. Wybrałam tą metodę ponieważ pozwala na zobrazowanie roli ojców w wychowaniu dzieci w świetle ich osobistych doświadczeń. W postępowaniu badawczym została wykorzystana technika wywiadu.
Rozmowy zostały przeprowadzone z ojcami (mającymi staż wychowawczy od
dziewięciu do trzynastu lat). Wywiad powstał w oparciu o przygotowane wcześniej dyspozycje. Zakres wywiadu pogłębiano wraz z biegiem i rozszerzaniem
się rozmowy.

3. Wyniki badań własnych
Badania przeprowadzono w Ostródzie. Jest to małe miasto liczące ok. 33 tysiące mieszkańców. Mieści się w województwie warmińsko – mazurskim. Ostróda słynie głownie z turystyki, bowiem leży na Pojezierzu Iławskim, nad jeziorami m.in. Drwęckim. Grupę badawczą stanowiło czterech respondentów - ojców.
Należą do rodzin pełnych i dobrze funkcjonujących społecznie. Są osobami wykształconymi i aktywnymi zawodowo. Prace jakie wykonują cieszą się dużym
uznaniem społecznym. Ich zawody to: strażnik miejski, architekt, nauczyciel oraz
ekonomista. Znajdują się w grupie wiekowej od 38 do 52 roku życia. Ilość dzieci
w ich rodzinach jest zróżnicowana. Dwóch badanych ma jedno dziecko, inny
dwójkę dzieci i czwórkę, co ma duży wpływ na funkcjonowanie rodzin oraz rodzaj więzi panujący pomiędzy członkami rodziny.
Narodzenie dziecka spowodowało gwałtowną zmianę życia osobistego i rodzinnego badanych. Powodem tych przeobrażeń była potrzeba dostosowania
spraw osobistych i zawodowych do opieki pielęgnacyjnej i wychowania dziecka.
Stały się głównym obowiązkiem mężczyzn. Wszyscy respondenci musieli stwarzać dokładny plan dnia.
21

Metoda indywidualnych przypadków to „monograficzny opis odniesiony (…) do jednostki czy pewnej grupy jednostek znajdujących się w określonej, najczęściej innej –
specyficznej sytuacji społecznej. Za jej pomocą gromadzone są informacje o rozwoju,
zachowaniu i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym jednostki w warunkach dnia
codziennego.” Rozumienie metody podane za M. Łobockim, Metody i techniki badań
pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2009, s.69.
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Jeden z respondentów wskazał „Musiałem robić precyzyjny plan dnia podporządkowany dzieciom (rano zakupy, śniadanie plus śniadanie do szkoły, zawieźć do szkoły, odebrać, zrobić obiad, kolację, wykąpać i położyć spać)”. Stworzenie szablonu stosowanego codziennie pozwalało na uporządkowanie czynności związanych z opieką oraz sumienne ich wykonywanie. Życie badanych nabrało szybkiego tempa. Zadania rodzicielskie stały się dla respondentów przytłaczające. Nie mogli sobie pozwolić na beztroską egzystencję. Musieli zrezygnować z ulubionych form aktywności czasu wolnego takich jak uprawianie sportu,
wędkowania i gry w karty. Obrazuje to wypowiedź „Nie można było już poleniuchować…spać długo…i tak dalej”. Mężczyźni uznali, że prawie niemożliwe było
prowadzenie życia towarzyskiego. Można tu przytoczyć następujące zdanie respondenta „Każde wyjście z domu (poza pracą i zakupami) było sukcesem”. Jeden z badanych odbiegł od przedstawionego wyżej schematu. Poświęcił się całkowicie opiece nad nowonarodzonym potomkiem. Wskazał „Opieka nad synem
tak mnie pochłonęła… Zaangażowałem się w to wszystko bardzo…Nie myślałem
o przyjemnościach i spędzaniu czasu w koleżeńskim gronie…” Mężczyźni musieli stać się bardziej odpowiedzialnymi i zacząć przywiązywać większą uwagę do
życia rodzinnego. Respondenci nie byli już odpowiedzialni tylko za siebie, ale
również za nowego członka rodziny.
Przeobrażenia powstały również w sferze życia rodzinnego. Zmianom uległa
sfera psychologiczna relacji partnerskich. Związki małżeńskie respondentów stały się
bardziej dojrzałe. Mężczyźni i ich żony stali się dla siebie lepszymi partnerami po
pojawieniu się dziecka. Małżonkowi podczas złożonych czynności wychowawczych
uzupełniali się wzajemnie. Obrazuje to wypowiedź „ Nikt z nas nie jest doskonały.
Czasami ja o czymś zapominałem, a żona mi o czymś przypominała i na odwrót”.
Narodziny dziecka spowodowały potrzebę układania większości sfer życia takich jak
życie małżeńskie, rodzinne i praca zawodowa na nowo, ponieważ zmiany jakie nastąpiły były trudne. Zaczęły panować również nerwowa atmosfera w relacjach partnerskich. Mężczyźni opowiadali o licznych kłótniach i awanturach. Innym problem
stały się trudności mieszkaniowe i finansowe. Respondenci sukcesywnie je pokonywali. Nastąpiły potrzeby zmiany mieszkania na większe oraz pracy na lepiej płatną.
Niezbędne stało się zapewnianie wszystkich potrzeb dziecka. Można tu przytoczyć
następującą wypowiedź „ Musieliśmy (ja i żona) stawać na głowie, aby nasze życie
wyglądało jak najlepiej, ale przede wszystkim żeby nasze dziecko miało wszystko
czego mu potrzeba”. Wynika z tego, że zapewnienie godnego bytu dziecku stało się
priorytetem.
Prowadząc badania zapytałam mężczyzn również o to jak rozumieją pojęcie wychowania. Wskazywane definicje były bardzo różne:
- „Wychowanie jest sztuką. Jest przebywaniem z dziećmi w różnych sytuacjach. Jest dawaniem przykładu. Jest również niekończącą się rozmową z dzieckiem i wysłuchaniem go. Jest wymagającym cierpliwości procesem, którego efekty trudno przewidzieć”,
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- „Codzienne trudy i radości związane z rozwijaniem się dziecka, jego dorastanie itp.”
-„Najtrudniejsza rzecz w życiu, jaką wykonuję do tej pory. (…)Wychowanie
dziecka nie jest prostą sprawą, ale lubię patrzeć jak moje dziecko rozwija się, ma
coraz to nowe osiągnięcia, staje się coraz mądrzejsze i dojrzalsze. Sprawia to
ogromną satysfakcję.”
Przedstawione wyżej określenia wychowania są podobne. Wskazują, że jest
to trudny oraz złożony proces. Jest celowy, a jego głównym zadaniem jest rozwój
intelektualny oraz fizyczny dziecka. Postępy wychowawcze sprawiają ojcom
wiele satysfakcji oraz radości. Badani mogą obserwować jak dziecko dojrzewa,
zmienia sposób myślenia i działania oraz zdobywa nowe sprawności.
Duże znaczenie w wychowaniu ma zaangażowanie się ojców w działania z
nim związane. Wszyscy badani są zaangażowani wychowawczo. Określili je w
skali od 1 do 10. Respondenci ocenili siebie na 8 punktów, ponieważ mają dużo
obowiązków związanych z pracą zawodową. Uznali również, że matki dzieci są
bardziej zaangażowane. Wykonują one większość czynności opiekuńczych. Badani spędzają czas ze swoimi pociechami codziennie. Formami spędzania czasu z
dzieckiem wymienianymi przez badanych są: wspólne zabawy i spacery, oglądanie telewizji i filmów, chodzenie do kina oraz uprawianie sportów takich jak
siatkówka i piłka nożna.
Wychowanie to też wpływanie na rozwój intelektualny i fizyczny. Wpływ na
rozwój intelektualny skupia się wokół rozwoju zainteresowań oraz rozwijania wiedzy. Ojcowie do form rozwijania potencjału umysłowego zaliczyli następujące: stosowanie gier i zabaw edukacyjnych, oglądanie ciekawych programów przyrodniczych, rozmowy na tematy z różnych dziedzin nauki, czytanie książek i czasopism.
Badani wskazali również, że istotne jest wspieranie i pomaganie dziecku w sumiennym wykonywaniu obowiązków szkolnych.
Do form rozwoju fizycznego respondenci zaliczyli zajęcia sportowe uprawiane w domu oraz miejscach do tego przeznaczonych (basen, stadion). Przywiązują dużą uwagę do rozwoju fizycznego, ponieważ uznają czas spędzany
przed komputerem lub telewizorem za niewłaściwy i bezwartościowy.
Dwóch mężczyzn spośród badanych zwróciło uwagę również na rozwój moralny młodych członków rodziny. Obrazuje to wypowiedź jednego z ojców
„Ważne jest pokazanie odpowiednich i dobrych wzorców dzieciom, bo później
one je odtwarzają to, co im dajemy”. Kształtowanie odpowiednich wzorców,
postaw i norm jest ich zdaniem istotne w życiu społecznym. Dzięki ich nabywaniu dziecko nawiązuje prawidłowe relacje z rówieśnikami, osobami dorosłymi
oraz uczy się jak być dobrym i wartościowym człowiekiem.
Zdaniem respondentów ważnymi w procesie wychowawczym i opiekuńczym
jest stosowanie sankcji i nagród. Sankcje są stosowane przez ojców w momencie
celowej winy, niegrzeczności i nieposłuszeństwa. Jeden z badanych wskazał, że
stosuje je również za bójki i wulgarne słownictwo. Mają formę zakazów z ramami czasowymi. Dzieci respondentów dostają nagrody za dobre zachowanie i
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osiągnięcia np. wygrany konkurs szkolny, dobra ocena z danego przedmiotu.
Stosowanymi nagrodami są: drobne kwoty pieniężne do skarbonki, dodatkowe
zakupy (ubrania, zabawki), pochwały.
Podczas badań podjęto próbę ustalenia znaczenia roli ojca w wychowaniu
dzieci. Badani jednogłośnie stwierdzili, że ich obecność w procesie wychowawczym oraz rozwoju dziecka ma duże znaczenie. Ojcowie uznają, że ich autorytet i
przejawianie odpowiednich postaw wobec dziecka pozwoli na prawidłowe moralne ukształtowanie młodego człowieka i pomoże w wyborze odpowiedniej
drogi życiowej. Mężczyźni pokazują swoim dzieciom również cechy i zachowania, których należy unikać.
Zapytani o to, czy powinni angażować się angażować w wychowanie, odpowiedzieli twierdząco. Bardzo wymowną wypowiedzią w tej kwestii jest „Co to
byłby za ojciec, który nie brałby na siebie, odpowiedzialności za rozwój oraz
kształtowanie wychowawcze swojego dziecka”. Trzech badanych swoje zaangażowanie wykazuje poprzez wspieranie żony w wysiłkach wychowawczych i
wspólne zabawy z dzieckiem. Jeden z badanych wskazał, że nie ma „recepty” na
odpowiednie zaangażowanie wychowawcze. Uznaje, że czasami wystarczające
jest wspólne spędzanie czasu i rozmowy. Poczucie obowiązków wychowawczych odczuwane jest przez ojców tak samo jak matek. Opinie badanych dotyczące ustalania zasad wychowania z partnerką są podzielone. Większość z nich
uznaje takie działanie za ważną kwestię. Wskazali, że zarówno ojciec, jak i matka powinni stosować takie same zasady. Powodem tego, jest jedność wychowawcza rodziców. Istotne jest żeby dziecko miało jednolity ich obraz i wiedziało
do czego ma się stosować. Jeden z ojców jednak uważa, że „nie ma takiej możliwości (pomimo prób)” Wskazał, że nie uznaje za dobre metod wychowawczych
swojej żony. Respondenci mają poczucie takiego samego wpływu wychowawczego jak ich żony. Wynika to z faktu, że pozostają w relacjach partnerskich
z nimi. Uzupełniają się wzajemnie w wychowaniu dzieci.
Podsumowanie i wnioski
Rola ojca na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom. Początkowo odsuwano
go od wychowania dzieci. Jego zadaniem było zapewnienie godnego bytu swoim
najbliższym. W dzisiejszych czasach jest on tak samo ważny pod względem wychowawczym jak kobieta. Ma pełne prawo do wyrażania emocji, pragnień i pozostawania w trwałej interakcji z dzieckiem. Pełni złożoną i trudną rolę w wychowaniu. Ojciec tak samo jak matka bierze odpowiedzialność za kształtowanie psychiczne, intelektualne i fizyczne młodego człowieka. Musi być zaangażowany w
proces wychowania, a co za tym idzie być w ciągłej interakcji z dzieckiem. Nie
istnieje recepta na to jak być dobrym ojcem. Każdy z nich winien przybrać własny
styl wychowawczy i opiekuńczy. Istotna jest również relacja partnerska między
małżonkami. Sprzyja to pełnemu zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i fizycznych młodego człowieka. Ojciec z pewnością nie powinien zastępować matki.
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Partnerzy powinni się uzupełniać i wspierać w wysiłkach związanych z wychowaniem. Nie można zatem pomijać lub umniejszać wychowawczej roli ojca.
Streszczenie
Ojciec. Termin ten jest powszechnie znany i używany, jednak tak naprawdę
nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jakie ważne zadanie pełni w wychowaniu
dzieci. Powszechnie uznaje się, że odgrywa mniejszą rolę w kształtowaniu młodego człowieka niż matka. Jednak to nie jest prawda, ponieważ angażuje się w
proces wychowawczy tak samo. Ma ważne zadanie do wykonania, jakim jest
wpływanie na rozwój osobowości, kształtowanie intelektu oraz wpływanie i dbanie o rozwój fizyczny swojego potomka. Ważne zadanie pełni w wychowaniu
dzieci. Zdarza się, że jego rola w wychowaniu dziecka jest umniejszana, czy też
zupełnie pominięta. Rola ojca na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom. Początkowo odsuwano go od wychowania dzieci. Jego zadaniem było zapewnienie
godnego bytu swoim najbliższym. W dzisiejszych czasach jest on tak samo ważny pod względem wychowawczym jak kobieta. Ma pełne prawo do wyrażania
emocji, pragnień i pozostawania w trwałej interakcji z dzieckiem. Pełni złożoną i
trudną rolę w wychowaniu. Ojciec tak samo jak matka bierze odpowiedzialność
za kształtowanie psychiczne, intelektualne i fizyczne młodego człowieka. Musi
być zaangażowany w proces wychowania, a co za tym idzie być w ciągłej interakcji z dzieckiem. Nie istnieje recepta na to jak być dobrym ojcem. Każdy z
nich winien przybrać własny styl wychowawczy i opiekuńczy. Istotna jest również relacja partnerska między małżonkami. Sprzyja to pełnemu zaspokajaniu
potrzeb emocjonalnych i fizycznych młodego człowieka. Ojciec z pewnością nie
powinien zastępować matki. Partnerzy powinni się uzupełniać i wspierać w wysiłkach związanych z wychowaniem. Nie można zatem pomijać lub umniejszać
wychowawczej roli ojca.
Summary
The role of the father in the two-parent upbringing.
Father. A term widely known and used, but actually not everyone is aware of
the important role that a father plays in the upbringing of children. It is widely
recognised that the father plays a less important role in shaping the young man
than the mother. However, this view is not true, for the father is engaged in the
educational process as well. He has an important task to perform, namely, to
influence the shaping of personality and intellect as well as shaping and caring
for the physical development of a child. He is also an important element in the
upbringing of children. It happens that his role in the upbringing of a child is
diminished, or completely omitted. The role of the father has undergone changes
over the years. Initially, he was drawn aside of his children's education. His task
was to provide a decent living to his closest. Nowadays, he is just as important an
educator as the mother. He has the full right to express emotions, desires and
remain in permanent interaction with the child. He plays a complex and difficult

251

role in the upbringing process. The father as well as the mother takes responsibility for shaping the mental, intellectual and physical sides of a young man. He
must be involved in the upbringing process, and thus needs to be in constant interaction with the child. There is no recipe for how to be a good father. Each
father should take their own childcare style and caring measures. Partner relationship between the spouses is also an important factor. The above conditions
are necessary to fully satisfy the emotional and physical needs of young people.
Father cannot certainly be a substitute for the mother. Partners should complement and support their efforts related to upbringing. Therefore, the father’s role
cannot be ignored or downgraded.
Bibliografia
Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp.,
Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
Jundziłł I., Dziecko – ofiara przemocy, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1993.
Lach J. , Szczupał B., Rola ojca w rodzinie, „Edukacja i dialog” 1998, nr 10.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2009.
Malinowska E., Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Tercja”, Łódź 2008.
Meinssner Osb K.W., Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości, [w:] Oblicza ojcostwa, red. Kornas-Biela D., Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001.
Mierzwiński B., Mężczyzna istota nieznana, Wyd. Adam, Warszawa 1999.
Półtawska W., Wychowanie mężczyzn do ojcostwa w rodzinie, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001.
Sępowicz – Buczko K., Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Małżeństwo i rodzina”
2004, nr 4.
Stańczak I., Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego, „Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane” 2009/2010, nr 2.
Stańczak I., Rola ojca w procesie wychowawczym, „Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane” 2007/2008, nr 2.
Walesa C., Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka, [w:] Oblicza ojcostwa, red.
Kornas-Biela D., Wyd. TN KUL Lublin, Lublin 2001.

252

Dominik Charchut (URz)

Współczesny ojciec - kontekst pedagogiczny
Wstęp
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wraz z różnorodnymi zmianami w
hierarchii systemów wartości współczesnych społeczeństw, zmieniał i nadal
zmienia się sposób postrzegania tematyki ojcostwa. Jak zauważył Tomasz Sosnowski „wychowawczą i psychologiczną ważność ojca w procesie wychowania
rodzinnego ukazują nieliczne badania. Dopiero w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych można zaobserwować na zachodzie Europy rozwój zainteresowań badawczych w obrębie nauk psychologicznych i socjologicznych (…) natomiast bardzo rzadko zagadnienie to było podejmowane przez pedagogów”1. Jest
to po części uwarunkowane między innymi przez cywilizację, która odgrywa rolę
w kształtowaniu postaw i wartości współczesnych jednostek. Jednak częstsze
występowanie zagadnienia ojcostwa w kręgu zainteresowań tej właśnie grupy
badaczy zdaje się być nieodzowne.
Artykuł został oparty przede wszystkim na dostępnej literaturze, ale także
wzbogacony o kilka wypowiedzi 6 dorosłych informatorów, którzy na potrzeby
pracy, opowiedzieli o swoich relacjach z ojcami. Wszystkie osoby to mieszkańcy
województwa podkarpackiego w wieku od 20 do 36 lat, 4 kobiety i 2 mężczyzn.
1. Ojcostwo w pedagogice
Jak zaznaczył Tomasz Sosnowski, „aspekt pedagogiczny ojcostwa odnosi się
do funkcji realizowanych przez ojca w rodzinie i może objawiać się przez jego
działania związane z materialnym zabezpieczeniem dziecka, wychowaniem, w
którego obrębie są realizowane funkcje emocjonalne, opiekuńczo – wychowawcze, kulturowe, rekreacyjne wraz z zaspokojeniem podstawowych potrzeb (…)
bycia kochanym, ważnym, itd.”.
To oznacza, że obecność ojca i właściwe relacje z potomkiem mają wpływ
na wiele obszarów życia dziecka, począwszy od pierwszych procesów socjalizacji, przez sferę moralno – intelektualną, emocjonalną, po kwestie związane z
budowaniem własnej osobowości. Jak zauważył Gordon MacDonald – „świat
zna wielu ojców. Zna jednak mniej takich, którzy są prawdziwymi przywódcami
rodzin. Prawie każdy mężczyzna może być ojcem, o ile jest w stanie uczestniczyć w poczęciu dziecka. Ojcostwo jednak jest czymś więcej niż tylko funkcją
biologiczną. Jest także procesem, który nazywam skutecznym przywództwem. W
rodzinie właśnie od ojca wymaga się stworzenia odpowiednich warunków, w
1

T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa
2011, s. 56.
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których dziecko może wzrastać na kobietę lub mężczyznę, w którym ma ono
osiągnąć pełnię potencjału ludzkiego, jaki nakreślił Bóg”2.
Rola ojca nie wiąże się już więc tylko z zapewnieniem materialnego bytu rodzinie, czy ustalaniu zasad w życiu potomków, ale także z zaspokojeniem potrzeb związanych z wychowaniem, a więc przygotowaniem jednostki do wejścia i życia w
społeczeństwie, kręgu kulturowym. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna postawa
ojca wobec bycia tatą, w której mężczyzna również nabywa pedagogicznych, a więc
wychowawczych umiejętności. Rola ojca nie ogranicza się już do potocznego postrzegania jej jako wyłącznego żywiciela rodziny, osoby od systemu nagród i kar,
czy do chwilowego, wybiórczego zainteresowania postępowaniem dziecka lub budowania relacji z dziećmi i żoną na zasadzie dyktatury.
2. Początek ojcostwa
Rola ojca nie kończy się wraz z poczęciem dziecka. To dopiero początek całożyciowej drogi wychowawczej. Rola taty nie zaczyna się też dopiero wtedy, kiedy
dziecko jest na tyle duże, aby można było pójść z nim na przykład na mecz, czy do
kina. Według Włodzimierza Fijałkowskiego ojcostwo to także budowanie kontaktu
emocjonalnego z dzieckiem od pierwszych chwil jego życia. Według niego ojciec
powinien „pielęgnować niemowlę (…) doglądać godzin karmienia, (…) nawiązywać
kontakt uczuciowy”3. Jak zauważył Antonello Vanni, „głębokie zaangażowanie ojca,
już od pierwszego miesiąca życia noworodka, jest zapowiedzią większego potencjału
poznawczego dziecka: długotrwałe obserwacje wykazały, że dzieci, które w pierwszych miesiącach życia otaczane były miłością i troską ze strony ojca, mają wyższy
poziom intelektualny i większe zdolności językowe od dzieci pozbawionych tej troskliwej ojcowskiej obecności”4.
Ojciec uczestniczy więc w procesie socjalizacji od pierwszych chwil życia
dziecka. Jest to relacja podkreślająca podmiotowość potomka. Nie sposób jej
zastąpić materialnymi przedmiotami. Dlatego tak ważna jest obecność ojca w
życiu dziecka. Jak zauważył O. Józef Augustyn, zajmujący się między innymi
pedagogiką chrześcijańską - „Nieobecność ojca we wczesnym dzieciństwie dzieci, powodowana ciągłym brakiem czasu, pracą zawodową, rzutuje negatywnie na
rozwój emocjonalny, intelektualny, a nieraz nawet na rozwój fizyczny. Wszelkie
niedomagania dzieci nierzadko mają swoje podłoże w braku więzi emocjonalnej
z ojcem. Czasu poświęconego dziecku nie da się niczym nadrobić, ani zastąpić”5.
Wspólnie spędzony czas z dzieckiem pełni nie tylko funkcję wychowawczą, uczy
nowych zachowań, wdraża w otaczającą rzeczywistość, ale także buduje prawidłowe relacje interpersonalne, a także między innymi zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności. Dzięki temu pomaga dziecku budować jego
2

G. MacDonald, Wzorowy Ojciec, Kraków 1980, s. 10.
W. Fijałkowski, Rodzi się człowiek, Warszawa 1974, s. 189.
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A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, Poznań 2012, s. 25.
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J. Augustyn, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2009, s. 246.
3
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jednostkową tożsamość. Kreatywnie i przede wszystkim wspólnie spędzony
wolny czas pobudza obie strony do aktywnego działania oraz uczy nowych zachowań i utrwala ich pozytywne elementy, a także kształtuje większą samoświadomość. Wspólnie spędzone chwile, tworzenie rodzinnych, pozytywnych rytuałów oraz kultywowanie tradycji skłaniają do wykazywania prawidłowych postaw, pobudzają wyobraźnię i stanowią ważny element życia dzieci i rodziców.
Badacze zauważyli również, że ojciec jest dla córek pierwowzorem mężczyzny. Według H. Normana Wright’a „wprowadzenie w świat mężczyzny dokonuje się za pośrednictwem ojca (…). To ojciec nadaje barwę jej widzeniu mężczyzn, to on kształtuje jej oczekiwania co do przyszłych wobec niej zachowań”6.
Dobry ojciec obecny w życiu córki kształtuje prawidłową psychikę przyszłej
kobiety, także w kontekście postrzegania własnej wartości. Warto w tym miejscu
wspomnieć sytuacje, występujące przede wszystkim wśród osób o niższym wykształceniu, czy statusie społecznym, w których zdarzają się ojcowie, nadmiernie
pragnący męskiego potomka. Takie jednostki nierzadko marginalizują znaczenie
i wartość swojej córki. Niezrozumiała konieczność, choć poniekąd wyznaczana
przez krąg kulturowy, nakazuje spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. Co jednak, kiedy mężczyzna doświadczy ojcostwa, spłodzi jedynie córki?
Tylko szczere odłożenie takich aspiracji może pomóc w kształtowaniu postaw,
które będą wywierać pozytywny wpływ na relacje ojciec – dziecko, a także dobrze wpłyną na budowanie charakteru dziewczynek.
Ojcowie odgrywają ważną rolę także w życiu synów – początkowo jako autorytet, bohater, którego chce się naśladować, aż po kontakty i sposób traktowania kobiet, czy to, jak radzić sobie w trudnych chwilach, kiedy pojawiają się problemy.
Brak dobrego, ojcowskiego wzorca zachowań może wykształcić jednostkę lękliwą
oraz niespójną w kwestii zasad otaczającego ją świata. Jak zauważył Antonello Vanni – „ciepło, miłość, zaangażowanie i w końcu powstanie znaczącej więzi z ojcem,
stanowią trwałą podstawę procesu kształtowania się u synów męskiej tożsamości
płciowej”7. Uczy też syna postrzegania męskich ról, a także pomaga mu kreować
jego wzorzec postrzegania kobiecego piękna i właściwych relacji damsko - męskich.
Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci są bacznymi obserwatorami, a zachowania dorosłych potrafią nie tylko kopiować, ale także wprowadzać do swojego systemu wartości. Dlatego tak ważny jest autentyczny i dobry model życia ojca rodziny. Wzorce dostrzegane w domu zostaną bowiem w
większości przeniesione na grunt dorosłego życia jednostki. Dotyczy to również
patrzenia na kwestię wiary i religijności. Dziecko, które widzi autentyczną, pobożną i konsekwentną wiarę ojca, również w większości przypadków pełniej
przeniesie ją na swoje dorosłe życie. Dlatego, jak zauważył J. Rączka - „Każdy
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więc ojciec winien być godny zaufania, jakie Bóg w nim pokłada, a przez naśladowanie Boga jako Ojca, być Jego reprezentantem na ziemi”8.
Dwoje na pięcioro moich informatorów z rodzinnego domu i relacji z ojcem
wspomniało, że brali aktywny, rodzinny udział w codziennej modlitwie. Jak
wspomniała 36-letnia Anna – „w moim domu codziennie się modliliśmy. Zwykle
wieczorem, po skończonej pracy dorosłych i dzieci, gromadziliśmy się wszyscy
przed obrazem w pokoju i odmawialiśmy modlitwę. Jej inicjatorem zawsze był
tato. Nie pamiętam dnia, w którym się nie modliliśmy”9. Drugą osobą, która modliła się z obojgiem rodziców była 33-letnia Jadwiga. Pozostałe, młodsze osoby
nie pamiętały wspólnej modlitwy z matką i ojcem. Być może przyczyną tego
było zamieszkiwanie terenów miejskich lub młodszy wiek zarówno samych informatorów, jak również ich rodziców.
3. Ojciec w relacjach z matką
Ojcostwo to jednak nie tylko relacje na linii ojciec – dziecko, to także relacje
ojca z matką. Nie będzie autentycznym ojciec, który stwarzając dobre lub choćby
poprawne relacje z potomstwem, pominie osobę ich matki. Właściwa komunikacja między rodzicami przed i w trakcie porodu są " wielką i wielostronną korzyścią, zarówno dla niej jak i dla niego, a także dla więzi łączącej rodziców z
dzieckiem i małżonków pomiędzy sobą”10. Takie zachowanie będzie procentować także w późniejszych latach obopólnego wychowania. Pozytywna refleksja i
przeżywanie okresu prenatalnego, to cenne doświadczenie dla każdej ze stron
oraz mocna podstawa do budowania całożyciowej więzi z dzieckiem, zapewniającej mu zaspokojenie między innymi potrzeby bezpieczeństwa, czy miłości. 26letnia informatorka Klaudia wspomina dom rodzinny i relacje z ojcem jako „inspirujący czas pełen miłości, zrozumienia i szczerych relacji. Zawsze mogłam
porozmawiać z tatą o swoich problemach. On – mimo wielu zadań, pracy – zawsze znajdował dla mnie czas. Był dla mnie oparciem. Jednak – kiedy trzeba było
– potrafił postawić na swoim, więc – choć jestem jedynaczką, muszę przyznać,
że nie byłam klasyczną, przedstawicielką jedynaków”11.
Żadnego małżeństwa, relacji międzyludzkiej nie omijają trudne chwile, problemy. Jednak także to, w jaki sposób rodzice przez nie przechodzą, uczy dziecko właściwego podejścia do konfliktów, czy nieprzychylnych wydarzeń, nawet
jeśli są one rozwiązywane niejako z dala od niego. Jak podkreślił Gordon MacDonald - dzieci „obserwują nasze próby przedzierania się przez kolczasty teren
niezgody, to, jak dobieramy słowa, wyrażamy nasze rozczarowanie tym, co ktoś
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inny uczynił lub sądzi. Słyszą nasze słowa <<przepraszam>> i <<przebaczam
ci>>. Uczą się zatem czegoś o tym, jak powinni traktować inne istoty ludzkie12.
Dobre relacje między rodzicami skutkują również lepszą i bardziej wyważoną troską o potomstwo. Jak zauważył Antonello Vanni – „według statystyk dzieci, które wzrastają w takich rodzinach, odnoszą przez to wiele korzyści: znacznie
rzadziej nadużywają środków odurzających, znacznie mniej jest wśród nich zachowań antyspołecznych i ryzykownych, zaburzeń psychicznych i zaburzeń odżywiania, przedwczesnych i płytkich doświadczeń seksualnych, sytuacji zaniedbania czy ubóstwa”13.
Nauka szacunku to kolejny ważny aspekt pedagogiczny. Dziecko uczy się go
obserwując otoczenie i występujące w nim relacje. Synchronizacja mowy werbalnej i niewerbalnej, autentyczność relacji i komunikacji interpersonalnej to
ważne atrybuty w uczeniu szacunku. Dziecko również powinno uczyć się szacunku dla owoców pracy, czy przedmiotów, zwłaszcza tych, które stanowią dobro ogółu.
Czym zatem jest wychowanie małego człowieka? Według Jana Pawła II
„wychowanie jest przede wszystkim obdarzaniem człowieka – dwustronnym
obdarzaniem. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat”14. Dzieci uczą się od rodziców, ale
również rodzice uczą się świata i zachowań potomków. Swoją szczególną rolę
ma tutaj także ojciec, który „pobudza rozwój zainteresowań zamiłowań u dziecka, stymuluje jego ciekawość poznawczą, poszerza horyzonty wyobraźni i myśli,
dostarczając ciekawych a zarazem rzeczowych informacji o świecie, ludziach,
życiu itp.”15.
Dziecko obserwując oboje rodziców ma świadomość ich zróżnicowania, ale
tego, który harmonijnie się dopełnia. Z definicji męskości i kobiecości, ojciec i
matka mają odmienne cechy psycho – fizyczne, których dziecko staje się podświadomym i często bezkrytycznym naśladującym, który kopiuje zachowania i
przejawy systemu wartości dorosłych. Oczywistym jest, że rola ojca różni się od
roli matki, jednak obie są bardzo wartościowe i ważne. Obie przyczyniają się do
kształtowania osobowości dziecka. Nie będzie autorytetem, oparciem ojciec
prowadzący podwójne życie, nadużywający alkoholu, łamiący prawo, czy nie szanujący swojej żony i domowników. Możliwe nasilenie negatywnych czynników w
życiu ojca i rodziny może przełożyć się na szereg nieodpowiednich zachowań, związanych między innymi z agresją, przemocą fizyczną i słowną. Rodzący się wówczas
brak porozumienia utrudni komunikację ojca z dzieckiem i odciśnie piętno na późniejszym życiu i dokonywanych wyborach przez córkę, czy syna. Jakim autorytetem
12
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będzie ojciec, który kosztem rodziny, na pierwszym miejscu stawia alkohol, dobrą
zabawę, głośne towarzystwo? Jaką wizję rodzicielstwa utrwali u swoich potomków?
Kto weźmie winę za domowe awantury i przemoc?
Jak stwierdził Gordon MacDonald, „jeśli ojciec skłonny jest do tracenia panowania nad sobą i wyrzucania z siebie niekontrolowanych potoków słów, które
uderzają dziecko, to może okazać się, że do końca życia przyjdzie mu żyć ze
zdruzgotanym synem czy córką. Słowa eksplodujące w ważnych momentach
życia są w stanie kształtować całą osobowość”16. Wówczas funkcję typową dla
autorytetu – jakim nie tylko z założenia powinien być ojciec - może przejąć na
przykład grupa rówieśnicza, czy media, która nierzadko traktuje młodego człowieka nie jako podmiot, ale przedmiot prowadzący do osiągnięcia danego celu.
Jak wspomniała 33-letnia Aleksandra – „pochodzę z tak zwanego dobrego domu,
rodzice należeli do klasy średniej. Nigdy nie narzekałam na swój status materialny, miałam dużo ładnych, nowych zabawek. W szkole dobrze się uczyłam, zawsze miałam świadectwo z czerwonym paskiem. Jednak dla mojego ojca to wciąż
było za mało. Kiedy zamiast piątki przyniosłam czwórkę – potrafił przez kilka
godzin analizować według niego – słaby wynik. Jeszcze w szkole podstawowej
wiedziałam do którego liceum pójdę, który kierunek studiów powinnam wybrać.
Żeby spełnić oczekiwania ojca jeszcze więcej się uczyłam. To on wybierał mi
znajomych, decydując z kim mogę się spotykać. To skończyło się anoreksją i
nerwicą. Dzisiaj jestem dorosła, ale nadal gdzieś w podświadomości słyszę, że
powinnam się bardziej starać, że przecież stać mnie na więcej. Bardzo ciężko
pokonać przeszłość”17.
Nieprzemyślane słowa mogą skutkować zakotwiczeniem w podświadomości
negatywnych opinii, skojarzeń. Nierzadko przyczyną wielu negatywnych i niewytłumaczalnych zachowań dorosłych, są zakodowane słowa bliskich, w tym
także ojca. Być może w części przypadków ojcowie nie pamiętaliby nawet, że
tak boleśnie zranili psychikę dziecka, jednak dzieci – niezależnie od wieku mocno przyswajają opinie na swój temat. Nie oznacza to tego, że ojciec nie może
użyć krytycznych słów, mam tutaj na myśli jednak uderzenie w problem, a nie w
osobę dziecka. To czyn, zachowanie może być złe, a nie córka, czy syn, którzy
zachowali się w taki, a nie inny sposób. Metoda zwerbalizowania własnych odczuć i spostrzeżeń nie może być atakiem personalnym.
4. Nieobecny ojciec
Bardzo dużym problemem, także - a może szczególnie współcześnie – jest
występowanie zjawiska nieobecnego ojca. Nie musi ono być spowodowane jego
śmiercią, rozwodem, czy wyjazdem zagranicę, ale może występować także w
sytuacjach, kiedy wszyscy domownicy zamieszkują wspólny budynek. Jak
wspomniał 20-letni Bartłomiej – „mam oboje rodziców, tzn. oboje mieszkają w
16
17

MacDonald, op. cit., s. 50.
Archiwum Autora, informatorka Aleksandra, lat 33.

258

jednym domu. Mama mieszka na dole, ojciec na górze. Oboje rzadko spotykają
się w jednym pomieszczeniu – kuchni lub pokoju. Dla innych wszystko wygląda
dobrze – ładny dom, dwa samochody, niezłe zarobki, ale w rzeczywistości są to
dwa różne światy. Tak było odkąd tylko pamiętam. Ja i moja siostra krążymy
między piętrami. Myślę, że to mama bardziej się stara być z nami, ojciec bardzo
dużo pracuje. Mówi, że wszystko to dla nas – na szkołę dla siostry, na studia dla
mnie. Co prawda jeździmy na wakacje z mamą i siostrą, ale chyba nie o to tutaj
powinno chodzić. Ojciec jest dla mnie obcy, myślę, że chyba nawet nie wie co
lubię, co mnie cieszy, martwi, jakie są moje sukcesy i porażki. Teoretycznie nie
powinienem narzekać – zawsze miałem to, co chciałem. Pierwszy w klasie jeździłem własnym samochodem, który dostałem na osiemnaste urodziny. Oczywiście cieszy mnie to, ale wcale nie sprawia, że mi to wystarcza. Czasami chciałbym po prostu wyjść z rodziną do kina, zjeść wspólny obiad lub kolację wigilijną. Tego niestety nie mam”18.
Nieobecny ojciec może być dobrze sytuowany, może kupować dziecku różnorodne, nowoczesne zabawki i sprzęt multimedialny, ale może nie obdarzać
pociechy należytą uwagą, czy wspólnie spędzonym czasem. Dobra, pełna mądrej
miłości i zaangażowania obecność taty jest kluczowa na każdym z etapów rozwoju dziecka. Tylko budowanie wspólnoty rodzinnej może przynieść długofalowe owoce dobrego wychowania kolejnych pokoleń. Nieobecny tata, to często
postać nieświadoma swojego znaczenia. Wynika to być może z kreowanego w
mediach obrazu, w którym kobieta jest samowystarczalna, także jako matka, a
rola ojca traci na znaczeniu i jest – z pozoru – łatwo zastępowalnym składnikiem.
Proponowanych, nieudolnych zastępników jest wiele. Są nimi na przykład: Internet, gry komputerowe, nieodpowiednie towarzystwo, przelotne więzi międzyludzkie, brak umiejętności prawidłowego komunikowania się, uzależnienia.
Część ojców, na których oddziałuje nowoczesna interpretacja ról rodziców,
nie jest świadoma konsekwencji braku ojcowskiej obecności, która przejawia się
na płaszczyźnie: emocjonalnej, uczuciowej, czy poznawczej. Również tata niedostępny w przestrzeni edukacyjnej swojego potomstwa to efekt marginalizacji
społecznej. Drugoplanowa rola jest sygnałem mniejszego znaczenia ojca dla
rozwoju i wychowania dziecka. Brak ojca w codziennych rytuałach rodziny także
może zaburzyć prawidłowy podział ról. Jak wspomina 21-letni Mateusz – „w
moim domu to mama wiodła prym. Ojciec miał tylko zarabiać pieniądze, a w
kwestii wychowania miał i wciąż ma niewiele do powiedzenia. Nie wiem czy
taki model rodziny chcieli świadomie zbudować, czy wszystko to zweryfikowało
życie. Ojciec nigdy nie miał swojego zdania. Kiedy ja lub moje rodzeństwo
chcieliśmy wyjść do kolegów, zwykle to mama udzielała zgody lub zakazywała
spotkania. Nigdy nie dziwił mnie ten model, dopóki nie poznałem mojej dziewczyny i jej rodziców. Oni prezentują diametralnie różny obraz rodziny”19.
18
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Niestety wciąż zapomina lub pomija się rolę ojcowskiej rozmowy z dzieckiem. Ogląd otaczającej rzeczywistości oczyma ojca jest cennym doświadczeniem dla obu stron. Wyważone spojrzenie na świat połączone z dojrzałością i
doświadczeniem pomaga budować osobowość dziecka.
Podsumowanie
Wychowawcza rola ojca w rodzinie ma ogromną wartość. Powinna być niezależna od wieku, statusu materialnego, czy wykształcenia. Wejście w nią odbywa się jeszcze wtedy, kiedy dziecko znajduje się w łonie matki. Później nie ogranicza się tylko do zapewnienia rodzinie bytu materialnego, ale służy kształtowaniu osobowości i systemu wartości dziecka, którym jest mały, ufny człowiek.
Tylko umiejętne, spójne, wyważone i przede wszystkim szczere postępowanie
może kształtować właściwe relacje ojca z dzieckiem.
Współczesne marginalizowanie znaczenia ojcostwa, zastępowanie go przez
inne czynniki, w dalszej perspektywie może przyczynić się do wieloaspektowego
kryzysu poszczególnych rodzin. Wciąż zbyt często słyszy się o autentycznych
przypadkach, nierzadko drastycznego postępowania ojca z dzieckiem lub dziećmi. W patologicznych środowiskach występuje przemoc, alkoholizm, uzależnienie od środków odurzających, media donoszą o przerażającym, brutalnym postępowaniu ojców z własnymi potomkami. Dlatego warto mieć na względzie to, co
zauważył Rafał Podleśny – „Są ojcowie, którzy (…) kochają swoje dzieci i pragną uczestniczyć w ich wychowaniu. Są i tacy, którzy mimo życia w pełnej rodzinie, przegrywają swoje ojcostwo, przedkładając nad nie inne istotne sprawy.
Być może u schyłku życia uznają to za swoją największą porażkę”20.
Streszczenie
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniał i nadal zmienia się sposób
postrzegania tematyki ojcostwa. Jest to po części spowodowane między innymi
przez cywilizację, która odgrywa swoistą rolę w kształtowaniu postaw i wartości
współczesnych jednostek, także w kontekście ojcostwa. Rola ojca nie wiąże się
już tylko z zapewnieniem materialnego bytu rodzinie, czy ustalaniu zasad w życiu potomków, ale także z zaspokojeniem potrzeb związanych z wychowaniem, a
więc przygotowaniem jednostki do wejścia i życia w społeczeństwie, kręgu kulturowym. Artykuł został oparty przede wszystkim na dostępnej literaturze oraz
wypowiedziach 6 dorosłych informatorów.
Summary
Over the past decades has changed and continues to change the perception of
the subject of fatherhood. This is in part due to, inter alia, by civilization, which
plays a specific role in shaping the attitudes and values of modern units, also in
20

R. Podleśny, Wyzwania wobec ojca współczesnej rodziny, [w:] Pedagogia Ojcostwa,
pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola, Nr 1 (1/2010) lipiec-grudzień, s. 75.

260

the context of fatherhood. The role of the father is not associated only with the
provision of material for the family, or defining principles in the lives of
descendants, but also addressing the needs related to education, thus preparing
individuals to enter and live in society, cultural circle. The article was based primarily on the available literature and statements 6 adult respondents.
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Radosław Edward Skakuj (KUL)

Aspekty pedagogiczne relacji wychowawczej: ojciec – dziecko
Wstęp
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są aspekty pedagogiczne relacji
wychowawczej zachodzącej pomiędzy ojcem a jego dzieckiem, zarówno synem,
jak i córką. Zagadnienia zaprezentowane w artykule są związane z naukami pedagogicznymi, społecznymi, psychologicznymi, wiążą się z pedagogiką rodziny,
pedagogiką ojcostwa, pedagogiką katolicką, personalistyczną, opiekuńczo – wychowawczą. Głównym przedmiotem analizy artykułu jest wpływ ojca, jego zaangażowania, jego postawy wobec dziecka, na harmonijny rozwój potomstwa,
integralne, wszechstronne wychowanie dziecka, gdzie dziecko powinno być rozumiane jako oczywiste dobro, skarb dla rodziców, zarówno dla ojca jak i dla
matki.
1. Charakterystyka ojcostwa
Pisząc o ojcostwie i jego wpływie na proces wychowawczy dziecka, należy
przedstawić ogólną charakterystykę samego ojcostwa, jego charakteru, skupiając
się na poszczególnych płaszczyznach i formach sprawowania ojcostwa, na jego
wpływie na rozwój poszczególnych sfer osobowości dziecka.
Pisząc o relacji ojciec – dziecko, należy wskazać na fakt konstytutywny,
oczywisty fakt, że dziecko jest dobrem dla jego rodziców, dla jego ojca oraz
matki, jest celem życia ojca, opromienionego walką, staraniami o dobro dziecka,
jego rozwój, szczęście, wychowanie, zaspokojenie potrzeb. W momencie pojawienia się na świecie nowego życia, nowego człowieka, dziecka, wszelkie inne
cele ojca powinny przejść na plan dalszy, zarówno sława, sukces, pieniądze, życie zawodowe, powinny być traktowane jako coś mniej ważnego w stosunku do
dającego i pragnącego miłości, zaangażowania, ojcowskiej obecności – dziecka.
W tym naturalnym i głębokim odczuwaniu potrzeby realizacji miłości ojcowskiej
wobec dziecka, wyraża się ojcostwo w perspektywie realizacji powołania, powołania ojcowskiego. Młody człowiek, powołany do życia, jest źródłem szczęścia
dla jego rodziców, dla matki i ojca, którzy z zaangażowaniem, wspólnie w poczuciu szczęścia oraz spełnienia, powinni realizować piękny trud bycia ojcem i
matką. Ojciec powinien być dla dziecka źródłem autorytetu, bezpieczeństwa,
opieki, wychowania, wzorem do naśladowania, ideałem, źródłem wartości, postaw, przewodnikiem po świecie wartości, powinien być dla dziecka pomocą w
walce z trudnościami dnia codziennego, trudnościami życia, wsparciem i oparciem, wprowadzając dziecko w prawdę o otaczającej rzeczywistości. Te elementy składowe postawy wychowawczej, rodzicielskiej, ojcowskiej ojca, są składnikami realizacji jego powołania do ojcostwa w pozytywnym aspekcie, ojcostwa

263

prawidłowego i szlachetnego, opromienionego bezinteresowną miłością, pełną
akceptacją dziecka oraz własnej roli w jego wychowaniu, w atmosferze szczęścia, dla realizacji tego pięknego dla mężczyzny powołania.
Według Aliny Rynio, badającej myśl Jana Pawła II: „ojcostwo jest braniem
odpowiedzialności za życie i dojrzewanie człowieka, która wymaga dojrzałości
rodziców”1. Według Aliny Rynio, analizującej przesłanie Jana Pawła II: „ojciec
jest tym, który przynosi miłość, pokój, bezpieczeństwo, mądrość i sprawia, że
syn staje <<na własnych nogach>>”2. Cytaty te w sposób oczywisty wskazują na
ważność ojca z punktu widzenia właściwego i optymalnego rozwoju i wychowania dziecka, w którym ojciec jest autorytetem i daje dziecku miłość.
Według Lothara Schona, pisząc o ojcostwie należy wskazać, że ojciec odgrywa różny wpływ w poszczególnych okresach rozwoju syna. Dla przykładu
zatem, w okresie pomiędzy 1 a 2 rokiem życia dziecka, mówimy o ojcu karmiącym, utrzymującym, sprawującym opiekę. W okresie latencji, ojciec określany
jest w kategorii wzoru do naśladowania, pewnego nauczyciela. Po okresie buntu,
adolescencji, w okresie dorosłości, ojciec ponownie staje się wzorem oraz pewnym mentorem w sprawach ojcostwa. Z kolei w okresie środkowej oraz późnej
dorosłości, ojciec posiada miano mądrego starca, w tym okresie wchodzimy
również w pewne elementy uczenia pogodzenia się z nieodzowną śmiertelnością
człowieka3.
Według Czesława Walesy, analizującego badania i analizy o charakterze
psychologicznym, ojciec odgrywa ważną rolę w poszczególnych okresach rozwoju dziecka. W okresie okołoporodowym i niemowlęcym, ojciec między innymi odpowiada za kształtowanie u potomka pewnego obrazu interakcji międzyludzkich, kształtuje jego emocjonalne stany, poczucie sprawczości. Jego interakcja z dzieckiem ma pewien dwupodmiotowy charakter, ojciec zaspokaja potrzebę
bezpieczeństwa dziecka, wpływa na poziom prazaufania, przyczynia się do
kształtowania u dziecka, jego poczucia własnej ważności itp. W okresie poniemowlęcym, ojciec ukazuje zasady rzeczywistości, pomaga dziecku w koncentracji i decentracji, uczy hamowania złości, akceptacji przez dziecko dyskomfortu,
bawiąc się z dzieckiem, buduje wzajemne przywiązanie, wprowadza elementy
porządku w zaspokajaniu przez człowieka potrzeb. W okresie przedszkolnym,
ojciec wpływa na identyfikację płciową dziecka, będąc przy tym nie tylko stanowczym, ale również czułym oraz opiekuńczym, w sposób optymalny wpływając na rozwój dziecka. Ojciec daje dziecku poczucie bezpieczeństwa dzięki właściwemu oddziaływaniu wychowawczemu, budzi w odpowiedni sposób respekt,

1

A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 241.
Tamże, s. 241.
3
Zob. L. Schon, Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem, Przeł. A. Ubertowska, Gdańsk 2002.
2
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kształtuje u dziecka pewność siebie, wprowadza w zasady tzw. emocjonalnej
kontroli a także orientacji w otaczającym świecie, uczy współdziałania4.
Zgodnie z badaniami i analizami psychologicznymi, przedstawionymi przez
Czesława Walesę, pisząc o wpływie ojca na rozwój i wychowanie dzieci należy
zaznaczyć, że w młodszym wieku szkolnym, ojciec swoje dziecko wprowadza w
zakres obowiązków, uczy decydowania, wpływa na osiągnięcia szkolne, ukazuje
zasady nakazujące uwzględnianie perspektywy drugiego człowieka, zasady realizmu, właściwej wolności. W tym okresie rozwoju, ojciec wpływa na tworzenie
obrazu samego siebie u dziecka, wpływa na doświadczenie powinności, reprezentowane przez dziecko, ukazuje dziecku własnym przykładem i postawą zasady moralne, uczy odpowiedzialności, zadośćuczynienia. W okresie dorastania,
ojciec odpowiada za funkcję regulacyjną, wycofując jednak stopniowo kompetencje regulacyjne, a także działania oparte na sprawowaniu nad potomstwem
kontroli, wciąż kochając własne dziecko. Ojciec odpowiada za motywację młodego człowieka do walki z trudnościami, przyjmowanie przez niego moralnych
reguł, wpływa na ukierunkowanie się młodzieży na świat idealny, tworzenie
tożsamości własnego ja. Mówimy tutaj również o pewnej kategorii społecznego
dziedziczenia. W okresie młodzieńczym, przykładowo ojciec wpływa na styl
życia i filozofię życia młodego człowieka, wprowadza w zasady dobrych życiowych decyzji, a jego autorytet w oczach potomstwa, opiera się na emocjonalnej
więzi. Ojciec odgrywa również ważną rolę w dalszych etapach życia potomstwa5.
Skupiając się na pozytywnym obrazie ojcostwa, należy zaznaczyć, że ojcostwo to przyjęcie daru od Boga, przekazanie życia, kształtowanie nowego życia,
wprowadzenie we własne życie, wspólne życie, pomoc w życiu ofiarowana
dziecku oraz jako nieodzowny element ludzkiej egzystencji, odchodzenie z życia
potomstwa w momencie śmierci ojca.
Skupiając się w dalszym ciągu na charakterystyce ojcostwa, należy zaznaczyć, że Umberto de Vanna, wymienia trzy typy postaw ojcowskich. Jedną z nich
jest postawa ojca tradycyjnego, surowego oraz wymagającego od swoich dzieci,
a także ojca, który wymaga od swoich dzieci, aby w swoim życiu realizowały
jego niezrealizowane plany, marzenia, aspiracje. Innym rodzajem postawy ojcowskiej, jest ojciec pobłażliwy, który w swoim postępowaniu, nie jest ani przykładem, ani wsparciem dla dzieci, pozwalając im na wszystko, a zaistniały w ten
sposób brak autorytetu ojcowskiego powoduje, że dziecko poszukuje swojego
wzoru w różnego typu idolach, gwiazdach, sławach, niekoniecznie o pozytywnym charakterze i pozytywnym wpływie wychowawczym na dziecko, różnego
typu negatywnych postaciach. Innym typem postawy ojcowskiej jest ojciec nazwany mianem ojca wzorowego, który uczy swoje dzieci postawy odpowiedzialności za własne wieloaspektowe życie, jego charakter, przebieg i wymiar. Ważne jest
4

Zob. Cz. Walesa, Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studium psychologiczne,
[w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 296-301.
5
Zob. Tamże, s. 301-307.

265

jednak, aby wszystkie aspekty oddziaływania wychowawczego, były dostosowane
do poziomu rozwoju i dojrzałości młodego człowieka. Najbardziej optymalną postawą ojcowską jest postawa odpowiedzialnej pomocy, wraz z udzieleniem dziecku
właściwie rozumianej wolności, aby samo mogło uczyć się na błędach, lecz zawsze
odnajdywało pomoc i wsparcie ze strony odpowiedzialnego za dziecko ojca, ojca
otaczającego potomka miłością6.
2. Ojcostwo pozytywne
W tej części artykułu, ukazane zostaną pozytywne aspekty właściwej postawy ojca wobec dziecka, ojcostwa o charakterze pozytywnym, które w sposób
odpowiedni wpływa na rozwój i wychowanie syna i córki, można by użyć sformułowania, ma charakter prorozwojowy i prowychowawczy.
Według Józefa Augustyna, który pisząc o wychowaniu do ojcostwa, wskazuje na całokształt cech, którymi charakteryzować powinien się dojrzały ojciec,
który w sposób właściwy będzie wpływał na proces wychowawczy swojego
dziecka. Pierwszą z cech tych jest wzbudzanie zaufania do samego siebie, które
odczuwa syn do ojca, zaufania, które rodzi i krystalizuje się dzięki miłości. Inną
cechą dobrego ojca jest jego autorytet, który powstaje na bazie bezinteresownego
oddania się dziecku, dzięki właściwej oraz zaangażowanej postawie ojca wobec
dziecka, oraz jego właściwej postawie również wobec własnej żony. Brak autorytetu ojca powoduje, że nie jest on w oczach dziecka kimś, kto daje poczucie
oparcia, bezpieczeństwa, nie jest źródłem mądrości. Ojciec powinien bezgranicznie oddać się służbie dziecku, poświęcić się dla jego dobra, dla realizacji odczuwanych przez niego potrzeb opiekuńczych i wychowawczych, konstytuując
przez to swój własny autorytet. Ważna jest również ojcowska bezinteresowność,
opromieniona miłością, której oczywistym źródłem jest sam Bóg. Ojciec jest
powołany do wychowania dziecka do akceptacji trudu walki o dobro, w imię
miłości, radości, szczęścia, walki wewnętrznej z własnymi wadami, niedoskonałościami, słabościami, w imię budowania silnej woli i silnego charakteru, a także
walki zewnętrznej, walki z zewnętrznymi trudnościami losu, walki o własne
miejsce w otaczającej rzeczywistości. Życie ludzkie wiąże się z nieodzownymi
elementami, którym jest walka w imię godnego życia, opromienionego dobrem,
zarówno innych ludzi, zwłaszcza własnych dzieci, a także samego siebie. Ojciec
jest zatem powołany do nauczenia własnego syna, przyjmowania z radością,
szlachetnością i pełną akceptacją, trudu walki ze słabościami, różnymi niedoskonałościami, złem, w imię ich przezwyciężenia, dla pełnej realizacji idei dobra,
dobrego i pięknego życia7.

6

Zob. U. de Vanna, Jesteś wspaniały, Tato! Rola wychowawcza ojca, Przeł. T. Chudecki,
Warszawa 1994, s. 13-18.
7
Zob. J. Augustyn, Wychowanie do ojcostwa, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 247-251.
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Ojciec, na co wskazuje Józef Augustyn, powinien również tworzyć wobec
dziecka klimat wolności, realizować całokształt relacji z własnym dzieckiem w
duchu właściwie pojmowanej wolności, zaufania, co przyciąga dziecko do uznawanych przez ojca wartości. Ważne jest zatem osobowe partnerstwo w relacji
ojciec – dziecko, kreowanie postawy przebaczania u potomka przez ojca, w duchu wolności, pełnej uczciwości. Ojciec jest również powołany do ofiarowania
dziecku własnego czasu, w imię optymalizacji jego rozwoju, zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, a także intelektualnej czy fizycznej. Ojciec jest przy tym,
oczywistym wzorem do naśladowania oraz ideałem dla syna8.
Według Włodzimierza Fijałkowskiego, odpowiednie i w pełni optymalne,
pozytywne ojcostwo, wiąże się z udziałem ojca również w samym porodzie
dziecka, a także z dzieleniem się obowiązkami między żoną i mężem zarówno o
charakterze opiekuńczym, jak i wychowawczym, skierowanymi wobec dziecka,
w ramach wzajemnego dopełnienia, obustronnego włączenia się w proces wychowawczy oraz opiekuńczy dziecka, co w rezultacie ma istotne, pozytywne
znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb potomstwa, a także matki,
ojca, całej rodziny, obdarowanej nowym człowiekiem9.
Według Kazimierza Pospiszyla, który w swojej pracy ukazuje wyniki badań i
analiz wybitnych znawców przedmiotu, pisząc o pozytywnym ojcostwie należy
wskazać na jego pozytywny wpływ na sferę moralną dziecka. Ojciec ma najważniejszy wpływ na zakres postaw moralnych prezentowanych przez dziecko. Jego
własny zakres moralnych postaw, odbiór otaczającej rzeczywistości, stosunek do
napotykanych w życiu problemów, ma tutaj również istotne znaczenie. Na oczywistą korelację, występującą pomiędzy postawą ojca wobec potomstwa i jego
postawą o charakterze moralnym, a postawami moralnymi dziecka, wskazują
liczne badania empiryczne, związane np. z elementami behawioralnymi moralnych postaw, oceną wpływu ojca na całokształt moralnych uczuć, a także wpływu ojca na rozumienie przez potomstwo moralnych praw. Ważnym elementem w
rozwoju moralności dziecka są kategorie obecności ojca w życiu dziecka a także
jego nieagresywność. W przypadku, gdy ojciec jest agresywny wobec dziecka,
syn w przyszłości również będzie przejawiał agresywne zachowania, z kolei
obecność ojca oraz jego zaangażowanie w proces wychowawczy potomstwa, w
sposób pozytywny wpływa na fakt, że dziecko nie jest agresywne oraz nie odczuwa żądzy natychmiastowego zaspokojenia swoich potrzeb i zachcianek. Właściwe wypełnianie przez ojca zadań wychowawczych skierowanych wobec potomstwa, w sposób istotny koreluje z profilaktyką przestępstw, popełnianych w
życiu przez dzieci10. Elementy dotyczące wychowania moralnego realizowanego

8

Zob. Tamże, s. 251-253.
Zob. W. Fijałkowski, Dwurodzicielstwo od poczęcia. Ojcostwo w kształtowaniu się nowego
modelu człowieka, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 285-290.
10
Zob. K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 128-134.
9
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przez ojca wobec dziecka, będą przedmiotem analizy również w dalszej części
artykułu.
Według Marii Braun-Gałkowskiej, właściwe i odpowiedzialne ojcostwo wyraża się w postawie dobrego ojca, który powinien po prostu być przy oraz z
dzieckiem, musi być zatem obecny, współtworzyć proces wychowawczy skierowany wobec dziecka, umożliwiając mu właściwe wejście w grupę ludzką (rodzinę), dając mu bezinteresowną miłość ojcowską, kreując obraz i przebieg wychowania społecznego dziecka. Ojciec umożliwia dziecku określenie własnej płci,
zakresu wypełnianych ról w życiu, pożądanych z punktu widzenia społeczeństwa, stawiając i precyzując jasne wymagania, przygotowuje również dziecko do
trudu zadań realizacji wybranych celów życiowych, dając właśnie dziecku własną przy nim obecność, zaangażowanie, budząc odwagę i siłę do walki z nieodzownymi trudnościami życia. Ważna jest zatem obecność ojca, a także jego
dostępność, jego charakter bycia silnym wsparciem dla rodziny, jego rzeczywisty
dla dziecka autorytet, wartość, zakres posiadanych cech, takich jak mająca istotny wpływ z punktu widzenia realizacji procesu wychowawczego uczciwość, a
także pracowitość, wiara w Boga, fakt, że ojciec wymaga od innych ludzi, ale
przede wszystkim od samego siebie. Ojciec musi bezwzględnie kochać swoje
dziecko, otaczać go bezinteresowną opieką, dając dziecku właściwie rozumianą
wolność, będąc równocześnie podmiotem zasługującym na jego szacunek11.
Według Karola W. Meissnera, pisząc o odpowiedzialnym ojcostwie oraz odpowiedzialnym ojcu, należy jego zakres zadań i obowiązków ocenić z perspektywy zaspokajania potrzeb dziecka, do których w świetle badań empirycznych,
zaliczamy potrzebę miłości, która opiera się na pragnieniu czułości, ciepła, akceptacji. Ważna jest również potrzeba przyjaźni, polegająca na oczekiwaniach
dziecka, skierowanych wobec ojca, w perspektywie realizacji działań i zadań
opiekuńczych, zaspokajania ważnej potrzeby bezpieczeństwa, zrozumienia.
Istotne znaczenie ma również potrzeba, jaką odczuwa dziecko, aby ojciec odznaczał się wysokim poziomem autorytetu w oczach dziecka, cechowała go odpowiedzialność, mądrość, by był dla dziecka oczywistym przykładem i wzorem do
naśladowania. Pisząc o potrzebach dziecka wobec ojca, nie można pominąć
oczywistego pragnienia, jakie odczuwa dziecko w stosunku do rodziców, pragnienia, aby pomiędzy rodzicami istniała stabilna, trwała oraz silna więź emocjonalna, oparta na miłości i wzajemnym szacunku, dająca dziecku poczucie
bezpieczeństwa, zapewniająca trwałość całej rodzinie12. Dziecko w stosunku do
ojca, potrzebuje przede wszystkim miłości, obecności, zaangażowania w jego
rozwój, proces wychowawczy, w zaspokojenie jego potrzeb uczuciowych oraz
emocjonalnych13.
11

Zob. M. Braun-Gałkowska, Być ojcem, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa,
Lublin 2001, s. 207-210.
12
Zob. K. W. Meissner, Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości, [w:] D. KornasBiela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 194-196.
13
Zob. Tamże, s. 198.
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3. Ojcostwo negatywne
Skupiając się z kolei na ojcostwie negatywnym, które w sposób negatywny
wpływa na rozwój oraz wychowanie syna oraz córki, należy skupić się na jego
przejawach, typach, na samym charakterze jego negatywnego wpływu na dziecko, które jest pozbawione ważnego wychowawczego wpływu ze strony ojca.
Maria Braun-Gałkowska, pisząc o ojcostwie, dokonuje klasyfikacji postaw
ojca wobec dziecka, sposobów i wymiaru jego zaangażowania w kreowanie procesu wychowawczego skierowanego wobec potomstwa, wskazując na ojcostwo o
charakterze negatywnym, oraz pozytywnym (które było przedmiotem analizy
poprzedniej części artykułu). Negatywny charakter ojcostwa wyraża się w postawach i sytuacjach ojca, który jest nieobecny, ojca słabego oraz ojca trującego.
Ojciec nieobecny w aspekcie fizycznym, może być zarówno faktem zawinionym,
jak i niezawinionym. Konsekwencje dla rozwoju i wychowania dziecka w takim
przypadku są oczywiste, polegają na fakcie, że dziecko, nie mające ojca, nie ma
wzoru męskości, jest pozbawione bardzo ważnej osoby w swoim życiu. Pisząc
natomiast o nieobecności psychicznej ojca, wskazując na pewną etiologię tej
sytuacji, należy wskazać na tradycyjny podział ról poszczególnych członków
rodziny, który to w procesie wychowania dziecka, często nie docenia ważności
zaangażowania ojca w ten proces. Inną przyczyną tego typu nieobecności ojca,
jest zły przebieg i charakter relacji, interakcji pomiędzy ojcem a matką. Innym
typem negatywnego ojcostwa jest ojciec słaby, niedojrzały psychicznie i emocjonalnie, do odpowiedzialnej roli bycia ojcem, ojciec psychicznie nieobecny, nieodpowiedzialny. Ojciec słaby nie jest oparciem dla dziecka, nie zaspokaja we
właściwy sposób jego potrzeb, często zawodzi w wypełnianiu oczekiwanych od
niego obowiązków, oczekiwań, nie realizuje we właściwy sposób procesu wychowawczego, skierowanego wobec potomstwa, nie precyzuje wymagań wobec
dziecka, jest bezsilny, nie daje swojemu dziecku niezbędnego poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Kolejna negatywna postawa ojca wobec dziecka, uwidacznia się w negatywnym ojcostwie ojca trującego, co prawda człowieka zadowolonego z siebie i własnego życia, oraz własnych działań wychowawczych,
przy czym nie dostrzegającego pewnej toksyczności własnej relacji rodzicielskiej, które niszczy psychikę dziecka i w rzeczywistości w negatywny sposób
realizującego zakres obowiązków ojcowskich. Ojciec trujący nie kocha swojego
dziecka, lub kocha go w wymiarze miłości warunkowej, dopuszczając się przemocy wobec dziecka, który w konsekwencji ma negatywny obraz samego siebie,
wpada w nerwice14.
4. Rola ojca w wychowaniu dziecka
W tej części artykułu, autor dokona analizy niektórych aspektów procesu
wychowawczego realizowanego przez ojca, związanych z wychowaniem religijnym, moralnym, edukacją aksjologiczną, wychowaniem społecznym, rozwojem
14
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umysłowym dziecka, a także jego dojrzewaniem seksualnym, uwzględniając tezę
o integralnym, wszechstronnym rozwoju osobowości człowieka. Niektóre tezy
związane z niniejszymi zagadnieniami zostały poruszone już we wcześniejszych
częściach artykułu, w tej części zostaną przedstawione pewne dodatkowe treści
merytoryczne, ukazujące w zasadniczy sposób ważność wpływu wychowawczego sprawowanego przez ojca, na odpowiedni i optymalny rozwój osobowości
dziecka.
4.1. Wychowanie religijne
Pisząc o wychowaniu religijnym, realizowanym przez ojca, należy przytoczyć cytat Marii Braun-Gałkowskiej, która pisząc o ojcu trującym, wskazuje na
jego wpływ na wychowanie religijne dziecka: „i wtedy dorosłe dzieci <<trujących>> ojców są agresywne lub znerwicowane, a Boga wyobrażają sobie jako
silnego, ale nie kochającego, wiecznie śledzącego i mściwego. Z takim obrazem
Boga żyją w ciągłych skrupułach albo w ogóle się od niego odwracają”15. Zaprezentowany cytat w sposób jednoznaczny wskazuje na wpływ postawy ojca wobec dziecka, na jego wychowanie religijne, jego wyobrażenia samego Boga. Według Wandy Półtawskiej, wskazując na elementy wychowania religijnego, realizowanego przez ojca wobec dzieci, należy wskazać na fakt, że ojciec, który jest
człowiekiem wierzącym, praktykującym, daje przez taką postawę oczywiste
świadectwo wiary swojemu dziecku, wskazując dzieciom na jej głęboki sens,
wartość, ważność w życiu człowieka, przyczyniając się w oczywisty pozytywny
sposób na wychowanie religijne dzieci16.
Według Mariana Wolickiego, analizującego problematykę wychowania religijnego, pisząc o wychowaniu religijnym, realizowanym przez ojca wobec potomstwa, należy zaznaczyć, że zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II, ojciec jest w
oczach dziecka reprezentantem samego Boga, przy czym Bóg jest również wzorem oraz oczywistym źródłem ojcostwa. Należy pamiętać, że odpowiedzialny
ojciec, konstytutywnych źródeł swojej pozytywnej postawy wobec dziecka, powinien poszukiwać właśnie w Bogu, w swojej wobec niego relacji. Pisząc o wychowaniu religijnym realizowanym przez ojca, należy wskazać, że przez osobową relację ojca dzieci do Boga, jest konstytuowany ojcowski autorytet, zatem
podobnie, upadek autorytetu ojca, jest związany z zerwaniem przez ojca relacji z
Bogiem, z odwróceniem się od Niego. Obraz ojca, jaki dostrzega dziecko, rzutuje
na jego wyobrażenie Boga, zatem postawa ojca wpływa na religijność dziecka,
na jego poziom wiary i ufności wobec Boga. Proces identyfikacji dziecka z ojcem (zarówno syna, jak i córki), wpływa na całokształt postaw religijnych reprezentowanych przez potomstwo, takich jak bogobojność czy pobożność, a sama
identyfikacja zachodzi w imię nawiązania pozytywnej więzi ojca z dzieckiem.
15
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Ojciec jest oczywistym wzorem zachowań religijnych dla dziecka, chcącego go
naśladować, nie może zatem zachowywać dystansu wobec religii, uważając, że
religijność przysługuje tylko kobietom. Sam proces wychowania religijnego,
dokonuje się przez obecność ojca w rodzinie, jego odpowiednią oraz pozytywną
postawę wobec religii, Boga, pobożność, osobiste świadectwo wiary, uczenie
dziecka modlitwy, przy wskazaniu, że poprzez własną modlitwę, ojciec dostrzega
w osobisty sposób sens własnego powołania do ojcostwa. Ojciec jest zobowiązany do umożliwienia dziecku uczestnictwa w swoim własnym doświadczaniu
Boga, a samo wychowanie religijne, powinno być pomocą udzielaną dzieciom, w
odkryciu przez nich własnego powołania (zarówno do kapłaństwa czy małżeństwa), a także przygotowaniem do spotkania z Bogiem w wieczności, po nieodzownej śmierci człowieka17.
4.2 Wychowanie moralne
Pisząc o wychowaniu moralnym, realizowanym przez ojca wobec dziecka,
należy zaznaczyć, że ojciec powinien być autentyczny w realizacji uznanych
przez siebie wartości, być dla dziecka przewodnikiem po świecie wartości, ale
również ich rzeczywistym reprezentantem, podmiotem, który w swoim życiu, w
decyzjach, działaniach, postępowaniu, w sposób autentyczny kieruje się wartościami, urzeczywistniając wartości w życiu. Autentyzm w wierności wobec własnej hierarchii wartości, którą reprezentuje i którą odznacza się ojciec, jest dla
dziecka swoistym udowodnieniem tezy dla zasadności, logiczności, ważności
wartości z punktu widzenia właściwego życia, realizowanego w perspektywie
odnalezienia własnego miejsca w świecie, własnej wartości jako człowieka powołanego do pięknego życia, opromienionego poszukiwaniem i odnalezieniem
własnego celu egzystencji. Zatem ojciec jest powołany do kształtowania u dziecka, poprzez własną postawę wobec samego siebie, drugiego człowieka, Boga,
otaczającej rzeczywistości, właściwej hierarchii wartości, którą dziecko, młody
człowiek, w ramach uzyskiwania kolejnych etapów rozwoju, dochodząc do własnej dojrzałości w aspekcie moralnym, aksjologicznym, uzna w swej osobowej
wolności za własną, obowiązującą, piękną, szlachetną, prawdziwą i dobrą dla
samego siebie. Autorytet ojca, jego mądrość, zaufanie, które istnieje w świadomości młodego człowieka, potomka, są istotnym źródłem jego rzec można, kompetencji i wiarygodności oraz zaufania w sferze wartości. Ojciec, który angażuje
się całym sobą w proces wychowawczy dziecka, dając mu miłość, akceptację,
bezinteresowność, dając dziecku w sposób jasny odczuć własną wartość, fakt, że
jest oczywistym i wielkim dobrem samym w sobie dla rodzica, przyciąga dziecko
do w ten sposób urzeczywistnianych wartości, podkreślających godność, ważność osoby człowieka, rodząc równocześnie emocjonalną więź i przywiązanie do
osoby rodzica, ojca i matki. W tak ujmowanej komunikacji wartości, rodzi się
17
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aksjologiczna dojrzałość młodego człowieka, wielkiego skarbu dla jego rodzica,
ojca i matki.
Według Wandy Półtawskiej, ojciec jest autorytetem dla dziecka wówczas,
gdy jego postawa wobec dziecka jest właściwa oraz jego zaangażowanie w całokształt procesu wychowawczego, skierowanego wobec potomstwa jest na właściwym, wysokim poziomie. Ojciec musi być zatem obecny, być prawdziwym
wzorem do naśladowania, ponieważ tylko wówczas jest możliwe ukształtowanie
właściwego zakresu postaw u dziecka, zarówno wobec samego siebie, jak i drugiego człowieka. Należy również stale pamiętać i powtórnie zaznaczyć, że autorytet ojcowski w wychowaniu dziecka jest czynnikiem niezwykle ważnym. Zatem ojciec jest wzorem do naśladowania, źródłem przekazywania moralnych
zasad, przewodnikiem po świecie wartości i celów, wpływającym na kształt zakresu hierarchii wartości dziecka, jego sprecyzowanych celów i postaw18.
4.3. Wychowanie społeczne, rozwój umysłowy
Pisząc o wychowaniu społecznym, realizowanym przez ojca i skierowanym
wobec dziecka, należy wskazać, że rodzina, rodzice, zatem również oczywiście i
ojciec, jest prawdziwą szkołą miłości, szkołą nawiązywania właściwych relacji z
innymi osobami, szkołą pozytywnych postaw społecznych, szkołą zasad społecznych. Z kolei sam ojciec jest również wzorem ojcostwa i dobrego męża.
Według Kazimierza Pospiszyla, ukazującego wyniki badań i analiz wybitnych znawców przedmiotu (takich jak m.in. McClelland i in., Turner), ojciec ma
istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju aspiracji i potrzeb osiągnięć u
dziecka oraz jego sukcesów szkolnych. Ojciec jest zobowiązany do motywowania dziecka do samodzielnej i jak najbardziej perfekcjonistycznej pracy (oczywiście w granicach zdroworozsądkowych), a jego właściwa postawa wobec potomstwa, wpływa na potrzebę osiągnięć odczuwanych przez dziecko. Badania empiryczne wskazują na wpływ, jaki zachodzi pomiędzy tym, jaką warstwę społeczną
reprezentuje ojciec i jaką pracę zawodową wykonuje, a poziomem potrzeby osiągnięć prezentowaną przez syna. Należy również pamiętać, że przeprowadzone
badania empiryczne wskazują również, że sama identyfikacja dziecka z ojcem
wpływa na jego potrzebę osiągnięć. Należy również zaznaczyć, że liczne badania
potwierdzają fakt, że właściwe postępowanie wychowawcze ojca, w sposób pozytywny przyczynia się do sukcesów szkolnych dziecka. Brak opieki ze strony
ojca, a także jego surowość, wysoki poziom kontroli budzący w dziecku lęk, w
sposób negatywny wpływa na jego oceny szkolne19.
Według Kazimierza Pospiszyla, postawa ojca i jego zaangażowanie w proces
wychowawczy dziecka, w sposób oczywisty koreluje z poziomem integralnego
rozwoju i wychowania dziecka. Ojciec ma również fundamentalny wpływ na
rozwój seksualny dziecka. Według licznych badań empirycznych, ojciec w spo18
19
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sób bardzo istotny i znaczący wpływa na pojawienie się u potomstwa zakresu
zachowań odpowiednich dla prezentowanej przez dziecko płci. Należy tutaj pamiętać, że z punktu widzenia optymalnego przystosowania społecznego dziecka,
bardzo duże znaczenie ma właśnie właściwa identyfikacja płciowa, właściwy
sposób zachowania się, zgodny z własną płcią. Konkludując należy wskazać, że
odpowiednia postawa wychowawcza ojca, ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju odpowiednich cech zachowania związanych z płcią, zarówno u syna, jak i
również u córki20.
Zakończenie
Kończąc rozważania poświęcone roli ojca w procesie wychowawczym, skierowanym wobec dziecka, syna i córki, należy bezwzględnie wskazać na istotną
rangę i ważność pozytywnej, zaangażowanej postawy ojca wobec potomstwa,
opartej na miłości, akceptacji, odpowiedzialności, z punktu widzenia optymalizacji procesu rozwoju i wychowania człowieka, będącego jego potomkiem. Dziecko jest skarbem i dobrem dla rodzica, a samo rodzicielstwo, zatem również ojcostwo, to obdarzanie dziecka bezwarunkową i bezinteresowną miłością i szacunkiem, realizowanym w duchu poświęcenia, również o czym należy pamiętać, dla
własnego spełnienia i szczęścia, w imię realizacji dobra dla kochanego dziecka.
Odpowiednie i zaangażowane ojcostwo, to radosne wypełnianie powołania, które
dotyczy mężczyzny zakładającego własną rodzinę.
Streszczenie
Tematem artykułu były: „Aspekty pedagogiczne relacji wychowawczej ojciec – dziecko”. W poszczególnych częściach artykułu, autor przedstawił treści
związane z charakterystyką ojcostwa, przedstawił treści związane z wpływem
zaangażowanego i odpowiedzialnego ojca na rozwój i wychowanie dziecka. W
dalszej części artykułu, autor przedstawił zagadnienia związane z ojcostwem o
charakterze pozytywnym, gdzie ojciec przejawia pozytywną postawę wobec
dziecka, a także zagadnienia związane z ojcostwem o charakterze negatywnym.
W dalszej części artykułu, autor przedstawił treści związane z wpływem ojca na
poszczególne sfery wychowania dziecka, uwzględniając wychowanie moralne,
społeczne, religijne, rozwój umysłowy. Artykuł stanowił syntetyczne ukazanie
treści, związanych z pedagogiką ojcostwa, pedagogiką katolicką, pedagogiką
opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką rodziny oraz pedagogiką personalistyczną w aspekcie ojcostwa.
Summary
Pedagogical aspects of an educational relation a father – a child
The subject of the article was: „Pedagogical aspects of an educational relation a father – a child”. In the particular parts of the article the author presented contents con20
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nected with the description of a fatherhood, he presented contents connected with an
involved and responsible father’s influence on a child’s development and education. In
the next part of the article, the author presented notions connected with fatherhood with
positive character, where a father shows positive attitude towards a child as well as
notions connected with fatherhood with negative character. In the next part of the article, the author presented contents connected with a father’s influence on particular
spheres of a child’s education, taking into consideration moral, social, religious education, mental development. The article was a synthetic presenting of contents connected
with fatherhood’s pedagogy, catholic pedagogy, caring-educational pedagogy, a family’s pedagogy and a personalistic pedagogy in the aspect of fatherhood.
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Aleksandra Piskorowska (KUL)

Rola ojca w wychowaniu i socjalizacji dziecka
Wstęp
Współcześnie pozycja mężczyzny – ojca w rodzinie kształtuje się zupełnie
inaczej niż miało to miejsce przed wiekami. Istniejący od wieków model ojca –
jako patriarchy wielkiej rodziny obejmującej szereg pokoleń, o niekwestionowanym autorytecie uległ radykalnym przemianom. Dawniej to ojciec reprezentował
rodzinę na zewnątrz, dysponował jej majątkiem, a także decydował o przyszłości
dzieci. Obecnie w społeczeństwie dominuje model rodziny egalitarnej, czyli
partnerskiej, w której to ojcu nie przypisuje się już roli autorytatywnej.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiła wyraźna zmiana w zapatrywaniu
się na rolę ojca. Coraz częściej podkreśla się jego ogromne i wielorakie znaczenie w życiu rodzinnym, w tym także małego dziecka. Dzisiejsi młodzi ojcowie,
opierający swój związek małżeński na partnerskich, egalitarnych stosunkach
nierzadko sprawują rozmaite funkcje opiekuńcze w odniesieniu do dziecka traktując jego wychowanie i kształcenie nie jako obowiązek, ale jako przywilej mężczyzny, z którego nie chcą zrezygnować. Omawiając znaczenie roli ojca w procesie wychowania i socjalizacji dziecka należałoby scharakteryzować pojęcie:
ojcostwo. Bronisław Mierzwiński uważa, że […] ojcostwo jest specyficzną funkcją mężczyzny i oznacza:
Zajęcie właściwego sobie miejsca w małżeństwie i rodzinie;
Poczęcie dziecka (dzieci);
Otoczenie tych dzieci i ich matki troskliwą miłością;
Utrzymanie i wyżywienie członków rodziny;
Trudne dzieło wychowania dzieci1.
1. Rola ojca w rozwoju dziecka we wczesnym etapie jego życia
Pierwszym, bardzo ważnym zadaniem mężczyzny jest troska o kobietę, w
której ciele rozwija się jego dziecko. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby
ojciec dowiedział się w jaki sposób przebiega ciąża i jakie są warunki prawidłowej ochrony życia matki i dziecka. Znajomość zmian zachodzących w organizmie i psychice matki daje ojcu możliwość lepszego zrozumienia dynamiki procesów, które mogą zaistnieć w życiu pary podczas oczekiwania na narodziny
syna lub córki. Przyszli ojcowie posiadający wiedzę na temat kształtowania się
płodu w łonie kobiety potrafią zrezygnować z ryzykownych zachowań mogących
1
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stanowić zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego matki i dziecka, takich jak na przykład palenie papierosów czy tez spożywanie napojów alkoholowych. Z kolei ojcowie którzy naucza się sposobów opieki nad noworodkiem po
jego narodzinach stanowią duże wsparcie dla matki dziecka. Ponadto, możliwość
nabycia tych umiejętności powoduje u mężczyzny większe poczucie odpowiedzialności za potomstwo, wzmacnia więź małżonków, a także sprzyja pełnemu
rozwojowi jego świadomego rodzicielstwa i ojcowskich kwalifikacji2.
W okresie niemowlęcym dziecko jest jeszcze mało świadome istnienia taty.
Właśnie dlatego, ojciec powinien dążyć do budowania relacji z dzieckiem jako
pierwszy. Więzi wytworzone w okresie niemowlęcym pomagają ojcu w jego późniejszych relacjach z dzieckiem, już znacznie głębszych i bardziej świadomych.
Budowanie silnej więzi z dzieckiem, już od pierwszego miesiąca życia noworodka
jest zapowiedzią większego potencjału poznawczego dziecka. Ponadto, wczesne
oddziaływanie ojca na dziecko wpływa na jakość jego rozwoju społecznego i intelektualnego. Dzieci, które w pierwszych miesiącach życia są otoczone miłością i
troską ze strony ojca łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, a także wykazują wyższy poziom intelektualny i większe zdolności językowe od dzieci pozbawionych tej troskliwej ojcowskiej obecności3.
Kolejnym, bardzo ważnym zadaniem ojca jest poświęcanie dziecku, już od
chwili jego przyjścia na świat jak największej ilości czasu. Nieobecność ojca we
wczesnym dzieciństwie dziecka może negatywnie oddziaływać na cały jego rozwój emocjonalny. Brak dobrych więzi emocjonalnych z rodzicami, a zwłaszcza z
ojcem może skutkować rodzeniem u dzieci kompleksów i lęków. Dzieci wychowujące się bez ojca mogą mieć trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,
a także przejawiać kłopoty w szkole. Należy zaznaczyć także, że ojcowska obecność jest często nieoceniona w odniesieniu do dzieci problematycznych: dziecko
obdarzone troskliwą opieką i oddaniem ze strony ojca z pewnością będzie sprawiać mniejsze kłopoty wychowawcze w następnych latach życia, w szczególności w okresie dojrzewania. U dzieci i młodzieży, u których więź z ojcem była
niewystarczająca lub nie było jej wcale, często zaobserwować można niepowodzenia szkolne, niską samoocenę, i niepewność. Ponadto, dzieci pozbawione
ojcowskiej troski i opieki mogą przejawiać postawy aspołeczne takie jak: zuchwałość, okrucieństwo, wandalizm, czy też odrzucenie autorytetów wychowawczych4. Znaczny problem dla prawidłowego rozwoju małego dziecka stanowi
intensywność pracy wielu ojców, która sprawia że nie mogą oni poświęcić swoim dzieciom wystarczającej ilości czasu. Inny problem to zmęczenie, którego
doświadczają ojcowie. Spędzanie czasu z dzieckiem jest niesłychanie ważne.
Wspólny czas daje okazję do kreowania sytuacji, w których ojcowie mają szansę
2

A. Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, „W Drodze”, Poznań 2012, s. 16 – 17.
3
Tamże, s. 25.
4
Tamże, 26.
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przekazać dzieciom ważne wartości i postawy. Czas spędzony razem sprawia, że
ojcowie są bardziej wrażliwi na wyrażane przez dzieci potrzeby miłości, uwagi i
jasnych zasad postępowania. Mężczyzna spędzając czas z córką lub synem przechodzi na chwilę ze swojego świata do świata dziecka, co bardzo zbliża, a także
pozwala ojcu i dziecku lepiej się poznać5.
Innym, istotnym zadaniem ojca jest okazywanie dziecku miłości żywionej do
niego. Przytulanie, całowanie i bliskość fizyczna to pierwszy naturalny sposób
okazywania czułości. Już noworodek odbiera tego rodzaju pozawerbalne komunikaty, wówczas wie, że jest kochany i bezpieczny. Jeśli dzieci w pierwszych
latach życia będą miały wystarczająco dużo uścisków i pieszczot to nauczą się
lubić własne ciało. Będą lepiej rozumiały język ciała i łatwiej będzie im budować
relacje z innym człowiekiem6.
2. Rola ojca w życiu starszego dziecka
Decydująca rola w kształtowaniu społeczno – kulturowej osobowości dziecka przepada na okres wczesnego dzieciństwa, a więc na wiek przedszkolny. W
tym okresie dziecko przyjmuje wzory zachowań, normy, postawy, idee, a także
zdobywa pierwsze doświadczenia społeczne. Wiek przedszkolny jest okresem,
gdy kształtują się podstawy charakteru, np. samodzielność, prawdomówność,
zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach, odwaga. Dlatego też, zasadnicze
znaczenie dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju emocjonalnego na tym
etapie życia dziecka ma obecność ojca i charakter jego kontaktów z nim.
Nie ulega wątpliwości, iż w okresie wieku przedszkolnego rozwój mowy jest
najistotniejszy, a dziecko ciekawe świata zadaje szereg, często dziwnych pytań.
Ojciec powinien zdawać sobie sprawę z tego jak ważna jest umiejętność kierowania rozwojem mowy dziecka już od wczesnego dzieciństwa poprzez dawanie
dobrych wzorów wymowy, pobudzanie i prowokowanie do wypowiedzi, zadawanie pytań i cierpliwe udzielanie odpowiedzi na wszystkie dręczące dzieci problemy. Dojrzały i mądry ojciec podczas udzielania odpowiedzi na wszystkie
nurtujące dzieci pytania powinien wykazać się delikatnością oraz spokojem7 . W
okresie wieku przedszkolnego ważnym zadaniem ojca jest także czytanie dziecku
książek. Jest to bardzo dobry sposób by wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój
edukacyjny i intelektualny dziecka8.
Następnym, jakże istotnym zadaniem ojca jest zapewnienie przedszkolakowi
poczucia bezpieczeństwa. Dobry kontakt na linii ojciec – dziecko redukuje poczucie zagrożenia, natomiast szczera rozmowa z tatą pozwala sprostać trudnością
5

J. Augustyn, Kochaj mnie tato! Medytacje o ojcostwie, Wydawnictwo WAM, Kraków
2011, s. 15-17.
6
Magazyn Skrab, Okazywanie dziecku uczuć, [22.12.2013]. Dostępny w Internecie:
http://www.rossnet.pl/Ekspert/Magazyn-Skarb,2856
7
K. Canfield, Serce ojca. Jak być dobrym ojcem, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa
2007, s. 230.
8
Tamże, s. 222.
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jakie dziecko napotyka w swym życiu. Brak troski ze strony ojca niejednokrotnie
powoduje, że dziecko czuje się bezradne i bezbronne. Wówczas łatwo je skrzywdzić i zranić9.
Z chwilą pójścia dziecka do szkoły obowiązkiem ojca jest aktywna troska o
rozwój umysłowy dziecka, jego postępy szkolne, a także pomoc w przypadku
niepowodzeń w nauce. Chłopcy i dziewczynki wspierani obecnością ojca mają
przede wszystkim mniejsze problemy z zachowaniem i przeżywają szkołę w
sposób bardziej pogodny, co sprawia że osiągają lepsze wyniki w nauce.
Uczniowie ci rzadziej cierpią na depresję i są mniej zestresowani, są bardziej
ciekawi świata i otwarci na nowości, mają większe zaufanie do nauczycieli,
chętniej słuchają ich rad, a także potrafią być bardziej samodzielni i lepiej radzą
sobie w kontaktach z rówieśnikami. Nauka i odrabianie zajęć domowych pod
czujnym okiem ojca zwiększa i wyrabia u dzieci ciekawość świata, budzi rozmaite zainteresowania i poprawia zdolność koncentracji10. Na tym etapie życia
dziecko potrzebuje bezpiecznej przestrzeni do eksperymentowania, trenowania
nowych umiejętności oraz poznawania świata. W związku z tym rola ojca sprowadza się do stworzenia mu bezpiecznej przestrzeni, poprzez stawianie rozsądnych granic i powstrzymywanie niewłaściwych, niebezpiecznych zachowań. To
zadanie staje się szczególnie trudne, gdy dziecko wkracza w okres dojrzewania11.
Jest to czas, gdy młodzież jest szczególnie podatna na nacisk ze strony rówieśników. Pod ich wpływem mogą przejawiać przemijające zachcianki i kaprysy,
które są normalnym elementem procesu dorastania. Zdarza się jednak, że presja
otoczenia może przybrać charakter zdecydowanie negatywny, prowadząc do
niszczycielskich przyzwyczajeń lub zagubienia istotnych wartości. W tym przypadku niekwestionowanym zadaniem ojca jest podjęcie odpowiednich kroków
wychowawczych, aby przygotować dzieci na zetknięcie się z tym co nieuchronne. Chcąc zabezpieczyć dziecko przed niebezpiecznymi wpływami rówieśników
ojciec powinien zacząć działać na długo przed okresem pokwitania. Jednym z
najważniejszych kroków zapobiegawczych jest budowanie silnej, zdrowej więzi
z dzieckiem od samego niemowlęctwa12. Ojciec stanowi też obok matki pierwszy
wzór do naśladowania. Swoim przykładem powinien ułatwiać dzieciom wejście
w życie społeczne. To ojciec winien nauczyć dzieci odpowiedniego spoglądania
w przyszłość, pomagać w wyborze satysfakcjonującego ich zawodu oraz wprowadzić w środowisko pracy tak, aby byli w stanie znaleźć się w nim bez lęków i
9
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funkcjonować w duchu współpracy, a nie współzawodnictwa. Powinien on także
pomagać dzieciom w przechodzeniu ciężkich chwil, jednakże bez wyręczania ich
w podjętych przez siebie zadaniach13.
Kolejnym, wartym podkreślenia zadaniem ojca w procesie wychowania starszych dzieci jest nauka samodzielności. Tata daje dziecku więcej swobody i pozwala ryzykować, nie wyręcza dziecka przez co uczy samodzielności i dodaje
pewności siebie. Inne, bardzo istotne zadanie wychowawcze ojca to wskazywanie dziecku na jego „winy” i wdrażanie go w przyjęcie ciężaru odpowiedzialności za popełnione czyny. Nauka odpowiedzialności to bardzo trudna sztuka, która
wymaga uzmysłowienia dziecku, że za każdym jego czynem kryją się konkretne
konsekwencje14.
3. Rola ojca w wychowaniu i socjalizacji syna
W literaturze na temat ojcostwa więcej uwagi poświęca się relacji ojciec –
syn niż ojciec córka. Wynika to z faktu, że stosunek uczuciowy do ojca, a także
jakość kontaktów z nim w większym stopniu determinuje rozwój emocjonalny
syna niż córki. Dla chłopca ojciec jest głównym wzorcem osobowym, dla dziewczynki zaś „pierwszym mężczyzną w jej życiu”. Więź ojca z synem traktowana
jest inaczej niż więź z córką także ze względu na to, że większość ojców bardziej
chce mieć syna niż córkę i sami nadają swojej relacji z dzieckiem płci męskiej
szczególnego znaczenia15. Już w pierwszych latach życia chłopca ojciec jest często pierwszym obiektem ważnych relacji i zazwyczaj staje się dla syna cenionym
wzorcem. W tym czasie synowie szczególnie chętnie i łatwo uczą się od swoich
ojców. Ponadto zauważa się, że w okresie wczesnego rozwoju chłopca autorytet i
autowizerunek ojca stanowi dla niego istotne znaczenie. Autorytet ojca zależy od
jego postawy i zaangażowania się w rolę wychowawczą. Ojciec staje się autorytetem wówczas gdy jest obecny w życiu dziecka, a jego postępowanie stanowi
wzór godny do naśladowania16. Dodatkowo, w okresie wczesnego rozwoju ojciec
wnosi istotny wkład w rozwój intelektualny chłopca. Uczy go odpowiedzialności, daje mu poczucie bezpieczeństwa, a także wprowadza go w świat dorosłych.
Świadome zaangażowanie ojca w proces uczenia się dziecka, a także motywowanie do osiągania wysiłków intelektualnych wpływa na lepsze funkcjonowanie
sfery poznawczej młodego człowieka17. Na domiar tego, relacja ojca z synem
13
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wywiera znaczący wpływ na późniejszy rozwój psychospołeczny chłopca. Obecność ojca w procesie wychowania dziecka płci męskiej jest bardzo ważna ze
względu na to, że ojciec dostarcza dziecku takich wzorów i bodźców w życiu
moralnym i społecznym, których matka nie może mu ofiarować. Oprócz tego,
udana identyfikacja ojca z synem wzmacnia osobowość syna, zapewniając mu
wewnętrzną równowagę i harmonię procesów psychicznych. I odwrotnie, wielu
autorów wskazuje, iż słaba integracja ojca z synem skutkuje występowaniem u
chłopca większego lęku i niedostosowania psychicznego18. Chłopcy pozbawieni
więzi emocjonalnej ze strony ojca przejawiają mniszą odporność psychiczną, a
także doświadczają większego lęku. Wyjątkowo zatrważający jest fakt, iż chłopcy pozbawieni możliwości obcowania z ojcem trudniej rozwijają u siebie umiejętności wczuwania się w ludzkie cierpienia i radości oraz nie potrafią właściwie
kierować swoim postępowaniem ze względu na brak hamulców moralnych. Syn
pozbawiony możliwości stałego przebywania z ojcem o wiele trudniej kształtuje
ważną sferę swej osobowości, a mianowicie sumienie i moralność. Stąd też ma
większą szansę wkroczyć na drogę przestępczą lub nawet stać się psychopatą
pozbawionym zasad moralnych. Brak uczestnictwa ojca w procesie wychowania
syna odbija się negatywnie na jego osobowości. Chłopcy pozbawieni prawidłowej więzi z ojcem są bardziej lękliwi o wiele mniej zaradni życiowo, a także
przejawiają trudności w przejmowaniu ról przywódczych i „ról męskich” w zabawach dziecięcych19.
4. Rola ojca w wychowaniu i socjalizacji córki
Ojciec wywiera znaczny wpływ na kształtowanie się osobowości córki od
najwcześniejszych lat jej życia. Jest pierwszym mężczyzną, którego względy i
uwagę chce pozyskać i jednocześnie pierwszym, który wprowadza ją w relacje z
przedstawicielami płci przeciwnej. Obecność ojca życiu córki odgrywa podstawową rolę w przypadku kształtowania się odpowiednich postaw moralnych u
dziewcząt. Chociaż dziewczynka w sposób naturalny identyfikuje się z matką, to
jednak osoba ojca jest jej niezbędna do tego, by właściwie uformować swoją
kobiecość20. Postać ojca bez wątpienia może odegrać decydującą rolę w budowaniu poczucia własnej wartości u córki. Aby podnieść poziom samooceny u swojej
córki ojciec powinien bezzwłocznie znajdować powody i okazje aby ją chwalić,
ale musi przy tym uważać, aby pochwały dotyczyły przede wszystkim jej umiejętności, inicjatywy, pomysłów, a nie tylko jej wyglądu. Innym, ważnym zadaniem ojca jest wspieranie rozwoju kulturalnego dziewczynki. Bardzo ważne jest
żeby stwarzać córce okazje do osobistego rozwoju w sferze fizycznej, uczuciowej czy emocjonalnej, poprzez np. zachęcanie do uprawiania sportu, uczestnic18
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twa w wydarzeniach kulturalnych lub naukowych. Ojciec powinien także uświadomić córce, że jest osobą wspaniałą i drogą, której należy się szczera miłość.
Powinien również zwrócić uwagę córki na znaczenie szacunku kobiety do samej
siebie i poczucie własnej wartości, a następnie przedstawić jej męskie spojrzenie
na relacje z płcią przeciwną 21. Ponadto, obecność ojca w życiu dziewczynki jest
konieczna również po to mogła ona poprzez obserwację u swojego taty pewnych
typowo męskich cech zachowania się, lepiej później zrozumieć własnego męża i
syna. Niewątpliwie dziewczęta wychowane bez udziału ojców mają mniejsze
szanse na pomyślne wywiązywanie się z roli żony i matki dzieci płci męskiej22.
Dzieje się tak ponieważ, nie mają one okazji do tego, aby (w toku częstego przebywania z ojcem) wniknąć w psychikę przedstawiciela płci przeciwnej i starać
się zrozumieć go wszechstronnie. W tej samej sytuacji są córki ojców, którzy nie
tylko nie wykazują chęci w nawiązywaniu bliższych kontaktów emocjonalnych z
nimi, lecz wręcz odwrotnie odtrącają je, krzyczą na nie, stosują przemoc fizyczną
itp., co często ma miejsce w przypadku ojców – alkoholików. Alkoholizm ojca
może być przyczyną niechęci córki do wnikania w psychikę mężczyzn wzbudzając pewien uraz w stosunku do nich, co może w konsekwencji bardzo niekorzystnie odbijać się na przyszłym życiu rodzinnym każdej kobiety23. Dziewczęta
obserwując ojca i zarazem męża swej matki kreują sobie obraz swego przyszłego
męża oraz ojca własnych dzieci. Ma to fundamentalne znaczenie dla ich późniejszego okresu dorosłości. Sukces małżeński i rodzinny dziewcząt w znaczniej
mierze zależy od tego czy w okresie dzieciństwa miały dostatecznie wiele okazji
do obserwowania swych ojców w środowisku domowym oraz w środowisku
życia prywatnego. Istotne jest także oczywiście i to, w jakiej mierze ojcowskie
role były pełnione poprawnie24.
5. Współczesny kryzys ojcostwa
Współcześnie tradycyjny model rodziny traci rację bytu ze względu na głębokie przemiany społeczne, kulturowe, religijne i ekonomiczne, które rozpoczęły
się wraz z nadejściem epoki industrializacji. Od XIX wieku ojcowie coraz powszechniej podejmowali pracę poza domem, co osłabiło ich więzy rodzinne i
spowodowało, że rodzicem dominującym, obejmującym władze w rodzinie została matka. Wówczas podstawową sferą aktywności oddziałującą na męską tożsamość stała się praca zawodowa oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu. W XX
wieku aktywizacja zawodowa kobiet doprowadziła do obalenia systemu patriarchalnego funkcjonującego w tradycyjnej rodzinie oraz podważyła autorytet ojca
jako „żywiciela rodziny”25.
21
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Kryzys ojcostwa jak już wcześniej wspomniano został spowodowany splotem różnych procesów i przemian cywilizacyjnych. Przemiany te przyczyniły się
do zmiany postawy mężczyzny względem kobiety, jak również wpłynęły na sposób wypełniania przez niego roli ojcowskiej. Bronisław Mierzwiński w książce
poświęconej roli mężczyzny w rodzinie wyróżnia najważniejsze jego przyczyny:
rozwój przemysłu i urbanizacji, ruch emancypacyjny kobiet, otwarty bunt młodego pokolenia przeciwko wszelkim autorytetem, rozwój tzw. „wolnych związków” czy też „małżeństw na próbę”26. Wyżej wymienione przyczyny negatywnie
oddziaływają na relację ojcowską względem dziecka, które pozbawione mocnego
autorytetu ojcowskiego, zmuszone jest w coraz młodszym wieku samo decydować, co jest dla niego wartością priorytetową. W obecnych czasach, gdy środki
masowego przekazu mają olbrzymią siłę oddziaływania na psychikę dziecka,
będąc niejednokrotnie jedynym źródłem wiedzy o świecie, brak silnego autorytetu ojcowskiego może nieść opłakane konsekwencje27. Niewątpliwie najdotkliwszym efektem wycofania się mężczyzn z ojcostwa w wyniku „zawłaszczenia” ich
tradycyjnych funkcji przez kobiety jest nieobecność ojca w procesie wychowania
dziecka. Niestety współcześnie „męskość” kształtowana jest za pomocą atrybutów nie mających nic związku z rodziną: sukces zawodowy i finansowy czy też
intensywne robienie kariery. W pogoni za sukcesem liczba więzi w życiu mężczyzny, męża i ojca, schodzi nieraz na dalszy plan. Brak udziału ojca w procesie
wychowywania dziecka prowadzi także do licznych ujemnych konsekwencji w
jego rozwoju. Wyraźnie zaznaczona nieobecność ojca w życiu dziecka może być
przyczyną: zaburzeń w przystosowaniu społecznym, brakiem uznania dla autorytetów, nadpobudliwości agresywności lub stanów depresyjnych 28.
Szczególnie przykre są konsekwencje braku ojca dla chłopców; tworzą sobie
oni spaczony obraz męskości, charakteryzujący się nadmierną agresywnością.
Kiedy nie ma taty syn może poszukiwać wzorca męskości wśród rówieśników,
którzy niejednokrotnie nie dają dobrego przykładu. Nieobecność ojca czy też
posiadanie ojca, który nie wywiązuje się ze swej roli może także negatywnie
wpłynąć na pełnienie roli ojca przez chłopca w dorosłym życiu. Chłopiec, który
w swej rodzinie nie obserwował prawidłowej relacji między rodzicami będzie w
przyszłości miał problemy w pełnieniu roli męża we własnej rodzinie. Mężczyźni, którzy w dzieciństwie wychowywani byli bez udziału ojca mogą cechować się
większym lękiem i zahamowaniem w kontaktach seksualnych z kobietami29.
Nieobecność ojca w rodzinie ma istotny wpływ na proces formułowania się negatywnych cech charakteru nie tylko u chłopców, ale również i u dziewczynek.
Dziewczęta, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej nieobecności ojca
26
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mogą mieć skłonności do problemów o podłożu psychologicznym, przejawiających się w niskim poczuciu własnej wartości, zaburzeniach odżywiania, dręczącym niepokoju i depresji. Często dziewczęta te uzyskują w szkole słabe oceny, a
później nie wiedzie im się na studiach. Brak troski ze strony ojca i spowodowane
tym faktem cierpienie psychiczne mogą doprowadzić dziewczęta do sięgnięcia
po narkotyki lub nadużywania alkoholu. Zdarza się, że córki pozbawione ojcowskiej obecności łatwo popadają w złość, buntują się, a także mają problemy z
przestrzeganiem zasad promowanych przed nauczycieli i wychowawców. Nieobecność ojca w życiu córki może być jedną z przyczyn przedwczesnego wchodzenia w relacje damsko – męskie i podejmowania współżycia seksualnego, co
czasem prowadzi do niechcianej ciąży30.
Zakończenie
W społeczeństwie do niedawna zakorzeniony był jeszcze prastary schemat,
zgodnie z którym to matka jest wychowawczynią domową dziecka, natomiast
rola ojca sprowadza się do zarabiania pieniędzy. Dziś czasy się zmieniły i zmieniło się także podejście mężczyzn do ojcostwa. Współcześnie to partnerski model
małżeństwa cieszy się największym powodzeniem, Dzisiejsi ojcowie aktywnie
uczestniczą w wychowywaniu dzieci, nie tylko bawiąc się z nimi, ale i biorąc
udział w rutynowych czynnościach pielęgnacyjnych. Aktualnie coraz więcej
mężczyzn chce uczestniczyć w zajęciach odbywających się w ramach szkoły
rodzenia. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach dowiadują się pielęgnować i
kąpać noworodka, a przede wszystkim pokonują swój strach przed samodzielną
opieką nad dzieckiem. Coraz powszechniejszy udział ojca w zabiegach pielęgnacyjnych niemowlęcia sprawił, że stał się on dla dziecka osobą równie ważną jak
matka. Poza tym, coraz częściej można zaobserwować ojców odprowadzających
swe dzieci do przedszkola, spacerujących z wózkiem w niedzielne popołudnie
czy też na placu zabaw pilnujących bawiące się pociechy. Szereg badań przeprowadzonych w ostatnim czasie potwierdziło, że dzieci doświadczające opieki i
miłości ze strony ojca są bardziej poznawczo i społecznie kompetentne, a także
lepiej przystosowane psychicznie. Dowiedziono także, że ojcowie odgrywają
szczególną rolę w procesie socjalizacji swoich dzieci, wpływając na wczesny
rozwój emocjonalności u dziecka.
Bycie ojcem to wyzwanie, któremu nie każdy mężczyzna potrafi sprostać.
Jest to poważne zadanie, którego podejmuje się mężczyzna w celu wychowania
silnego i wartościowego młodego człowieka. Aby proces wychowania przebiegał
we właściwym kierunku ojciec powinien być nie tylko wychowawcą, ale i przyjacielem dziecka. Niezaprzeczalnym zadaniem współczesnego ojca jest wytworzenie w rodzinie atmosfery bezpieczeństwa, a także uczestnictwo we wszystkich
trudach życia rodzinnego. Zaangażowanie mężczyzn w wychowanie jest tak
ważne ponieważ przynosi pozytywne efekty nie tylko im samym, ale przede
30
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wszystkim ich dzieciom. Dokonując końcowej analizy omawianego tematu, należy
zwrócić uwagę na to, że dzieci które otrzymały podstawy do prowadzenia dobrego i
uczciwego życia dalekie są od ryzykownych zachowań, nie przyłączają się do niebezpiecznych grup, nie nadużywają alkoholu czy narkotyków.
Streszczenie
Artykuł traktuje o roli ojca w procesie wychowania i socjalizacji dziecka. W celu
dokładnego scharakteryzowania omawianego tematu podzielono go na kilka
części celem dogłębnej analizy. W pierwszej kolejności zostało scharakteryzowane pojęcie: ojciec. W dalszej części artykułu opisano rolę ojca w procesie wychowania dziecka w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym oraz w
okresie dojrzewania. Dalej, dokonana jest analiza roli ojca w wychowaniu i socjalizacji syna. Następnie podjęto rozważania dotyczące roli ojca w procesie
wychowania córki. Punktem kulminacyjnym rozważań jest przedstawienie przyczyn i skutków kryzysu ojcostwa.
Summary
The role of the father in the child's upbringing and socialization.
The article discusses the role of the father in the process of education and socialization of the child. In order to accurately characterize the topic is divided
into several goal-depth analysis. The first was characterized notion father. The
remainder of this article describes the role of the father in the upbringing of the
child in infancy, preschool, school age and adolescence. Next, made an analysis
of the role of fathers in the upbringing and socialization son. Then elaborates on
the role of the father in the education of her daughter. The highlight of the discussion is to present the causes and effects of the crisis of fatherhood.
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Jowita Berdzik (LSW)

Rola ojca w życiu dziecka
Wstęp
„Ponieważ zjawisko nieobecności ojców w rodzinach nasila się, dezintegracja społeczna i przestępczość, szczególnie wśród młodocianych, będzie nadal
rosła. Heroiczne wysiłki kobiet samotnie wychowujących dzieci są godne pochwały, jednak samotnym rodzicom trudno sprostać wymaganiom ekonomicznym i społecznym, które warunkują wychowanie zdrowych i dobrze radzących
sobie w życiu dzieci. Włączenie ojców w życie ekonomiczne i społeczne ich
dzieci jest ważnym, lecz pomijanym aspektem walki z ubóstwem, wykluczeniem
społecznym i przestępczością. Wiele problemów dotyczących przeciwdziałania
przestępczości i rewitalizacji społecznej wykazuje silny związek z brakiem ojca
w życiu dzieci”1.
Słowo rodzina kojarzy się dziecku z mamą, tatą, domem. Obecność mężczyzny, który pełni funkcje męża, ojca jest niezbędna do normalnego życia rodziny.
Przynosi stabilizację dla żony, która jest także matką, ale również i dla dzieci.
Warto pamiętać, że obecność ta nie może być wyłącznie obecnością fizyczną. Na
negatywny rozwój dziecka ma nie tylko wpływ brak ojca, ale również patologia
ojcostwa. Nieważne jak bardzo mama starła by się zastąpić dziecku ojca, należy
pamiętać, że dzieci potrzebują obojga rodziców. Niestety współczesny świat jest
miejscem , gdzie często w rodzinach brak jest ojca jako osoby, z którą dzieci
mogłyby się identyfikować. Ojciec nie stanowi dla nich wzorca do naśladowania,
nie jest autorytetem. Warto zadać sobie pytanie jaką szczególną rolę odgrywa w
rodzinie ojciec? Czego doświadczają dzieci, które wzrastają bez ojca? Jakie negatywne konsekwencje rozwojowe ponosi dziecko, które nie jada wspólnych
posiłków z obojgiem rodziców? Kluczowym pytaniem, które należy postawić
jest to, jak można braki te w życiu dorosłych już osób wyrównać oraz jak uporać
się z problemami, jakie one ze sobą niosą?2.
1. Autorytet ojca
Zgłębiając temat autorytetu ojca ważne jest omówienie samego pojęcia jakim
jest autorytet. Tak więc autorytet jest relacją pomiędzy co najmniej dwiema osobami, gdzie jedna budzi zaufanie oraz uznanie u drugiej. Można określić to mianem prestiżu, opartego na społecznie uznanych wartościach. Zjawisko to, zawsze
dotyczy dwóch stron jednocześnie, które są ze sobą związane, ale zachowują
1
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walor podmiotowości. W Europie jako pierwszy zdefiniował pojęcie autorytetu
Denis Diderot w Wielkiej encyklopedii francuskiej. Odbyło się to w 1751 roku.
Do Polsce termin ten dotarł za pośrednictwem niemieckiej formy Autorität, która
w tłumaczeniu na polski znaczy dosłownie powagę. Literatura polska podaje
wiele definicji autorytetu, jednakże jako pierwszy stworzył ją H. Rowid, który
autorytetem nazywa „ pewną swoistą własność, tkwiąca immanentnie w osobie,
względnie instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne
osoby, instytucje i grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny”3.
Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że człowiek uznany za autorytet posiada
dominującą pozycję, ponieważ ludzie często są skłonni akceptować jego polecenia, wykorzystywać rady i wskazówki, spełniać jego prośby czy polecenia. Warto również podkreślić, że autorytet jest wartością subiektywną, rozumianą przez
każdą jednostkę zupełnie różnie i poniekąd na własny użytek. Autentyczny autorytet uznawany jest bez przymusu4. Dziecko uczy się wartościowania już od
najmłodszych lat. Podstawową rolę na tym etapie odgrywają osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi) które zaspakajają podstawowe potrzeby malucha, towarzyszą pierwszym doświadczeniom życiowym. To dzięki
nim dziecko jest zdolne wyznaczyć kierunek własnego rozwoju, wybrać swoją
drogę. Dziecko nie jest jeszcze w pełni świadome wpływu treści i charakteru
przykładów z jakimi ma do czynienia. Trudno jest mu odróżnić dobre zachowanie od złego. Jednakże już w tym okresie, obserwując dorosłych ( w tym także
ojca) uczy się jak należy postępować. Efekty w tym zakresie zależą głównie od
faktu czy przekazowi towarzysza przykłady, niekoniecznie wskazywane jako
wzory do naśladowania, ale na co dzień obecne. Wraz z wiekiem wzrasta w
dziecku krytycyzm, ale także świadomość budowania różnych projektów życia,
podejmowania różnych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Wówczas dani
ludzie, najczęściej nieświadomie, stają się przykładami różnych postaw i życiowych programów.
Reasumując autorytet jako źródło wzorów i wartości jest potrzebny jednostce
w różnym stopniu, w zależności od jej wieku, sytuacji i zadań, jakie ma do wykonania5. Pojęcie autorytetu niejednokrotnie kojarzone jest z osobą matki, ojca
lub obojga rodziców. To właśnie oni stanowią lub powinni stanowić dla dziecka
wzorzec do naśladowania. Zadaniem ojca w rodzinie jest więc głównie utrzymanie autorytetu, aczkolwiek nie można skupiać się jedynie na tym jednym, konkretnym zadaniu. Autorytet ojcowski jest zależny od jego postawy i zaangażowania w niezwykle istotną rolę wychowawczą. Kluczową rolą w osiągnięciu
sukcesu jest obecność ojca. Warto podkreślić, iż spełnienie tego warunku jest
niezbędne do tego, aby ojciec mógł być autorytetem dla dziecka. Jest bowiem
3
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faktem psychologicznie udowodnionym, iż obecność ojca ma niezmierny wpływ
na powstawanie i kształtowanie postaw u młodych ludzi. Ważne jest, iż sama
obecność wychowawcy (ojca) nie wystarczy w rodzinie, aby wystąpiły psychologiczne mechanizmy, które odpowiadają za warunkowanie procesu dojrzewania
społecznego dzieci. Warto zaznaczyć fakt, iż aby ojciec mógł w pozytywny sposób oddziaływać na rozwój społeczny dziecka, musi aktywnie uczestniczyć w
procesie wychowania swojej latorośli. Skuteczność odpowiedniego oddziaływania ojca jest zależna od tego, czy będzie on sam reprezentował pozytywne wartości społeczne. Bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu autorytetu jest identyfikacja dziecka z ojcem. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy dziecko jest chłopcem
czy dziewczynką. Szczególną rolę w procesie uspołeczniania dziecka odgrywa
matka. To właśnie miłość macierzyńska ma podstawowe znaczenie dla inicjacji
rozwoju społecznego najmłodszych. Jednakże do osiągnięcia pełnego sukcesu
wychowawczego z pewnością potrzebna jest identyfikacja z ojcem, ponieważ
tylko w ten sposób dziecko może osiągnąć kolejny, wyższy etap rozwoju społecznego oraz moralnego6.
2. Ojcostwo od poczęcia
Współczesne lata, są okresem, gdzie rola ojca w uległa diametralnej przemianie. Kiedyś królował model rodziny, w którym mąż-ojciec był głową rodziny.
Jego zadaniem było zarabianie pieniędzy, utrzymanie rodziny i domu, zaspokajanie podstawowych potrzeb najbliższych, prace remontowe itp. Kobieta natomiast dbała o dom, przygotowywała posiłki, wychowywała dzieci. Tata spędzał z
dziećmi i mamą wakacje, weekendy. Czas mijał beztrosko podczas zabaw, przytulania. Tak więc mamy tu do czynienia z klasycznym, stereotypowym obrazem
rodziny. Obecnie, ojcowie nie zadowalają się tak małą ilością czasu jaką mogą
poświęcić swoim pociechom. Chcą aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka. widzieć jak się rozwija, jak stawia pierwsze kroki, jak dojrzewa. Optymistycznym
akcentem jest fakt, iż współcześni ojcowie uczestniczą w życiu dziecka od momentu poczęcia. Tatusiowie chodzą z żonami do szkoły rodzenia, rozmawiają z
dzieckiem, gdy jest jeszcze w brzuchu u mamy, uczestniczą w wizytach u lekarza. Kolejnym, niezwykłym elementem uczestnictwa w życiu dziecka od poczęcia jest udział ojca w porodzie, a następnie w całym procesie wychowania swojej
pociechy. XXI wiek jest okresem, gdzie kariera zawodowa nie stanowi już tak
wielkiej przeszkody do bycia stuprocentowym ojcem. Mężczyźni bardzo często
rezygnują z sukcesów zawodowych, aby móc każdą wolną chwile poświęcić
swojemu dziecku.
Z pewnością nikogo już nie dziwi widok spacerującego po parku mężczyzny
z wózkiem. Naturalnym zjawiskiem jest także tata, który robi zakupy z dzieckiem w nosidełku, lub mężczyzna, który zmienia pieluchę dziecku, kąpie je, czy
6

http://www.byctata.pl/ojciec_stanowi_autorytet_rozumu_i_wzorzec_w_ksztal.html
(08.01.2014).

289

też karmi obiadem. Opieka nad dzieckiem nie jest dla mężczyzn wstydliwa, czy
krępująca, a wręcz przeciwnie- jest powodem do dumy7. XXI wiek, jest czasem
przemijania stereotypów oraz zacierania się granicy pomiędzy obowiązkami
dawniej określanymi jako kobiece oraz obowiązkami, które niegdyś zyskały
przydomek typowo męskich. Z pewnością można stwierdzić, iż rola ojca w wychowaniu jest nie mniej ważna od roli mamy. Odpowiedni kontakt z ojcem jest
dla dzieci bardzo ważny, a w niektórych aspektach, odgrywa większa rolę niż
kontakt z matką. Literatura podaje, iż rozmowa z dzieckiem na jego poziomie,
pochwały zastępujące pogardę i krytykę oraz proponowanie odpowiednich dla
malucha zajęć, sprawia. że dziecko w życiu późniejszym, jako nastolatek lub
osoby dorosła, stworzy silniejsze i pełne zaufania relacje i związki. To, czego
dziecko doświadczy w najmłodszych latach, skutkuje później przez całe życie. W
tym miejscu warto zauważyć, iż jakość zabaw z tatą jest równie ważna dla malucha jak więź z mamą. Ma to ogromny wpływ na obecne, oraz przyszłe samopoczucie dziecka, wpływa na właściwy rozwój kontaktów społecznych. Należy
pamiętać, że każda chwila poświęcona dziecku jest dla niego bardzo ważna.
Sprawia, że dziecko czuje się kochane, wie, że w każdej chwili może liczyć na
obojga rodziców, nie tylko na mamę.
Naukowcy udowodnili, iż bardzo ważne w życiu dziecka jest jego pięć
pierwszych lat. Mianowicie dzieci, które przed piątym rokiem życia przywiązały
się do ojców, częściej cechują się pewnością siebie, są lubiane w szkole, niż
dzieci mające slaby kontakt z tatą. Ojciec jest niezwykle potrzebny w życiu malucha, ponieważ ma wpływa na jego przygotowanie do późniejszych ról społecznych jakie przyjdzie mu w życiu spełniać. Dziecko niezwykle uważnie obserwuje
rodziców, wyciąga wnioski, bierze z nich przykład. Dzięki obserwacji dziecko
uczy się ról społecznych. Aby były one prawidłowe ugruntowane, niezbędny jest
kontakt malucha z obojgiem rodziców. Tylko pełna i szczęśliwa rodzina umożliwia dziecku kontakt z wzorcami osobowymi rodziców: wzór kobiety, wzór mężczyzny. Fachowo etap ten określany jest mianem identyfikacji z ojcem/ z matką.
Zaskakującym jest fakt, iż dziecko już od drugiego roku zycia zaczyna przejawiać potrzebę przebywania zarówno z mamą jak i z tatą, nadal wyróżniając przy
tym matkę. Błędne jest myślenie, iż ojciec potrzebny jest chłopcom, a matka
dziewczynkom. Tata jako wzorzec osobowy niezbędny jest zarówno chłopcom
jak i dziewczynkom. To, w jaki sposób ojciec zachowuje się wobec matki, jaki
ma do niej stosunek, jak się do niej zwraca, pozwala dziewczynce ukształtować
swój własny obraz rodziny. Na tej podstawie buduje się jej własny stosunek wobec płci odmiennej oraz wobec przyszłego chłopaka, męża. Tata, jest dla dziewczynki pierwszym ukochanym mężczyzną. Więź łącząca dziewczynkę z ojcem
pozwala także na wzrastanie w przekonaniu o wielkiej miłości swego opiekuna.
Miłość ojcowska jest również pewnego rodzaju dowartościowaniem dziecka,
sprawia, że córka czuje się warta kochania przez innych. To właśnie dzięki tacie
7
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dowiaduje się jak powinna być traktowana przez mężczyzn oraz w jaki sposób
ona powinna się do nich odnosić. W przypadku, gdy ojciec nie ceni w swojej
córce kobiecości i jest na nią obojętny, powoduje zahamowanie jej prawidłowego
rozwoju.
Ojciec jest również niezwykle potrzebny w życiu chłopca. Jego brak, odbija
się na dziecku przez całe życie. Identyfikacja z ojcem pozwala chłopcu na psychiczne odseparowanie się od matki oraz nauczenie się od swojego wzorca jakim
jest ojciec, jak być odpowiedzialnym mężczyzną i dobrym ojcem. Pozwala mu to
także odkryć, w jaki sposób okazywać szacunek kobietom i jak nawiązywać odpowiednie, zdrowe relacje z kobietami. W przypadku nieobecności ojca, chłopiec
poszukuje tego wzorca gdzie indziej. Bardzo często szuka choćby małej namiastki ojcostwa w starszych kolegach, wśród rodziny, w telewizji, Internecie. Niestety, niesie to za sobą konsekwencje otrzymania negatywnych wzorców do naśladowania. Brak ojca w życiu dziecka skutkuje tym, że chłopiec tworzy wypaczony obraz cech "prawdziwego mężczyzny" co potem może (lub na pewno będzie)
rzutować na jego dorosłe życie. Chłopiec, któremu brakowało miłości ojcowskiej
zakładając rodzinę nie potrafi sprostać roli rodzica wobec swoich dzieci bądź
męża wobec żony. Nie wie, jak powinien się zachować, jak powinny wyglądać
jego relacje z bliskimi. Spowodowane jest to brakiem wzorca w najmłodszych
latach.
Brak obecności ojca w życiu malucha jest dla niego ogromnie krzywdząca i
ma wpływ na jego dalsze życie. W polskim społeczeństwie nadal możemy spotkać takie rodziny, w których to wyłącznie matka zajmuje się wychowaniem
dzieci, a ojciec jest tak zwanym żywicielem rodziny. Wtedy matka musi być dla
swojej pociechy jednocześnie i ojcem i matką. Jak można się domyślać niesie to
za sobą ogromny trud i godne jest podziwu i ogromnego szacunku. Optymistycznym faktem jest to, iż taki obraz rodziny jest coraz rzadziej spotykany i ojcowie
coraz bardziej angażują się w wychowanie i opiekę nad maluchami. Bardzo ważnym zadaniem rodziców jest dołożenie wszelkich starań, aby maluch czuł obecność, miłość oraz wsparcie, nie tylko jednego lecz obojga rodziców. To właśnie
na rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków ,
nie tylko bytowych, ale także wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, miłości8.
3. Współcześni ojcowie
Jak pisze Józef Augustyn dojrzałe ojcostwo: „rodzi się poprzez wzajemne
oddziaływanie na siebie dziecka i ojca. Ojciec poprzez towarzyszenie swojemu
dziecku w jego rozwoju sam również staje przed możliwością własnego osobowego wzrostu. Dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatusiem, ale
także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem. Ojciec, wychowując swoje dzieci,
sam bywa przez nie wychowywany. (...) Ojcostwo jest fundamentalnym do-

8

http://smykuj.pl/rola-taty-w-wychowaniu-dziecka, (06.01.2014).

291

świadczeniem mężczyzny. Dzięki niemu może, bowiem osiągnąć pełną dojrzałość swojego ludzkiego życia w wymiarze uczuciowym i duchowym”9.
XXI wiek jest wiekiem trudnym dla mężczyzny, który doświadcza konfliktu
ról społecznych. Z punktu widzenia społeczeństwa częściej można zaobserwować stereotypowe spojrzenia na mężczyznę. W tym świetle jego rola ogranicza
się do zapewnienia warunków materialnych rodziny. Jednakże w wyniku dokonujących się przemian społecznych, ekonomicznych, kulturowych zmieniła się
rola mężczyzny, a tym samym rola ojca. Szczególne znaczenie przybrała w procesie wychowania rodzinnego. Ojciec jako głowa rodziny powinien nie tylko
zapewniać byt swoim bliskim, ale też skupić się na kwestii prawidłowego wychowania młodego pokolenia. Wymaga się od mężczyzn, by byli w pełni zaangażowani w proces przezwyciężania różnych problemów związanych z opieką
nad dzieckiem, procesem jego wychowania, organizowaniem i inspirowaniem do
uczestnictwa w kulturze. Ważne jest, by swoją osobą potrafili reprezentować
kluczowe wartości, którymi powinien kierować się każdy praworządny obywatel
naszego kraju10. Jak mówi J. Pulikowskiego ojciec jest człowiekiem, któremu
dziecko powinno bezgranicznie zaufać. Zaufanie to powinno być budowane
przez wspólne przebywanie z dzieckiem. Ważne jest, aby odbywało się to już od
najwcześniejszych lat jego życia. Dopiero wtedy można osiągnąć pełny sukces
wychowawczy. Dziecko jest istotą niezwykle wrażliwą. Dlatego tak istotnym
zadaniem jest nie stracić zaufania przez chociażby niedotrzymywanie danego
słowa. Tata, który coś obieca i nie spełni tego, staje się w oczach dziecka niepewnym i niestabilnym człowiekiem, któremu nie można zaufać, a ta ufność ma
ogromne znaczenie w rozwoju psychicznym każdego człowieka. Ojciec godny
zaufania wykazuje szczere zainteresowanie sprawami dziecka, choć czasem wydają się one błahe i nic nie znaczące, w odczuciu osoby dorosłej. Niezwykle
istotnym zadaniem ojca jest ukazywanie dziecku głębi sensu i celu ludzkiej egzystencji. Wielu nastolatków, szczególnie chłopców, nie wie, co zrobić ze swoim
życiem, ponieważ ich ojcowie nie dali im odpowiedniego wzoru, jak żyć dobrze,
mądrze i uczciwie. Tylko odpowiedzialny, szczery ojciec jest w stanie być autorytetem i wzorcem dla swojego dziecka11.
4. Dojrzałe ojcostwo
Wychowanie dziecka jest niezwykle trudnym i skomplikowanym procesem.
Warto jednak przyjrzeć się temu zjawisku z innej strony. Jak mówi 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
9
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nad zwierzętami, ale również wtedy, kiedy sam nogą kopniesz kundla, który się
do nas przyczepił na spacerze. Wychowujesz dziecko nie tylko wtedy, kiedy
wygłaszasz wzniosłą mowę o potrzebie prawdomówności 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”12. Rola ojca niesie ze sobą wiele wyzwań i odpowiedzialności. Jednym z ważniejszych zjawisk, które wynikają z roli ojca jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Dziecko jest istotą kruchą fizycznie,
psychicznie. Skutkuje to tym, iż łatwo w nim wzbudzić poczucie zagrożenia.
Warto zauważyć, że strach u dzieci nasila się, im słabszy jest kontakt emocjonalny z ojcem. Dzieci pragną poczucia bliskości i bezpieczeństwa. Lęk przed
ciemnością, przed obcymi ludźmi, przed ośmieszeniem i kompromitacją, przed
przemocą ze strony innych, przed niepowodzeniami w szkole – to znamiona
dziecięcej wrażliwości. Są one oznaką, że maluch nie czuje się bezpiecznie i
dlatego, w żadnym wypadku nie można ich lekceważyć. Takie sytuacje są prawdziwym wyzwaniem dla ojca, by zbliżyć się do dziecka, pokazać mu, że może
czuć się bezpieczne. Pierwszym krokiem w takich sytuacjach powinna być
zwiększona dawka opiekuńczości i miłości ojcowskiej. W szczerej i otwartej
rozmowie tata może uodparniać dziecko na różnorodne zagrożenia ze strony
społeczeństwa, z jakimi przyjdzie mu się w życiu zmierzyć. Odpowiedni, mocny
kontakt emocjonalny łączący ojca z dzieckiem sprawia, że jest ono pewne siebie,
czuje się kochane i bezpieczne. Dzieje się tak, ponieważ dziecko ma świadomość
oparcia w ojcu. Wie, że może się do niego udać z każdym problemem. Jeśli nie
posiada odpowiedniej, pozytywnej więzi uczuciowej z tatą i nie czuje się przez
niego chronione, zetknąwszy się z krzywdą ze strony innych doświadcza poczucia bezbronności i bezradności13.
Na dojrzałe ojcostwo składa się wiele elementów. Zadaniem każdego taty
jest posiadanie świadomości odnośnie frustracji jakie przeżywa dziecko w zetknięciu ze światem zewnętrznym, głównie ze światem rówieśników. Ojciec powinien więc stanąć u boku dziecka i wspierać je w trudnych dla niego chwilach,
być dla niego wzorem i źródłem życiowej odwagi. Musi pokazać mu granicę
pomiędzy dobrem, a złem. Powinien pomagać swojemu dziecku, aby stawało się
bardziej samodzielne, coraz bardziej odpowiedzialne i samo mogło być oparciem
dla innych ludzi, w szczególności słabszych od siebie14.
12
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Pełnienie roli ojca jest, a przynajmniej powinno być, powodem do dumy, zaszczytem. Każdy ojciec powinien być świadomy tego, że wywiera ogromny
wpływ na rozwój swojego dziecka. Istotne jest, aby pamiętał o tym przez cały
okres wychowawczy. Powinien także wiedzieć, że jest ciągle obserwowany przez
swoje pociechy, które potem odzwierciedlają pewne jego zachowania, kształtują
poglądy na różne dziedziny życia społecznego i moralnego. Z tego powodu tak
ważny jest stosunek ojca do matki i dzieci, jego zachowania i reakcje na okoliczności życia rodzinnego. Młody człowiek staje się bezkrytycznym naśladowcą
zachowań i postaw ojca, wcielając je potem w swoim dorosłym życiu. To właśnie tata dostarcza swojej latorośli bodźców w rozwoju społecznym, których
matka nie może zaoferować, gdyż nie posiada ona tych cech osobowości, które
ma ojciec. Są one niezbędne dziecku, jako wzorzec zachowań. Chłopiec spędzając czas z ojcem uczy się męskich zachowań, identyfikując się z własną płcią.
Dziewczynka natomiast na podstawie obserwacji ojca, jego zachowania wobec
innych kobiet, a w szczególności matki, kształtuje swój stosunek do płci odmiennej. Z tego powodu tak bardzo ważny jest kontakt z dzieckiem. Stanowi on ważny element relacji ojca z dzieckiem. Jest on symbolem, znakiem, z pomocą którego przekazywane jest dziecku całe bogactwo więzi emocjonalnej łączącej je z
ojcem15.
5. Miłość ojcowska
Obok ogólnie powszechnego pojęcia miłości matczynej, lekko w cieni,
skrywa się pojęcie miłości ojcowskiej. Obserwując u najmłodszych potrzebę
miłości stają się zrozumiałe praktyki wychowawcze sprzed wielu lat, kiedy to
dziecko w wieku 6-8 lat przechodził spod troskliwej opieki mamy pod opiekę
taty. Przyspieszano w ten sposób nabywanie przez niego nowych wartości, oraz
dojrzalszego i widzialnego gołym okiem sposobu zdobywania ojcowskiej miłości. Odbywało się to poprzez nieustanną pracę nad sobą i współpracę z nim. Warto podkreślić, iż aby proces rozwoju dojrzewania społecznego dziecka był owocny sama obecność ojca nie wystarczy. Niezbędne jest jego aktywne uczestnictwo
w procesie wychowania. Uczucia ojcowskie pozwalają dziecku na przekroczenie
progu jego egoizmu. Wyzwalają w nim również i kształtują potrzebę zdobycia
uznania ze strony własnego ojca , pogłębiają proces naśladownictwa zachowań i
postaw rodzica. Młody człowiek zauważa u ojca dużą ilość cech, które mu imponują i czynią w jego oczach osobę taty atrakcyjną. Tata staje się symbolem szerokiego społeczeństwa , reprezentantem rodzinnych autorytetów , wyznacznikiem systemu nagród i kar , osobą najmądrzejszą , najsilniejszą. Potrzeba zdobycia miłości ojcowskiej nie pojawia się u dziecka samorzutnie. Aby to zjawisko
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miało miejsce niezbędna jest pomoc i aktywne uczestnictwo ojca w procesie
wychowania dziecka16.
Zakończenie
Czego pozbawione jest dziecko, któremu przyszło dorastać bez ojca? Z pewnością pozbawione jest poczucia bezpieczeństwa, odarte jest z szansy na łatwiejszy życiowy start, oraz pozbawione jest szansy na lepszą edukację. Szczególnie
niepokojące są konsekwencje psychologiczne. Dziecko, które wychowywało się
bez ojca, jest pozbawione fundamentu swojej tożsamości - czegoś bardzo podstawowego i ważnego, bez którego nie może odpowiedzieć sobie na pytanie:.
Kim jestem? Skąd się wziąłem? Kto się mną będzie opiekował? Maluchy przychodzą do matek i bardzo często pytają gdzie jest ich tatuś… To jest głęboka
pierwotna potrzeba - chcą się dowiedzieć, kim jest ich drugi rodzic. Jeśli więc z
jakichś przyczyn dziecko jest pozbawione ojca, uszczupla się o połowę nie tylko
podstawowe źródło jego ludzkiej tożsamości, ale także źródło miłości i ciepła.
Dla dziewczynek ojciec jest pierwszym mężczyzną, którego darzą miłością. Warto zastanowić się, czy w przyszłości dziewczyna będzie czuła się dobrze i pewnie
jako kobieta. W dużej mierze zależy to od tego, czy w najmłodszych latach tata
obdarzył ją miłością. Córki pozbawione miłości, obecności, zainteresowania
ojców często podejmują wczesne kontakty seksualne, rozwodzą się, o ile w ogóle
wyjdą za mąż. Dzieje się tak, ponieważ dziewczynka szuka męskiego zainteresowania, szuka tego, czego nie dostała od ojca17.
Streszczenie
Obecność mężczyzny, który pełni funkcje męża, ojca jest niezbędna do normalnego życia rodziny. Przynosi stabilizację dla żony, która jest także matką, ale
również i dla dzieci. Warto pamiętać, że obecność ta nie może być wyłącznie
obecnością fizyczną. Należy pamiętać, że każda chwila poświęcona dziecku jest
dla niego bardzo ważna. Sprawia, że dziecko czuje się kochane, wie, że w każdej
chwili może liczyć na obojga rodziców, nie tylko na mamę. Naukowcy udowodnili, iż bardzo ważne w życiu dziecka jest jego pięć pierwszych lat. Dzieci, które
przed piątym rokiem życia przywiązały się do ojców, częściej cechują się pewnością siebie, są lubiane w szkole, niż dzieci mające slaby kontakt z tatą. Każdy
ojciec powinien być świadomy tego, że wywiera ogromny wpływ na rozwój swojego dziecka. Istotne jest, aby pamiętał o tym przez cały okres wychowawczy.

16

J. Witczak „ Ojcostwo bez tajemnic”, Instytut Wydawniczy związków Zawodowych,
Warszawa 1987r ,str. 114-115
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yw_na_zycie_corki.html (09.01.2014).
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Summary
The role of the father in a child's life.
The presence of a man who acts as a husband, father, is essential for normal
family life. It brings stabilization for his wife, who is also the mother, but also for
the children. It is worth remembering that this presence can not only be a physical presence. Keep in mind that every moment devoted to the child is very important to him. It makes the child feel loved, he knows that at any moment can count
on both parents, not just the mother. Scientists have proven that it is very important in a child's life is its first five years. Children who before the age of to fathers, often characterized by confidence, are popular at school than children with
weak contact with my dad. Every father should be aware that it has a huge impact
on the development of your child. It is important to remember that throughout the
period of parental leave.
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Diana Biront (KUL)

Rola ojca w kształtowaniu kobiecości córki
„Wychowanie córki to towarzyszenie w narodzinach drogocennej perły”1
Ks. M. Dziewiecki

Wstęp
Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę jak niezwykle ważną rolę odgrywa ojciec
w życiu każdej kobiety. Większość ludzi, w kwestii wychowania dzieci kładzie
nacisk na rolę matki w kształtowaniu osobowości młodego człowieka czy to syna
czy córki. Często dzieci są bardziej emocjonalnie przywiązane do swoich matek.
Związek ten wynika z faktu, że matki „od małego” zawsze przy dzieciach były.
Początkowo w okresie prenatalnym nosząc dzieci w swoim łonie, a potem je
rodząc dzięki ich trudowi każdy człowiek przyszedł na świat. Ojciec znajduje się
poza tymi procesami rozwoju życia dziecka, jakim jest życie pod sercem matki,
ale jest obok tego procesu i od niego wymaga to większej dojrzałości w dochodzeniu do roli ojca2. „Ojcostwo nie jest tak silnie wpisane w naturę mężczyzny,
jak macierzyństwo jest wpisane w naturę kobiety”.3 Ponadto, mężczyzna będąc
poza procesem początku istnienia życia ludzkiego – swojego dziecka – jest poddany pewnej trudności, dlatego musi mieć świadomość tego rozwoju i w nim
uczestniczyć. W tym wszystkim bardzo istotną rzeczą jest, aby on jednoznacznie
dowartościował powołanie kobiety, gdyż dzięki temu on sam dojrzewa również
przy jej powołaniu4.
Nie należy umniejszać niezastąpionej roli matki, ponieważ „wartość w świecie kobiety jest niekwestionowana, a jej rola niezastąpiona.”5 Jednak „konieczność uczestnictwa ojca w procesie wychowania dziecka jest jedną z najbardziej
podstawowych prawd pedagogicznych”6. Fakt ten odzwierciedla się w odpowiedzialności mężczyzny, która jest najistotniejszą cechą w jego powołaniu. Tego
można dopatrzeć się z pierwszego opisu stworzenia.
Zwracając uwagę na biblijną scenę stworzenia pierwszych ludzi, na Boże
słowo wypowiedziane już po zerwaniu z drzewa zakazanego owocu. Pan Bóg nie
pyta Ewy o to, co zrobiła lecz swoje pytania kieruje do Adama: Adamie, gdzie
1
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jesteś? Co się stało? Już od samego początku widać, iż to Bóg Stwórca w ręce
mężczyzny składa odpowiedzialność za to, co się dzieje. Ta odpowiedzialność
odnosi się również do relacji między nim a kobietą. Adam, zdając sobie sprawę z
konsekwencji, jakie mogą nastapić, powinien ją powstrzymać7. Adam jako ten
odpowiedzialny, miał być przy niej i to jest najbardziej charakterystyczna cecha
mężczyzny – odpowiedzialność. Stanowi ona istotny komponent dojrzałego ojcostwa. Dojrzałej odpowiedzialności za drugiego nowonarodzonego człowieka.
W wychowaniu ojciec stoi dziś najczęściej na drugim planie. Tymczasem on
także może uszczęśliwić przyszłe dorosłe życie swojego dziecka i tak jak matka
jest nieodzowny w procesie poczęcia i wychowania. Niestety może również zatruć, pogmatwać życie dziecka, ubezwłasnowolnić. I to – jak pisze Beata Pietkiewicz – wyrządzić więcej szkody córce niż synowi8.
Zarówno matek, jak i ojców w wychowaniu córek jako dorastających kobiet,
nie da się zastąpić. Jednakże w tym miejscu, pragnę nawiązać do problematyki
związanej z jakże niepodważalną, ku zdziwieniu wielu osób, rolą ojca w rozwoju
psychoseksualnym i kształtowaniu kobiecości ich córek. Temat jest ważny i
wielki. Myślę, że bez wątpienia wymagający rozwinięcia.
Według Słownika Języka Polskiego, ojciec to mężczyzna mający własne
dziecko lub dzieci zwany tatą9. Jacek Pulikowski w książce swojego autorstwa
pisze, iż każdy „mężczyzna jest stworzony, przeznaczony i – tak to można ująć –
wyposażony do pełnienia funkcji ojcowskich. (...) Można śmiało powiedzieć, że
miarą jakości każdego mężczyzny, bez względu na to, czy założył rodzinę, czy
też nie, jest wymiar jego ojcostwa”10.
1. Co kryje w sobie kobiecość?
Kobiecość to zespół cech fizyczno-umysłowych charakteryzujących kobietę11. Definicja zakłada, iż kobieta posiada takie cechy i właściwości ze względu
na przynależność do swojej płci. Wiążą się one z biologicznym wymiarem kobiecości (atrybuty budowy anatomicznej), seksualności, prokreacji. Wśród cech
psychicznych charakteryzujące kobiecą naturę zalicza się: emocjonalność, intuicyjność, wrażliwość, zainteresowanie ludźmi, empatyczność, opiekuńczość,
delikatność, skłonność do poświęceń, uprzejmość, subtelność, uległość12.
Kobiety mimo, że nazywane są „płcią słabszą”, żyją jednak dłużej od mężczyzn, a ich organizmy są zaskakująco wytrzymałe. „Kobieta potrafi dniami i
7
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nocami trwać przy tych, którzy potrzebują jej obecności. Ciało kobiety dostosowane jest do funkcjonowania w świecie osób, w którym trzeba zawsze być <na
dyżurze>. Wygląd i ubiór kobiety, ton jej głosu, jej uśmiech, sposób poruszania
się i zachowania wyrażają wdzięk oraz harmonię nieosiągalne dla mężczyzny.
Kobieta jest wrażliwa na piękno kształtów, kolorów i zapachów, ale też na piękno wewnętrzne: psychiczne, moralne i duchowe, na piękną miłość, czystość,
gościnność, kulturę bycia. Zdumiewa i wzrusza swą troską o człowieka, odwagą i
bezinteresownością. Zdumiewa i wzrusza pięknem, które przemienia środowiska
dotknięte brzydotą materialną czy moralną. (...) Kto dostrzega jedynie zewnętrzny urok kobiety, ten nie potrafi zachwycić się jej pięknem wewnętrznym”13. Kobieta jest szczególną wartością jako konkretna osoba ludzka i stanowi szczególną
wartość osobową ze względu na swą kobiecość14. Aby dorosła kobieta w rzeczywistości taką się czuła, już od dzieciństwa wraz z rozwojem poszczególnych
sfer jej rozwój psychoseksualny musi przebiegać prawidłowo.
2. Rozwój psychoseksualny dorastających dziewczynek
Od początku istnienia człowiek rozwija się seksualnie zgodnie ze swoją płcią
genetyczną, jako kobieta lub jako mężczyzna15. Już w okresie prenatalnym komórki płciowe, z których powstają narządy rozrodcze, rozwijają się jako pierwsze u dziecka w porównaniu do innych narządów, tj. serce czy mózg16. „Seksualność jest integralnym składnikiem natury ludzkiej, a naturalna struktura ludzkości wyraża się w zróżnicowaniu płciowym. Ludzie rodzą się mężczyznami lub
kobietami. Naturalną konsekwencją podziału ludzi na dwie płci: męską i żeńską
jest seksualność wraz z wszelkimi przejawami”17. Akceptacja płciowości dziecka
jest pierwszą i najważniejszą postacią wychowania seksualnego w dzieciństwie,
która stanowi fundament w prawidłowym rozwoju tej sfery życia18. Rozwój seksualny dokonuje się na każdym etapie życia człowieka, jednakże przejawia się w
innych właściwościach, które w kolejnych latach są podstawą dla rozwoju wielu
cech. Na rozwój seksualny mają wpływ czynniki biologiczne oraz psychospołeczne19. Płciowość ma ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości, ponieważ
determinuje osiągnięcie dojrzałości psychicznej i uczuciowej, a także umożliwia
identyfikację i integrację osobową20. W procesie identyfikacji psychoseksualnej
dziewczynki, ważną rolę odgrywa obecność wzoru, którym dla niej jest matka
13
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oraz akceptacja obojga rodziców całej osoby dziecka i jego płci.21 Identyfikacja
psychoseksualna przebiega u dziewczynek w sposób prosty, ponieważ identyfikują się one z matką, matką, która jest przy nich od początku22. „Proces tej identyfikacji zaczyna się w okresie od osiemnastego miesiąca do trzeciego roku życia”23. Przejawem rozwoju seksualnego u dzieci są pytania dotyczące płciowości.
Już w wieku 3 lat dzieci zadają tego typu pytania. W przekazywaniu takich informacji istotny jest klimat emocjonalny rozmowy, aby nie okazywać dziecku
zakłopotania, zdenerwowania czy zdziwienia gdyż dzieci to wyczuwają. W rozmowie oprócz tego ważne jest używanie właściwych terminów anatomicznych
oraz unikanie negatywnych skojarzeń. U młodego człowieka rozwija się prawidłowe podejście do płciowości, który przez rodziców „o tych sprawach” informowany jest spokojnie24. „Poczucie własnej kobiecości ma zasadniczy wpływ
nie tylko na rozwój seksualny, ale psychiczny i fizyczny dziecka”25. Początkowo
dziecko przebywa z matką i do niej jest przywiązane najmocniej. Jednakże dla
swojego rozwoju potrzebuje również ojca26.
„Dziewczynka, osiągając 3 rok życia, wkracza w kolejną fazę rozwoju, która
kończy się, gdy ma około 6, 7 lat. Jest już na tyle dojrzała, by zmienić obiekt
zainteresowania z matki na ojca, nie tracąc przy tym bliskiego związku z matką.
Tak więc dziewczynka pomiędzy 3 a 7 rokiem życia poszerza swoje relacje”27.
W pierwszych latach życia oprócz rozwijania potrzeby odkrycia przez dziecko
własnej tożsamości, w tym także seksualnej jest potrzeba jej konfrontacji z seksualnością drugiej płci28. Jednym z ważnych etapów rozwoju seksualnego u
dziecka jest tzw. „przejście” do ojca29. Oznacza to, że dziecko zaczyna spostrzegać postać ojca jako odrebną osobę od postaci matki i dzieje się to około 6. miesiąca życia dziecka30. Owo przejście, które dokonuje się u dziewczynek i właściwe relacje taty z córką wpływają na kształtowanie pozytywnego obrazu mężczyzny, towarzyszącego w jej dorosłym życiu31. Francuski psycholog M. Porot wyraża przekonanie, że ok. 7. roku życia, role obojga rodziców ulegają zrównaniu,
jednakże po 7. roku życia rola ojca systematycznie przybiera na znaczeniu. Zdaje
się wtedy osiągać swoje maksymalne znaczenie w okresie dojrzewania psychicz-
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no-seksualnego, nie tylko synów, ale i córek32. „Ojciec jako osoba przeciwnej
płci, w sposób szczególny budzi jej zainteresowanie – staje się obiektem seksualnym. Dziewczynka potrzebuje nawiązania z nim bliskiej więzi. Pragnie zainteresowania ojca jej płcią i akceptacji z jego strony, co utwierdza ją w poczuciu, że
jest kobietą”33.
W wieku przedszkolnym, dzieci zaczynają się interesować innością narządów płciowych płci przeciwnej34. Nierzadko jest to okres wstępnych doświadczeń seksualnych35. Odkrywanie seksualności w tym wieku odbywa się za pomocą zabaw o charakterze seksualnym. Dziewczynki i chłopcy najczęściej zabawy o
takim charakterze urządzają w tajemnicy przed dorosłymi. Powodem tego nie
jest uważanie przez nie, iż seksualność to coś złego i boją się nagany dorosłych
ale przeczuwają negatywny stosunek dorosłych do tego typu spraw. Negatywny
stosunek dorosłych do zabaw seksualnych może nie tylko wpłynąć na wzbudzenie poczucia głębokiego wstydu i w przyszłości uniemożliwić rozmowy z dziećmi związane z seksualnością, ale co gorsza być determinantem negatywnego
utwierdzenia się w świadomości dziecka do całej sfery seksualnej. Innym typem
zabaw mającym znaczący wpływ na rozwój seksualny dziecka są zabawy, podczas których dziecko wciela się w role: matki, żony, męża, ojca, itp. Najczęściej
są to sytuacje dostrzeżone z życia dorosłych. Te zabawy „w role” świadczą o
tym, iż u dziecka rozpoczął się proces identyfikacji psychoseksualnej. Mają one
pozytywne znaczenie dla rozwoju seksualnego dziecka36. Obserwacje i przyswajanie wzorców jest podstawowym czynnikiem w kształtowaniu swojej roli u
dziewczynek. Jest to okres niepowtarzalny, ponieważ uczy nie tylko ról kobiecych i męskich ale stosunku do płci przeciwnej. Gdy córka obserwuje jak tato
odnosi się do mamy, okazując jej troskliwość, czułość oraz szacunek, jest duże
prawdopodobieństwo, że w kontakatach z mężczyznami jako kobieta będzie czuła się bezpiecznie37.
„Po ukończeniu 6, 7 roku życia treść zainteresowań dziewczynki przenosi się
z płaszczyzny seksualnej na płaszczyznę społeczną. Jest to okres, w którym
dziewczynka zaczyna wchodzić w wiek szkolny i coraz większą rolę w rozwoju
jej seksualności odgrywają rówieśnicy”38. Środowisko rówieśnicze wzmacnia
proces identyfikacji z płcią i jej rolami39. „Seksualność w tym czasie zostaje wyparta – pożądanie seksualne ulega utajeniu. Rodzice jawią się dziewczynce jako
osoby aseksualne, podobnie jak rówieśnicy i ona sama. Świat przyszłej kobiety
32
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dzieli się na osoby obce, które mogą być seksualne i osoby bliskie, niekojarzone
z seksualnością. Odpowiada temu oddzielenie miłości od agresji i niemożność
ich łączenia”40.
Wiek od około 10-go do 11-go roku życia jest okresem przedpokwitaniowym. Jest to jeszcze czas spokojny, w którym popęd seksualny jest jeszcze
uśpiony a dzieci nie mają zainteresowań związanych z erotyką. W tym wieku
dziewczęta wolą towarzystwo tej samej płci i stronią od chłopców41. „I tak, w
grupie dziewcząt uczy się współdziałania, współzawodnictwa, przewodzenia,
podporządkowania, porównuje także własny rozwój z rozwojem innych, co stanowi zapewnienie, że nie dzieje się nic nienaturalnego”42.
„Okres dojrzewania biologicznego, zwany też pokwitaniem, u dziewcząt zaczyna się w wieku jedenastu – dwunastu lat i trwa do szesnastego roku życia”43.
Dorastanie jest okresem przejściowym pomiędzy seksualnością dziecięcą a seksualnością człowieka dorosłego. Przemiany w tym okresie są kontynuacją wcześniejszych procesów. Dojrzewanie przebiega dość burzliwie i stanowi etap przygotowania młodej dziewczyny do stworzenia związku autonomicznego. Cechą
charakterystyczną tej fazy jest rozbudzanie się podniecenia seksualnego oraz
pragnienie nawiązania bliskich relacji z rówieśnikiem. Chcąc zaspokoić tą potrzebę poszukuje osoby, którą mogłaby obdarzyć zaufaniem, w zamian otrzymując to samo. Swoje uczucia kieruje najczęściej w stronę chłopców, jednakże dążenie ku zrozumieniu i uczuciu pozbawionym zabarwienia seksualnego, są powodami, dla których dziewczynka nawiązuje bliskie relacje z koleżanką. Tzw.
„przyjaźnie” są zazwyczaj nietrwałe. W wieku szesnastu lat, będącej kolejną fazą
dorastania, w której stan seksualnego pobudzenia wyraźnie daje o sobie znać.
Pojawia się akceptacja seksualności oraz integracja bliskości fizycznej i emocjonalnej44. „Ta integracja czułości i agresji, będąca osiągnięciem dorastania, stanowi podłoże dla stworzenia trwałego związku, w którym miłość i pożądanie
tyczą się jednej osoby”45.
Wiek od szesnastu, siedemnastu lat do dwudziestu to okres zwany adolescencją, inaczej czasem późnego pokwitania. W tym czasie człowiek rozwija się
nie tylko biologicznie ale dojrzewa we wszystkich sferach życia do podjęcia ról i
zadań społecznych46. „Dziewczęta pragną i szukają kontaktów z chłopcami, chcą
być uwielbiane i pożądane, stąd często kokieteria i przesadna troska o urodę.
Zachowaniami tymi nie kieruje popęd seksualny, rozumiany jako pragnienie
doznań i przeżyć erotycznych, lecz potrzeba potwierdzenia swojej kobiecości –
otrzymanie wyrazów podziwu dla urody, niepowtarzalnej osobowości. Dziew40
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czyny oczekują zainteresowania nie tyle własną seksualnością, co całą swoją
osobą (choć często eksponowanie swoich walorów seksualnych poprzez mało
skromny strój staje się sposobem zdobywania zainteresowania i pożądania
chłopców).” Dziewczęta oczekują troski i opieki oraz mocnego oparcia, choć z
drugiej strony pragną obdarowywać i uszczęśliwiać inne osoby. Bardziej jest
nastawiona na dawanie wszystkiego ukochanej osobie aniżeli na przeżycia zmysłowe. Jest to taki wiek, kiedy szuka czułości i bliskości, nierzadko nie zdając
sobie sprawy z silnej zmysłowości seksualnej chłopaka. Natomiast jego reakcje,
które wynikają z podniecenia seksualnego, ona może odbierać jako przejaw
uczucia do siebie, natomiast on traktować to jako chęć zbliżenia intymnego. Popęd seksualny u dziewcząt, a później u kobiet, ściśle związany jest ze sferą uczuciową47.
„Matka połączona z ojcem, ale od niego różna, i dziecko pozostające w
związku z rodzicami, tworzą złożony świat, w którym przenikają się aspekty
kobiece i męskie”48. Dla dziewczynki ojciec ma istotne znaczenie, ponieważ w
jej dorosłym życiu pozytywny stosunek do mężczyzn jest uzależniony od pozytywnego stosunku do własnego ojca49. Identyfikacja tzw. „na krzyż” córki z ojcem ma znaczenie w nabywaniu wzoru roli płci przeciwnej, co ułatwia znacznie
relacje z osobą odmiennej płci w zawartym w przyszłości, związku małżeńskim50. Na ukształtowanie właściwego odniesienia dziecka do seksualności w
późniejszym wieku, istotne znaczenie ma atmosfera rodzinna przepełniona miłością oraz bezwarunkową akceptacją stanowiąca dla niego podstawową rzeczywistość. Doświadczenie bliskości cielesnej rodziców wobec dziecka owocuje właściwym stosunkiem dziecka do własnej seksualności. Dziecko nabiera przekonania o wartościowości ciała, jego godności oraz o naturalnym i nierozerwalnym
połączeniu ciała ze sferą emocjonalną i duchową.
Natomiast brak życzliwości, bezpiecznych relacji, niezaspokojenie potrzeb
emocjonalnych prowadzą do konfliktu z własnym ciałem, a w następstwie do
własnej sfery erotycznej. Gdy dziecko poddaje się zachowaniom autoerotycznym, w taki sposób kompensuje wewnętrzny niepokój, samotność, poczucie braku bezpieczeństwa i akceptacji51. Bowiem czynnikami zaburzającymi proces
identyfikacji psychoseksualnej u dziecka są nieobecność rodzica, nieprawidłowe
relacje rodzic-dziecko, obojętność, chłód emocjonalny ze strony opiekunów czy
negatywne odniesienia względem siebie rodziców lub jednej ze stron, np. matki
do ojca, co wpływa na ukształtowanie negatywnego wizerunku kobiecości lub
męskości u dziecka52.
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3. Wychowawczy wpływ ojca
„W rodzinie, obok matki, która jest uosobieniem ciepła i miłości, zasadniczą
rolę spełnia ojciec. Jest on nazywany <głową rodziny>. Posiada w rodzinie
szczególny autorytet”53. Jacek Pulikowski podkreśla, iż „mężczyzna jest wyposażony tak, aby mógł być ojcem. Kobieta jest wyposażona tak, aby mogła być matką. (...) Dwie osoby mają stworzyć nową jakość, która będzie zdolna do przejęcia
nowych funkcji”54. „Powołanie do rodzicielstwa jest wspólne, ale role matki i
ojca różnią się między sobą”55. Rodzice zazwyczaj są przekonani o tym, iż łatwiej jest wychować córkę niż syna, gdyż to one właśnie na ogół są bardziej posłuszne, bardziej zdyscyplinowane i pracowite. Jednakże nie jest to do końca
pewnikiem i nie sprawdza się w każdym przypadku. Dziewczęta są bardziej
wrażliwe na zranienia i niespokojne w sferze emocjonalnej i moralnej w związku
z czym boleśniej przeżywają kryzysy. Są mniej odporne na wpływy środowiska.
Córka potrzebuje wyjątkowego wsparcia od rodziców, stałego okazywania miłości i troski, potrzebuje rozmów i otuchy. „Wychowanie córki to pomaganie jej w
tym, aby w przeżywaniu i wyrażaniu swego człowieczeństwa stała się artystką, a
nie rzemieślnikiem”56.
Więź matki z córką jest naturalna, natomiast ojciec tą więź musi wypracować
i wywalczyć57. Rola ojca w wychowaniu dziecka (córki) jest niezmiernie ważna,
ponieważ stanowi rolę uzupełniającą w stosunku do funkcji, które pełni matka58.
W pewnym sensie ojciec uzupełnia miłość matczyną59 i wymaga to od niego
mądrej i dojrzałej jego obecności60.
Pierwszą rolą i zadaniem każdego mężczyzny w rodzinie jest właściwa relacja z kobietą, bedącą jego żoną. Dzięki tej relacji mężczyzna odnajduje swoją
tożsamość61. „Mąż jest odpowiedzialny za swoje relacje z żoną. Piękny przykład
miłości ojca i matki to jest to, co można swoim dzieciom dać najważniejszego,
bo to właśnie ma zasadniczy wpływ na wychowanie”62. Encyklika Humanae
Vitae relację miłości małżeńskiej precyzuje jako na wskroś ludzką. Oznacza to,
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że ma ona mieć charakter psychofizyczny, tzn. winna być duchowa i zmysłowa
jednocześnie. Prawdziwa polega nie na braniu, użyciu, przeżyciu lecz na szukaniu dobra ukochanej osoby, na dawaniu oraz poświęcaniu się. Równość pomiędzy małżonkami wyrażać się powinna przede wszystkim we wzajemnej życzliwości, wykluczającej egoizm63. Bardzo istotną rzeczą w realizacji powołania
mężczyzny w byciu mężem i w przyszłości ojcem jest szacunek dla kobiety i jej
powołania64. Powinien on udzielać pomocy swojej żonie jako matce, by mogła w
pełni realizować swoje zadania macierzyńskie. Kobieta powinna czuć mocne
oparcie w mężu, czuć się przez niego kochana, darzona troską i życzliwą opieką.
Już nie wspominając o zabezpieczeniu matce i dzieciom środków do życia, które
bez wątpienia są ważnym komponentem. Matka musi mieć świadomość, że w
każdej chwili może liczyć na pomoc męża, że nigdy jej nie pozostawi samej,
zdanej na łaskę losu65. Rola mężczyzny w relacji ze swoją żoną automatycznie
rzutuje na całą rodzinę. Dzieci są bardzo wrażliwe na stosunki między rodzicami.
Jako pierwsze je oceniają66. „Najważniejsze, co może ojciec dać swoim dzieciom
to po prostu prawdziwie, odpowiedzialnie, mądrze, dojrzale, wiernie, wyłącznie i
dozgonnie kochać ich matkę”67. Dojrzały ojciec budując więzi z córką na bazie
miłości i szacunku w relacji z żoną, uczy córkę integrowania roli żony i matki68.
Na podstawie zachowania ojca względem matki, córka również kształtuje swój
stosunek do płci przeciwnej69.
Obecność ojca w życiu córki, umożliwia jej określenie swojej płci70. Może
być ona dla niego albo „jego królewną” i w swojej postawie zaciekawiać ją swoją innością i stwarzać jej poczucie bezpieczeństwa albo kimś, kogo on ignoruje,
w związku z czym budzić w niej lęk i rozgoryczenie71. Rola ojca jest bardzo
ważna, gdy jego córka wchodzi w wiek dorastania72. W tym okresie tata towarzyszy jej w odkrywaniu swojej kobiecości i w budowaniu czystych więzi z
chłopcami73. „Córka przyzwyczaja się do przebywania obok mężczyzny, którymi
wieloma dyspozycjami osobowości różni się od jej matki”74. Postawa ojca, która
63
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jest zrównoważona i stanowcza, potrafi zapewnić konsewencje w postępowaniu
swojego dziecka75. Ojciec skuteczniej niż matka czuwa nad jej bezpieczeństwem
w tym okresie. Pilnuje, aby wracała do domu o określonej porze, przebywała w
odpowiednim towarzystwie i miała szacunek do rodziców. Ogromną rolę odgrywa w dawaniu przykładu jako rodzica76. Dorastającej córce często łatwiej jest
znaleźć wspólny język z ojcem niż z matką, szczególnie w przypadku gdy matka
nie jest pewna swojej kobiecości nierzadko nieświadomie z nią ryzwalizując.
Przyjaźń z ojcem jest pozbawiona tej rywalizacji. Córka na ogół nie przejawia
chęci pokonania ojca. Przyjaźń ojca z córką budowana jest na więzi uczuciowej,
wzajemnej trosce o siebie, gotowości udzielania pomocy, aniżeli na wspólnych
zainteresowaniach intelektualnych czy zawodowych77. Gdy córka może liczyć na
dyskrecję taty i jego wsparcie, wtem nie szuka przypadkowych i płytkich znajomości z wieloma mężczyznami. I właśnie dzięki temu potrafi sobie wychować
wybranka na dobrego męża mając w sobie wytworzony obraz o mężczyznach,
sposobach kontaktowania się z nimi na podstawie więzi z tatą78. To ma decydujący wpływ na przyszłe szczęśliwe życie małżeńskie lub życie w samotności, ale
bez kompleksów i w poczuciu zaakceptowania siebie79.
Ojciec jest pierwszym wzorem męskości w oczach swojej córki, zarówno w
sferze świadomości, jak i podświadomości. To rzutuje na poczuciu własnej tożsamości seksualnej dorastającej kobiety w przyszłości, dlatego obecność rodzicaojca oraz jego przykład jest ważny dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka80. Ojciec pod wpływem cech charakteru - które posiada, pozycji w rodzinie jaką zajmuje oraz stosunku do matki - jaki objawia, kształtuje w niej wyobrażenie o mężczyźnie i jego roli81. W rodzinach pełnych, dziewczynki identyfikują
się z ojcem poprzez codzienne z nim kontakty. Dzięki temu uczą się jak to jest a zarazem przyzwyczajają się - obcować z płcią przeciwną82. „Córki, które –
obok dobrej relacji z matką – miały przejrzystą więź emocjonalną ze swoim ojcem, w relacjach z chłopcami są bardziej naturalne, proste i pewne swojej kobiecej wartości”. Kobiety te nie odczuwają potrzeby kokietowania mężczyzn, aby
ich zdobyć, nie obawiają się także ich męskiej siły. W małżeństwie nie odczuwają poczucia zagrożenia w podleganiu mężowi, będącym głową rodziny ale jednocześnie umieją domagać się od swojego współmałżonka partnerstwa w rozwiązywaniu najistotniejszych małżeńskich i rodzinnych spraw. Natomiast jeśli mąż
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okaże się być człowiekiem mało wrażliwym, potrafią bronić swojej godności, nie
pozwalają krzywdzić ani siebie ani też swoich dzieci. W sposób mężny stawiają
czoła męskiej niewrażliwości czy nawet stosowanej wobec nich przemocy. Tak
wychowywanym dziewczętom, łatwiej będzie również w przyszłości ustrzec się
zaborczości w stosunku do swoich synów83.
„Obecność ojca chroni dziecko przed symbiotycznym związkiem z matką.
Taka zależność mogłaby w przyszłości utrudniać odejście z rodzinnego gniazda i
budowę nowego, posiadającego swą autonomię, związku małżeńskiego”84. Według badań Margaret Mahler aby proces oddzielenia się od matki zyskał miano
powodzenia, konieczna jest życiowa indywidualizacja dziecka, któro na tej drodze kształtuje samodzielną osobowość. Badania wielu naukowców dowiodły, iż
próba tzw. „odpępowienia” dziecka od matki obciążona jest lękiem i niepokojem.
W takim stanie dziecko w stosunku do matki projektuje sprzeczne uczucia, którą
z jednej strony odczuwa jako pociągającą, z drugiej odpychającą. W takiej sytuacji matka nie jest w stanie sobie poradzić, jakkolwiek nie byłaby rozwinięta jej
troska o dziecko. Wielu badaczy twierdzi, że owa triangulacja, szczególnie w
przypadku chłopca stanowi bezwzględny warunek rozwoju psychoseksualnego.
Są oni zdania, iż chłopcy bardziej potrzebują identyfikacji z ojcem aniżeli dziewczynki. Jednakże zbyt silny związek dziewczynek z matką prowadzić może do
uzależnienia, które trwa przez całe życie a także do patologicznej ambiwalencji.
W związku z tym tak ważna jest rola ojca już od najwcześniejszego dziecińśtwa,
który okazuje dziecku konieczne wsparcie. Przylgnięcie do ojca chroni je przed
głębokimi lękami, które związane są z poczuciem opuszczenia. Fundametalna
funkcja ojca w tym okresie polega na tym, iż swoją obecnością łagodzi te stany,
pomagając mu w ten sposób „zrezygnować” z symbiotycznych pragnień pod
adresem matki. Dopiero ta idetyfikacja z ojcem pozwala dziecku uwolnić się od
swojej ambiwalencji względem matki. Nie jest to już utęskniona „dobra matka”
będąc jednocześnie „znienawidzoną” lecz zostaje postrzegana realistycznie85.
Ojciec jako jeden z rodziców ma decydujący wpływ na treści nauczania w
domu. Bardzo istotne jest podkreślenie, iż nie mogą być one sprzeczne z wartościami środowiska domowego, w którym dziecko jest wychowywane86. Przede
wszystkim każdy ojciec ma dawać świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego87. „Ojciec jest przewodnikiem dziecka w wierze”88. Zadaniem jego, jako jednego z rodziców jest pomóc dziecku w nawiązaniu kontaktu osobistego z Bogiem w najwcześniejszym okresie życia. W tym czasie dziecko potrzebuje kogoś,
kto pokaże mu jak otworzyć się na pełną miłość i choć niewidzialną obecność
Boga jako dobrego Ojca w niebie. Dlatego ważną ale i trudną do zastąpienia w
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tej kwestii jest rola ojca, który dla małego dziecka jest pierwszym wyobrażeniem
Boga89. Jak pisze Marian Wolicki, jest to empirycznie udowodnione, iż małe
dziecko kształtuje w sobie pojęcie Boga pod wpływem obrazu własnego ojca.
Jeśli ojciec jest w oczach dziecka osobą kochaną i kochającą, posiadający wiele
zalet, wówczas obraz ojca ziemskiego dziecko przenosi na Ojca Niebieskiego i
widzi w Nim Kogoś Najlepszego i Kochającego. Jeśli natomiast ojciec ziemski
jest postrzegany przez dziecko jako postać negatywna (np. awanturnik, despota,
itp.), dziecku będzie trudno w oparciu o taki obraz, widziany w swojej rodzinie,
wytworzyć prawidłowy obraz Boga i nawiązać z nim bliską relację duchową90.
Pisał o tym Jerzy Król, iż rodzice odgrywają wyjątkową rolę, a zarazem pierwszą
będąc autorytetem dla dziecka w uczeniu go zachowań religijnych. Mają oni
wpływ na modelowanie tej postawy. Dziecko w pierwszym okresie swojego życia uczy się poprzez naśladownictwo. Pierwszymi osobami, które naśladuje są
właśnie rodzice. Zachowanie ich wobec wiary i religii kształtuje tym samym jego
nastawienie do rzeczywistości duchowej a w oparciu o obraz realnego taty
kształtuje się u niego obraz Boga-Ojca91. Jak pisze Urszula Dudziak: „o wiele
łatwiej jest zrozumieć, że Bóg jest miłością, gdy doświadcza się tej miłości w
kontaktach międzyludzkich. (...) Dla małego dziecka jego rodzice są ludźmi
<najmądrzejszymi i najlepszymi na świecie>. Gdy więc dziecko widzi, że ten
<silny i potężny> tata przed Kimś przyklęka, to otrzymuje w ten sposób wspaniałą katechezę, że jest Ktoś jeszcze silniejszy i potężniejszy, komu należy się hołd i
uszanowanie”92..
Córki potrzebują ojcowskiej miłości dla ich pełnego rozwoju93. „Dostępność
ojca dla córki jest jednym z najwspanialszych darów losu - pisze Wright. Jego
toksyczność - jednym z najgorszych nieszczęść. Jak twierdzi prof. Tadeusz Pośpiszyl, toksyczność w stosunku do córki przejawia się w postaci bardziej wysublimowanej i przez to w większym stopniu brzemiennej w skutki, aniżeli wtedy,
gdy skierowana jest do syna”94.
4. Konsekwencje braku odpowiedzialnego i kochającego ojca w dorosłym życiu kobiety
„Mówi się obecnie o kryzysie ojcostwa.” I słusznie, ponieważ tak naprawdę
kryzys obserwowany jest w bardzo wielu dziedzinach95. „Ojcostwo jest tematem
bardzo ważnym i poważnym, bo faktycznie od ojcostwa, od tego, jakich mamy
mężczyzn, mężów i ojców, zależy bardzo dużo.” Od tego zależy część wycho89
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wania dzieci i młodzieży, kształtowania wśród nich postaw wobec problemów.
Od tego zależą losy naszego świata. I jak pisze Jacek Pulikowski, nie jest to zdanie przesadzone96. Idąc szerzej, nie bez znaczenia Beata Makowska pisze w swoim artykule, że od rodziny zaczyna się społeczeństwo, gdyż to od niej zależy
istnienie i jakość następnego pokolenia97. „Brak dobrego ojca w ogromnej mierze
decyduje o licznych patologiach społecznych”98. Kryzys rodziny, zwłaszcza w
kontekście wypełniania zadań wychowawczych, przyczynia się do pogłębienia
fałszywej wizji męża i ojca, gdyż młodzi ludzie, głównie mężczyźni nie odnajdują we własnych rodzinach ich pozytywnego modelu . Nierzadko zdarza się tak, iż
powielają oni fałszywe modele życia własnych ojców, nawet wtedy – co jest
zadziwijące – gdy na pewnym etapie życia takie modele odrzucali99. A „liczne
badania potwierdzają prawdę o tzw. dziedziczeniu społecznym, czyli przenoszeniu ról i postaw z rodziny generacyjnej do rodzin nowo zakładanych”. Jednak
warunkiem takiego dziedziczenia jest pełna identyfikacja ojca z synem i ojca z
córką100.
Lutz mówi o wewnętrznej i zewnętrznej nieobecności ojców w zyciu rodziny, zwłaszcza w wychowaniu dzieci. Ojcowie będąc nieobecnymi fizycznie,
pozostawiają matkom wszelkie kwestie dotyczące dzieci. Dotyczy to nie tylko
małżeństw, które się rozwodzą i rozpadają, ale również tych, w których formalnie ojcowie są obecni, lecz w rzeczywistości zachowują się tak jakby ich nie
było. Zdarza się, że są takie małżeństwa, w których kobiety są „wdowami po
mężach, którzy jeszcze nie umarli”. Sytuacja ta występuje kiedy mężowie i ojcowie „wzięli ślub z zawodem”, jednakże nie da się wszystkiego wytłumaczyć, a
tym bardziej usprawiedliwić ich pracą zawodową. Zwraca się uwagę na niedojrzałość psychiczną wielu współczesnych ojców, którzy zachowują się nieodpowiedzialnie, niezależnie od ich wieku. Nawet gdy część ojców chce być fizycznie
ze swoimi dziećmi, nierzadko zachowują się tak, jakby chcieli zejść do ich poziomu przy całkowitym pominięciu autorytetu ojca i związanych z tym wymagań
wychowawczych101.
Brak ojca w wychowaniu dziecka, czy to córki czy syna, pozostawia trwałe
ślady w osobowości wychowanka102. Jak podaje Beata Pietkiewicz, co dziewiąte
dziecko wychowywane jest przez samotną matkę. Według badań, dojrzewający
chłopiec z takiej rodziny posiada trudności z zachowaniem i nauką. Stereotypowo sądzi się, że brak ojca nie odbija się aż tak na córce. Jednakże jest to mylne
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zdanie103. Dzieci, które nie odczuwały ojca od maleńkości, w przyszłości mogą
stać się ludźmi niezrównoważonymi i nie w pełni dojrzałymi. Gdy ojca brakuje,
może to rzutować w przyszłości na kontakty z młodzieńcem o zaburzonej tożsamości seksualnej. Dziewczyna, która przez całe życie nie miała kontaktu z tatą,
może starać się go zastapić pierwszym lepszym napotkanym mężczyzną. Natomiast jeśli posiadała ojca w swojej postawie obojętnego, zimnego lub brutalnego,
jej rekacja może objawiać się w nienawiści do wszystkich mężczyzn bądź złym
traktowaniu męża104.
Dojrzałość w sferze seksualnej nie ocenia się na drodze metrykalnej, lecz po
rozpoczęciu współżycia seksualnego. Oznacza to, że jeśli np. dziewczyna zacznie
współżyć w wieku 15, 16 czy 17 lat, wchodzi w wiek dojrzały ale w aspekcie
seksualnym105. Z tą chwilą kończy się dzieciństwo, a zaczyna się niekiedy smutna rzeczywistość106. Dojrzałość ta odnosi się jedynie do sfery biologicznej. Niestety w aspekcie psychologicznym dziewczyna nie jest jeszcze na to gotowa by
zacząć współżyć seksualnie.
Całkowity brak ojca lub niewypełnianie przez niego w sposób odpowiedni
swej roli jest najczęstszą przyczyną wśród dziewcząt (jak i chłopców), różnorodnych dewiacji seksualnych107. „Cenę za przedwczesne wejście w dorosłość płaci
coraz więcej nieprzygotowanych do samodzielnego życia dziewcząt”108. „Ślepe
działanie instynktów prowadzi do absolutyzacji przyjemności oraz podporządkowania wszystkiego sobie samemu. Ponadto działają one autonomicznie wobec
emocjonalności i duchowości, co prowadzi do wewnętrznej dezintegracji człowieka”109. Wanda Ponikiewska w swojej książce na temat seksualności człowieka opisuje wiele historii młodych ludzi, nastolatków rozpoczynających swoje
współżycie zbyt wcześnie. Jak pisze ta znana seksuolog i psychiatra, dziewczyny
w tak młodym wieku nie powinny rozpoczynać zbyt wcześnie życia intymnego,
gdyż narzekają na rozczarowania oraz przykre konsekwencje tego czynu. Czynu,
który pozostawia niesmak na długie lata. Słowa chłopców kierowane do dziewczyn dotyczące dozgonnej miłości, choć fałszywe są przez nie odbierane jako
prawdziwe. Tutaj tkwi błąd, ponieważ taki chłopak po akcie seksualnym pozostawia dziewczynę, szukając kolejnych „podbojów”. Kobieta powinna się uzbroić w cierpliwość, musi myśleć o swoim życiu rodzinnym w przyszłości i dobrze
podejmować decyzje110. Warto dodać jeszcze ocenę takich zachowań w aspekcie
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moralnym, zwłaszcza, że rozwój moralny stanowi istotną sferę całościowego
rozwoju osobowości.
Nieobecność ojca lub jego obecność, ale zła determinuje w córce odczuwanie
bolesnego braku wsparcia, co z kolei przyczynia się do uzależnienia jej od innych mężczyzn. To niesie za sobą inne negatywne konsekwencje. Dojrzewająca
kobieta szuka u osób płci przeciwnej czułości, której nie doznała w rodzinie.111
Ewa Kwiatkowska i Krzysztof Łuszczek powołują się na zdanie Doroty KornasBieli, która pisze, że przyczynami wczesnego współżycia seksualnego oprócz
prostestu wobec dominacji dorosłych czy zaimponowania dorosłym są m.in. szukanie bliskości i ciepła, kompensacja potrzeb niezaspokojonych w rodzinie, potwierdzenie się w swojej kobiecości czy męskości, pragnienie udowodnienia
dorosłości bądź lęk przed utratą partnera112. Jak pisze Jerzy Grzybowski, doświadczenia erotyczne, w szczególności pierwsze kontakty seksualne pozostają
na trwałe w pamięci. Są przeżyciami do których wraca się we wspomnieniach i
podświadomie pozostają zapamiętywane. Młode kobiety nierzadko skarżą się na
lęk przed współżyciem, oziębłość seksualną, których przyczyną są wspomnienia
kontaktów seksualnych, w których były traktowane przedmiotowo i seksualnie
wykorzystane113.
„Dziewczynki czują, że są kochane przez matkę bezwarunkowo. Wydaje im
się, że na miłość ojca trzeba zasłużyć. Jak będziesz grzeczna, to tatuś zabierze cię
na lody - utwierdzają je w tym matki. Opuszczone przez ojca, obwiniają siebie.
Nie były widocznie dostatecznie grzeczne. Noszą w sobie ten dziecinny zapis.”114
Jak pisze Maria Chyłek, u dziewczynek wychowanych bez udziału taty, występuje mniejsze prawdopodobieństwo na pomyślne wywiązywanie się z roli żony i
matki dzieci płci męskiej115. Tysiące małżeństw doświadcza kryzysu będącego
skutkiem niewłaściwego ojcowskiego wpływu na córkę.
Niezadowalające przeżycia, wynikające ze złych stosunków między córką a
ojcem mogą przetrwać aż do późniejszych lat życia. Często mówi się, że dziewczęta chcą wychodzić „za swoich ojców” w tym znaczeniu, że cechy swoich
ojców szukają w mężczyznach, których wybierają na mężów116. Jako dorosłe
kobiety chcą się poprawić i być „dostatecznie grzeczne” dla swojego przyszłego
partnera. Szybko związują się z mężczyznami. Nierzadko ich wybory i decyzje
podejmowane są bezmyślnie. Kobiety te bywają bezwzględne i na przykład bez
skrupułów potrafią zabrać męża innej kobiecie. Mając męża, jako podejrzliwe i
zazdrosne, żyją w wiecznym strachu przed jego odejściem. Wtedy uruchamia się
mechanizm tzw. samospełniającej się przepowiedni117. Willard Gaylin w swojej
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książce Feelings na temat niezastąpionej roli ojca w kształtowaniu osobowości
swych dzieci, pisze tak: „Jeśli w przeszłości coś wywarło na nas zbyt silne wrażenie, zdarza się, że rozwijamy w sobie niepotrzebną skłonność do przewidywania tego samego w przyszłości oraz dostrzegania danej rzeczy tam, gdzie jej nie
ma. Jeśli na przykład nabawiliśmy się nieśmiałości, bo przerażał nas karzący
ojciec, późniejsze nasze kontakty z osobami reprezentującymi jakąkolwiek władzę, autorytet, stanowisko mogą być trwale obciążone owym wspomnieniem z
dzieciństwa. Także relacje mogą wywoływać większe napięcie niżby to wynikało
z rzeczywistej sytuacji, z którą mamy akurat do czynienia. Niezależnie od tego,
jak łagodna i nie budząca sprzeciwu będzie ta osoba – nauczyciel, pracodawca –
zachowujemy się wobec niej tak, jakby właściwa jej była potęga i osobowość
władczego ojca, który niegdyś dzierżył w ręku nasze losy”118.
„Niestety, w życiu spotyka się stosunkowo często odmienne postawy ocja
wobec wychowania swoich dzieci. Niekorzystną sytuację stwarza ojciec, który
brutalnie i ordynarnie traktuje matkę, ona głośno wykrzykuje swoje żale, oboje
zaś nie krępują się obecnością dzieci, które są wnikliwymi obserwatorami”119.
Jeśli mężczyzna niewłaściwie pojmuje rolę męża, nic dziwnego, że trudno jest
mu także pełnić rolę dobrego ojca120. Bywa tak, że ojciec rodziny dyspensuje się
od swoich obowiązków, które winien wypełnić jako ojciec, jednocześnie przerzucając ciężar swojej odpowiedzialności na innych, głównie na współmałżonkę
lub dziadków. Nie można być dobrym ojcem jeśli nie szanuje się własnych rodziców lub rodziców własnej żony121. Matka może starać próbować się zastąpić
ojca, gdy samotnie wychowuje córkę, ale „inna jest czułość matki i ojca”122. I
rola męska nie może zostać wypełniona przez rolę matki, gdyż ojciec ma do
spełnienia szereg funkcji, które wypływają z typowych dla mężczyzn cech zachowania się123. Brak ojca lub nieprawidłowe wypełnianie przez niego funkcji
ojcowskich nasila postawy lękowe124. W przypadku surowego i autorytatywnego
ojca postawy lękowe u córek częściej występują aniżeli u synów. Postawy te
cechują się zwiększonym poziomem lęku, niepewnością w kontaktach międzyludzkich, a nawet w okresie późniejszym permanentnym poczuciem zagrożenia
ekonomicznego, czyli lękiem przed biedą. Natomiast w przypadku jego braku,
postawy te są porównywalne, zarówno u dziewczynek, jak i chłopców125. Według N.H.Rathoda i I. G. Thomsona w badaniach przeprowadzonych w latach 70118
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tych, deprywacja ojcostwa staje się częstszą przyczyną alkoholizmu u kobiet niż
u mężczyzn126. A. Friedman zauważył, że dziewczęta (ale i chłopcy również)
odczuwają ogromną potrzebę posiadania silnego ojca. Jeśli ojciec nie zajmuje
dominującej pozycji w rodzinie, szczególnie dziewczęta odczuwają złość w stosunku do matki za tzw. „krzywdzenie ojca”127.
Negatywny wpływ na przyszłe życie uczuciowe córki może wynikać również
z negatywnej postawy ojca i demonstrowanego przezeń niezadowolenia i niechęci w stosunku do żony i dziewczynki, będącej odpowiedzią na wiadomość o urodzeniu się mu kolejnej córki128. Zdaniem L. Green i H. Parker wpływ ojca jest
silnie destruktywny w przypadku braku pozytywnych kontaktów emocjonalnych
z córką. Powoduje to, według zdania autorów, upośledzenie świata wartości u
kobiet129.
Najbardziej przekonującymi dowodami o znaczącej i trudnej do zastąpienia
roli ojca w wychowaniu są stwierdzone wyniki badań dotyczące jego wpływu a
przede wszystkim zupełnego bądź częściowego jego braku na proces właściwego
społecznego przystosowania się dziecka i wynikające z tego tytułu różnego rodzaju zaburzenia w zachowaniu się130. Liczne badania wskazują, że ojciec odgrywa istotną rolę w wykształceniu odpowiedniego poziomu samooceny u córek.
Zauważyli to G. W. Stanford i D. M. Pedersen. M. Rosemberg dowiódł, że na
zaburzenia w tym zakresie największy wpływ ma brak ojca we wczesnym dzieciństwie. Na pozytywne przystosowanie społeczne dziecka mają wpływ dwa
czynniki. Pierwszy dotyczy przebywania ojca w domu (jego dostępność fizyczna) oraz pozytywny z nim związek emocjonalny, które muszą współwystępować.
Według badań H. B. Billera, częsta obecność w domu ojca, jednakże nieprzejawiającego w stosunku do swojego dziecka uczuć opiekuńczych, gorzej wpływa
na przystosowanie społeczne aniżeli zupełny jego brak. Autor powyższych badań
dowiódł, iż nieopiekuńczy tata stanowi dla dziecka najbardziej nieodpowiedni
wzór postępowania społecznego. Natomiast wpływ nieobecności ojca jest stosunkowo mniejszy w przypadku jego śmierci niż rozwodu czy porzucenia rodziny, czego dowiódł A. T. Baggett w badaniach prowadzonych na szeroką skalę131.
Badania przeprowadzone przez Sławomira Barana ujawniły, jak bardzo ważna
rola ojca przypada na rozwój społeczny dziecka. Od tego, jakie relacje będą pomiędzy ojcem a dzieckiem zależy jego funkcjonowanie w szerszym środowisku
niż rodzina. Brak miłości ojcowskiej lub jej niedostatek wytwarza w dziecku
przekonanie, że nie można oczekiwać jej od innych a dziecko takie jest nieufne
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wobec rówieśników132. Dzieci doświadczające braku miłości ojca mogą mieć
poczucie niskiej samooceny oraz przejawiać tendencję do unikania kontaktów z
rówieśnikami133.
Od mężczyzny w wychowaniu córki zależy bardzo wiele. Może on skutecznie chronić, ratować dźwigać i budować, lecz często bywa, gdy równie skutecznie rozbija, niszczy, rujnuje życie dziecka134. Ojcostwo to doniosłe, duchowe
powołanie. Zadaniem ojca jest uczyć, zachęcać, prowadzić i żywić swoje dzieci135. „Dobry ojciec- to nie patriarcha, który wszystko dyktuje i nie znosi żadnego
sprzeciwu.” To ktoś, kto nie jest zbyt stanowczy i surowy, ale daje swemu dziecku nieco wolności. Takie odniesienie powoduje u potomstwa spontaniczność i
odruchowe otwarcie się na ludzi136. Fakt, że są tacy ojcowie, którzy również pochodzą z rodziny mającej różnorakie problemy. To jest dla nich pewna okoliczność łagodząca, lecz nie zwalnia ich z trudu samowychowania. Taka aktywność
własna i podejmowany trud rozwoju przyczynia się do kształtowania osobowości
i wielkości człowieczeństwa137.
Zauważając jak wiele postępów dokonuje człowiek w dziedzinie nauk ścisłych, odkrywania wynalazków, poprawiania jakości życia, warto zastanowić się
dlaczego w wyborze i realizacji transcendentnych wartości występuje taki regres? Patrząc na współczesne rodziny widać jak bardzo brakuje dobrych i odpowiedzialnych ojców. Stąd wynika wiele nieszczęść, konfliktów i problemów
kobiet dotyczących poczucia ich własnej wartości, z którymi borykają się terapeuci, psychologowie, psychiatrzy. Mężczyzna jako ojciec powienien zajmować
naczelne miejsce w rodzinie jako jej „głowa”. Odpowiedzialny i kochający ojciec
jest autentycznym dowodem mającym wpływ na prawidłowe rozwijanie się córki
jednakże zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziewczynek, jest możliwe tylko w rodzinie pełnej, gdzie zarówno matka, jak i ojciec na równi uczestniczą w
procesie wychowania i kształtowania kobiecości ich córki.
Streszczenie
Nie każdy zdaje sobie sprawę jak niezwykle ważną rolę odgrywa ojciec w
życiu kobiety. Konieczność jego uczestnictwa w procesie wychowania córki jest
jedną z podstawowych prawd pedagogicznych i psychologicznych. Niestety w
dzisiejszych czasach ojciec najczęściej stoi na drugim planie. Świadczą o tym
przykłady ojców walczących z niesprawiedliwymi autorytetami przyznawania
opieki nad dzieckiem matce, w sytuacji rozwodu. Tymczasem ojciec tak samo
132
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może uszczęśliwić przyszłe dorosłe życie swojej córki, tak jak matka. Jest nieodzowny w procesie poczęcia i wychowania, a przede wszystkim ma znaczący
wpływ na kształtowanie jej kobiecości. Będąc odpowiedzialnym i kochającym
ojcem pełni istotną funkcję w okresie dojrzewania swojej „pociechy”, daje poczucie bezpieczeństwa, wprowadza w „świat” norm i wartości, uczy szacunku,
ma ogromny wpływ na samoocenę córki i jej samoakceptację w dorosłym życiu
jako kobiety. Swoją obecnością i postawą może zapewnić wszechstronny jej
rozwój w procesie wychowania i kształtowania kobiecości odgrywając niezastąpioną rolę albo pogmatwać i destruktywnie wpłynąć na jej dorosłe życie. Jako
mężczyzna powinien zajmować naczelne miejsce w rodzinie jako jej „głowa”.
Dla dokładniejszego przedstawienia problematyki niniejszego artykułu, został on
podzielony na kilka podtytułów stanowiących szczegółowe komponenty przedstawiające rolę, jaką powinien pełnić ojciec w oddziaływaniu na rozwijającą się
córkę. Pierwszy z nich w sposób syntetyczny prezentuje poszczególne okresy
rozwoju psychoseksualnego dziewczynek. W artykule zaprezentowano także
wpływ ojca na wychowanie córki oraz konsekwencje jego braku jako odpowiedzialnego i kochającego taty w dorosłym życiu kobiety.
Summary
The role of the father in the shaping of femininity daughter
Not everyone realizes how very important role a father plays in the life of a
woman. The need to of its participation in the process of upbringing daughters is
one of the fundamental truths of pedagogical and psychological. Unfortunately
nowadays most often the father is in the background. Testify to the fact examples
of fathers fighting the unjust authorities for granting the mother child custody in
a divorce situation. Meanwhile, the father may same happy future adult life of
her daughter, like mother. He is essential in the process of the Conception and
upbringing, and above all has a significant influence on the shaping her
femininity. Being a responsible and the loving Father fulfills an essential function
in puberty their "of consolation", gives a sense of security, introduces the "world"
of norms and values, teaches respect, has a huge impact on sense self-esteem
daughter and her self-acceptance in adult life as a woman. His presence and
attitude can ensure comprehensive her development in the upbringing process
and shaping of femininity plays an irreplaceable role or perplex and destructive
influence on her adult life. As a man should hold the foremost place in the family
as its "head". For a more detailed presentation of issues of this article, it has been
divided into several sub-headings constituting the detailed components depicting
role they should play in influencing father growing daughter. The first of these in
a synthetic way presents the various periods of psychosexual development of
girls. The article presents the impact of father for upbringing her daughter and the
consequences of its absence as a responsible and loving dad in the adult life of a
woman.
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Karolina Komsta (KUL)

Ojciec i syn – relacja na całe życie
Wstęp
Głęboka więź między ojcem i synem, jak również związek obojga, może odciskać piętno na życiu każdego mężczyzny zarówno w dobrym, jak i złym tego
słowa znaczeniu. Nowoczesne perspektywa psychologiczna stawia nurtujące
pytania: jakimi cechami winien repetować wystarczająco dobry ojciec? Jak powinna wyglądać afirmatywna, rozwojowa relacja ojca z synem? Odpowiedzi na
te i inne pytania dostarczył R. Bly, formułując ją w sposób następujący: ,,jeśli
ojciec i syn rzeczywiście spędzają razem wiele godzin, można powiedzieć, że ze
starszego ciała do młodszego przechodzi substancja, którą można porównać z
pożywieniem”1. W artykule dokonana zostanie wiwisekcja relacji ojciec – syn w
perspektywie wczesnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem podejścia psychoanalitycznego, jak również współczesnych teorii psychologicznych. W dysertacji
wskazano ponadto na rolę ojca w rozwoju dziecka, jak również zasygnalizowano
konsekwencje nieobecności ojca jako życiowego braku syna.
1. Strukturalny model osobowości autorstwa Z. Freuda
Obecność ojca w rozwoju dziecka podkreślał wielokrotnie Z. Freud – ojciec
psychoanalizy. Rola ojca w rozwoju dziecka stanowi jeden z podstawowych kanonów teorii strukturalnej id- ego – superego Z. Freuda. W myśl tej koncepcji
ojciec odgrywa kluczową, zasadniczą rolę w kształtowaniu się sumienia (superego) dziecka. Proces ów dokonuje się na drodze internalizacji norm rodzicielskich
pomiędzy 5-6 rokiem życia dziecka2. Jak podaje autor, koło trzeciego roku życia
dziecko wkracza w tzw. falliczną fazę rozwoju. Rysem charakterystycznym tego
okresu jest siła ambiwalencji syna względem ojca; z jednej strony rosnący podziw, z drugiej zaś nienawiść. Tłumienie Kompleksu Edypa3, dokonuje się w tej
1

R. Bly, Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach. Przeł. J. Tittnebrun, Poznań 1991, s. 136.
Rozwój superego. Najistotniejszą częścią aparatu psychicznego człowieka zdaniem Z.
Freuda jest Id. Sfera ta jak podaje Freuda (1999, s. 15.), zawiera „wszystko to co dziedziczymy, co rodząc się przynosimy ze sobą, co jest konstytucjonalnie stałe, przede wszystkim więc wywodzące się z organizacji cielesnej popędy (...)”. W wyniku oddziaływania
bodźców zewnętrznych powstaje Ego. Zadaniem tej sfery jest zawiadywanie naszymi
ruchami dowolnymi, oraz zapewnienie osobie poczucia bezpieczeństwa. Trzecią instancją w modelu strukturalnym Freuda jest Superego – centrum zasad moralnych.
3
Edypa kompleks w psychoanalizie Z. Freuda to jeden z podstawowych kompleksów
(obok kompleksu Elektry) związany z rozwojem libido. Jest to skierowanie przez kilkuletnich 3-6-letnich chłopców pragnień seksualnych w stronę matki, co wywołuje poczucie winy i lęk przed karą, oraz postrzeganie ojca jako rywala. Prawidłowe rozwiązanie
2
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fazie rozwoju poprzez zaakceptowanie ojca jako symbolu. Dziecko po osiągnięciu pewnego poziomu w swoim rozwoju zaczyna spostrzegać, że do matki ma
prawo nie tylko on, ale także ojciec. Tym samym stopniowo przezwycięża swą
pierwotną, bardzo silną, lecz zarazem egoistyczna miłość do matki i przerzuca ją
na drugi ,,obiekt” - ojca4. Freud oprócz prawidłowości w rozwoju dziecka dotykał w swoich pismach problematyki zakłóconej relacji ojciec – syn5.
Autor psychoanalizy wymienia dwa typy zakłóceń na tej linii rozwoju osoby:
a) Identyfikacja ego i superego z osobą ojca. W Człowiek i dzieło Freud tak
pisze: ,,Chciałbym zabić ojca, aby samemu nim być. Teraz jestem ojcem, ale
ojcem martwym, zwykły mechanizm objawów histerycznych; i więcej, teraz
ojciec zabija ciebie. Dla ego, symptom śmierci jest zaspokojeniem w sferze fantazji męskiego pragnienia i zarazem masochistycznego zaspokojenia. Zarówno
ego, jaki i superego grają dalej role ojca. W całości relacje między osobą a obiektem – ojcem, przy zachowaniu jej treści, przemienia się w relacje miedzy ego i
superego, nowa inscenizacja na innej scenie”6. Preferencją dysfunkcji w rozwoju
w omawianym przypadku może być sadomasochistyczna struktura osobowości.
b) Druga kategoria zaburzeń związanych z silną identyfikacją z elementem
kobiecym. Freud rozwija tę myśl słowami: ,,w sytuacji zagrożenia męskości
przez kastrację wzmacnia się skłonność do ucieczki w kierunku kobiecości, postawienie się raczej w miejscu matki i przejęcia jej roli jako obiektu miłości ojca.
Sam lęk kastracyjny uniemożliwia także i to rozwiązanie. Rozumie się, że trzeba
przyjąć także kastrację, jeśli się chce być kochanym przez ojca i matkę”7. Konsekwencją tej linii rozwojowej są najczęściej zaburzenie identyfikacji seksualnej.
2. Teoria relacji z obiektem D. W. Winnicotta
Istotnym krokiem w kształtowaniu się wiedzy na temat relacji ojciec – dziecko było sformułowanie przez M. Klein teorii relacji z obiektem8. Zasadnicza rolę
w rozwoju dziecka autorka przypisywała w niej matce. Jak przyjmuje Klein,
relacje z matką we wczesnym dzieciństwie ulegają uwewnętrznieniu, za sprawą
którego tworzy się stabilna struktura osobowości. W tym ujęciu rozwój osoby w
relacji z obiektem mam charakter procesualny i przebiega stadiami.
Probierzem teorii M. Klein stała się teoria relacji z obiektem zdeformowana
przez D. W. Winnicotta. Winnicott w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki
docenił rolę ojca w rozwoju dziecka. Podkreślając ponadto wagę jego obecności
w życiu dziecka na kolejnych etapach życia potomka. Donald W. Winnicott.
wskazuje w swojej teorii trzy warianty ojca:
kompleksu Edypa ma decydować o późniejszym życiu emocjonalnym człowieka (Pospiszyl, 1976, s. 10).
4
K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1976, s. 10.
5
C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Warszawa 2002, s. 32.
6
K. Pospiszyl, Zygmunt Freud, człowiek i dzieło, Wrocław 1991, s. 316.
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H. Segal, Wprowadzenie do teorii Melanie Klein, Gdańsk 2005, s. 24.
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1) Ojciec rekompensuje nieobecność fizyczną matki przejmując jej funkcje
opiekuńcze. W czasie rozwoju relacji dziecko – rodzice na etapie niemowlęctwa
ojciec pełni kluczową rolę w fazie tzw. holdingu, kiedy matka i dziecko pierwotnie SA nierozłączni, ojciec zaś, zabezpiecza to pierwotne środowisko bytowania
dwojga (tzw. faza bezpiecznego środowiska).
2) Wraz z rozwojem dziecka do pierwotnej diady zostaje dopuszczony ojciec. Wówczas dziecko może żyć z dwojgiem rodziców razem rozłącznie (faza
społecznego bezpieczeństwa). Zdaniem Winnictotta dziecko ,, (…) jest w istocie
bardzo wrażliwe na stosunki między matką i ojcem i jeżeli wszystko układa się
dobrze - za kulisami, ono pierwsze to doceni i zwykle dzięki temu łatwiej je zadowolić i łatwiej się nim opiekować"9.
3) Rolą ojca jest również chronić potomka przed jego agresywnością własną, jak pisze autora: "Co pewien czas dziecko będzie obdarzało kogoś uczuciem
nienawiści i jeśli nie będzie przy nim ojca (...) to będzie nienawidziło swoją matkę, a przez to będzie się czuło zdezorientowane, bo tą samą matkę darzy przede
wszystkim głęboką miłością"10. Ojciec zdaniem D. W. Winnictotta podąża za
potrzebami swojego dziecka, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz chroni
przed skutkami agresji własnej.
3. Koncepcje współczesne
Współczesne teorie dowodzą istnienia bogatej, złożonej i pełnej znaczenia
relacji ojca z dzieckiem. ,,We współczesnej analizie sporo miejsca poświęca się
roli ojca w dzieciństwie dziecka. Ojciec nie tylko chroni, zabezpiecza i daje
oparcie dziadzie matka - dziecko, ale też depsychotyzuje, rozszczepia tę symbiotyczną więź w triadzie. Przedtem istniało w analizie przekonanie, że dopiero
okres edypalny wnosi tę wartość. Ojciec wprowadza realność świata w sferę
silnej więzi emocjonalnej, jaką jest związek matki i dziecka”11. Na gruncie nowych teorii, naturę interakcji dziecko – ojciec charakteryzuje: dwustronność –
jako rytmiczna relacja brania i dawania w relacji dziecko – ojciec; jak również
przekształcenie układu relacji o charakterze diadycznym w układ triadyczny.
Współczesne teorii dają w swoich charakterystykach relacji ojciec – dziecko
miejsca na analizę takich nowych treści jak: atrybucje posiadania męskiego potomka. M. Diamond – amerykański badacz z kręgów psychoanalizy - wymienia
dwie kategorie przyczyn tęsknoty za męskim potomkiem wśród mężczyzn:
a) Odwrócenie relacji ojciec – syn.
Z punktu widzenia nabywania doświadczeń rodzicielskich przez mężczyn,
dojmujący wydaje się stosunek mężczyzny do kwalifikacji opiekuńczych własnego ojca. Uwewnętrznione doświadczenie opiekuńczego, kochającego i mą9

D. W. Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Warszawa 1993, s. 116-117.
Tamże, s. 123.
11
K. Walewska, Człowiek pozbawiony, [w:] Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, red. K.
Walewska, J. Pawlik, Warszawa 1992, s. 292-293.
10
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drego ojca, pozwala młodemu mężczyźnie odnaleźć swoje miejsce w życiu. Psychoanaliza wychodzi z założenia, że każdy człowiek posiada taki zakorzeniony w
psychice obraz ojca. Obrazy te nie muszą być wspierające dla mężczyzny, w
zależności od osobistych doświadczeń z ojcem, mogą również nabierać cech
destruktywnych. Negatywnie przeżyta relacja ojciec – syn może zintensyfikować
męską chęć posiadania syna- jak podaje P. Blos - taki pierwotny związek z ojcem
przepełniony głodem miłości, może zaburzać emocjonalny rozwój dziecka12.
b) Poszerzenie przeżycia własnego ,,ja”
W ramach tej kategorii mieszczą się wszelkie tendencje w ramach ojcostwa
nazywane mianem narcystycznych. Tendencje narcystyczne obejmują dwa komplementarne aspekty:
- konstruktywny – obejmujący zachowania samokatualizujące osobę;
- destruktywny – określający egocentryczne procesy, które przeszkadzają w
nawiązaniu autentycznej relacji z innymi ludźmi.
Dążenie do samoaktualizacji w relacji z synem oznacza dla ojca ponowne
przeżywanie własnego dziecięcego rozwoju, skonfrontowanie się z przeżytymi
wówczas problemami i konfliktami, jak również dorastanie do nich, czyli osobisty progres.
4. Budowanie relacji ojciec - syn
Jaki wzorzec funkcjonowania ,,przy dziecku” winien reprezentować ojciec?
Jaką role ma do spełnienia wobec małego dziecka? Czy istnieje dostatecznie
dobre ojcostwo i czy różni się ono znacznie od dostatecznie dobrego macierzyństwa13? Rozważanie tej kwestii z jednej strony inicjuje debatę wśród badaczy, z
drugiej zaś, odsłania wciąż jeszcze ubogi empiryczny punkt wyjścia dla tematu.
Ów brak wiedzy dodatkowo podtrzymuje problem społecznej i indywidualnej
oceny: jaki powinien być dostatecznie dobry ojciec, jakimi cechami winien repetować, a jakimi nie? W trakcie dokonywania oceny przy uwzględnieniu tego
kryterium nauka przyjmuje różnorodne założenia wstępne. Efektem tego jak
donosi M. T. Greenberg jest niepewność co do roli ojca14.
Człowiek od niemowlęctwa obdarzony jest zdolnością do nawiązywania
istotnych relacji z wieloma obiektami. Jest on w stanie nawiązywać rozmaite
relacje nie tylko z matką, lecz również z osobami drugimi. Dowodzą tego badania nad niemowlętami (Obuchowski, 200015; Turner, Helms, 1999; Zazzo, 1978;
12

Pojęcie głodu ojca wprowadził do języka psychologii amerykański psychoanalityk J.
Herzog (Kasten, 1997, s. 85).
13
Pojęcie dostatecznie dobrego macierzyństwa (ang. good enough mothering) zostało
wprowadzone przez psychoanalityka i badacza D. W. Winnicotta.
14
M. T. Greenberg, Attachment and psychopathology in childhood, [w:] Handbook of
attachment. Theory, research and clinical applications, red. J. Cassidy, R. Shaver, New
York 1999, s. 298.
15
Szerzej na ten temat: K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb: psychologia dążeń ludzkich, Poznań
2000; J. S. Turner, D.B. Helms D. B, Rozwój człowieka, Warszawa 1999; R. Zazzo, Przywiąza-
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Izard, Haynes, Chisholm, Baak, 1991). Różnorodne doświadczenia relacyjne z
wiekiem podlegają uwewnętrznieniu, niemowlęca zaś zdolność rozróżniania
osób z zewnątrz wiąże się ściśle z ich realną obecnością. Brak obecności ojca
wyklucza możliwość nawiązania z nim jakiejkolwiek specyficznej relacji. Dla
dziecka korzystne jest nawiązywanie wielu różnych relacji o charakterze stałym,
nacechowanych pozytywnie. Korzyści jakie płyną z tej relacyjnej różnorodności
to przede wszystkim poszerzenie spektrum bodźców zewnętrznych i możliwości
interakcji z otoczeniem; dla matki odciążenie w sprawowaniu ciągłej opieki nad
dzieckiem i wyłącznej odpowiedzialności za nie.
Z punktu widzenia dynamiki rozwoju psychoseksualnego i rozwoju tożsamości płciowej, istotnie ważna jest dla dziecka możliwość gromadzenia pozytywnych i budzących zaufanie doświadczeń w zakresie nawiązywania relacji zarówno z matką, jak i ojcem. Wyłączne relacje dziecka z matką prowadzą do odczuwania przez niemowlę kontaktów z ojcem jako obcych i budzących lęk.
Wspomniany już wcześniej D. Winnicott – uczony, psychoanalityk – zajmujący się problematyką małego dziecka, wprowadził do kanonu nauk psychologicznych pojęcie ,,pierwotnego macierzyństwa” . Zgodnie z przytoczoną przez
Winnicotta definicją, matka kilka tygodni po porodzie jest ,,oddana” opiece nad
swoim nowonarodzonym dzieckiem. Matka w tym okresie korzysta ze swoim
doświadczeń z tego okresu, gdy była jeszcze niemowlęciem. W ten sposób sama
wchodzi w stan zależności i jest bardzo podatna na zranienie16. Zdaniem badacza,
ojcu przypada w tym czasie zadanie czuwania z zewnątrz nad bezpieczeństwem
symbiozy matka – dziecko, jak również udostępnienie – poprzez wsparcie – uzależnionej matce regresji, która determinuje to całkowite oddanie się dziecku.
Można postawić tezę, iż ,,pierwotne ojcostwo” zawiera w sobie ten regresywny stosunek ojca do nowonarodzonego dziecka, który to pozwala matce w
sposób pełny, bezwarunkowy zbliżyć się do dziecka.
V. Frick – Bruder i E. Schütt na których powołuje się E. Blos, twierdzą, że
obecność osoby trzeciej, która to cechuje się pewną stałością i od początku ma
równoprawne znaczenie, stanowi najbardziej naturalne rozwiązanie dylematu
zależności i nadodpowiedzialności charakteryzującego relację matka – dziecko17.
W tym też znaczeniu należy upatrywać pierwsze ważne zadanie ojca jako trzeciej
strony tej relacji. Zadaniem ojca jest wówczas rozwiązać dylemat zależności
matka – dziecko, a nawet nie dopuścić do jej powstania.
Druga ważna rola ojca ,,przy kołysce” polega na zaznaczaniu w kontakcie z
dzieckiem swojej męskiej odrębności. Kontakt ojca z synem nacechowany tylko i
włącznie matczyną troską, pozbawia malucha cennego doświadczenia różnicy w
nie, Warszawa 1978; C.E. Izard, O.M. Haynes, G. Chisholm, K. Baak, Emotional determinants
of infant-mother attachment, ,,Child Development” 62(1991), nr 5, s. 906–917.
16
Winnicott, Dziecko …, dz. cyt. , s. 109.
17
E. Blos. E, Son and Father, [w:] The Gender Conundrum: Contemporary Psychoanalytic Perspectives on Femininity and Masculinity (The New Library of Psychoanalysis) ,
red. D. Breen, London 1993, s. 34.
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triadycznej relacji ojciec - matka – dziecko. Nie jest rolą ojca powtarzanie w racji
z dzieckiem matczynych zachowań, a komplementarne ich uzupełnianie. V. Frick
– Bruder i E. Schütt przestrzegają przed tzw. nowym ojcostwem, które traktują
jako formę kobiecej identyfikacji ujednolicającej te kontakty18. Należy podkreślić, iż najbardziej niszcząca dla prawidłowego budowanie relacji tych trojga jest
rywalizacja między rodzicami w pełnieniu opieki nad dzieckiem. I. Peisker przestrzega przed przecenianiem macierzyństwa i pogardą wobec wartości ojcowskich. Podkreśla również wartość wczesnej relacji z ojcem zarówno dla potomków płci męskiej, jak i żeńskiej. Pasywność, dystansowanie się czy brak męskości mogą powodować nieodwracalne straty w ubogacaniu relacji ojca z synem.
Relacja w trójkącie ojciec – matka – dziecko od początku jej trwania spełnia
zróżnicowane funkcje, ojciec będąc dynamiczną częścią tego układu wywiera
znaczny wpływ na rozwój swojego dziecka. Doświadczenie różnicy wartości
,,matczynej” czy ,,ojcowskiej” jest kluczowe dla rozwoju dziecka. Można wymienić klika wiodących aspektów tego zagadnienia.
Doświadczenie tzw. zasady macierzyńskiej i ojcowskiej oraz doświadczenie
obu modeli jest nieodzowne dla rozwoju psychoseksulanego dziecka. Zasada
macierzyńska pozwala się opisać poprzez zestawienie takich pojęć, jak: empatia,
harmonia, oddanie, syntonia. Zasada ojcowska konstytuuje: triada, zaburzenie
harmonii, ograniczenie. Doświadczenie przez dziecko zasady macierzyńskiej i
ojcowskiej niesie progres i indywiduację. Rekapitulując, doświadczenie
,,dostatecznie dobrej matki” i ,,dostatecznie dobrego ojca” umożliwia dziecku
harmonijne przechodzenie przez kolejne fazy rozwoju. Niezbędny jest daleko
idący paralelizm w rozwoju relacji dziecka z ojcem i z matką. Tylko naprzemienne zbliżanie do obojga rodziców i oddalanie się od nich umożliwia stopniowe zinternalizowanie dwóch wystarczająco znamiennych rozwojowo, ambiwalentnych relacji, które są decydujące dla dalszego rozwoju.
5. Wpływ ojca na kształtowanie się tożsamości syna
E. Pougnet z Concordia University w Kanadzie na drodze obserwacji i badań
porównawczych, analizował wzorce transgeneracyjne jakości relacji ojców z
dziećmi. Badaniami długofalowymi objęto 138 dzieci oraz ich rodziców. Dzieci
badano w wieku 3-5 lat i ponownie, kiedy miały 9-13 lat. Rozwiązywały one
testy na inteligencję, a ich ojcowie i matki wypełniali ankiety osobowe kontrolujące takie zmienne jak: konfliktów między partnerami, klimat emocjonalny w
rodzinie, wzorce wychowania, ect19. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż ojcowie
wywierają pozytywny wpływ na rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej,
oraz wzorce zachowania swoich dzieci.

18

Tamże, s. 226.
Wpływ ojca na emocjonalny rozwój dziecka, http://www.deon.pl/inteligentnezycie/ojcostwo/art,75,wplyw-ojca-na-emocjonalny-rozwoj-dziecka.html (2.01.2014).).
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Wpływ ojca na kształtowanie się tożsamości, dokonuje się w wyniki identyfikacji z wzorcem. Męski potomek już od pierwszych chwil życia stara się postrzegać
siebie jako mężczyznę. Poprzez męskie naśladownictwo, odnajdując we wzorcu
powinowactwo, wzmaga w chłopcu motywacja do powielania zachowań. Tym samych konsoliduje się w nim obraz siebie jako mężczyzny. Hetherington badała
wpływ pozycji ojca w rodzinie na uwewnętrznianie roli mężczyzny chłopców w
wieku przedszkolnym. W swoich eksploracjach potwierdziła, że jest on pozytywnie
skorelowany z przejmowaniem przez chłopców cech typowo męskich20.
Obecność ojca w rozwoju synu ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego
kształtowania jego ,ja” jako mężczyzny. Afirmująca obecność ojca, daje dziecku
możliwość obserwacji pewnych typowo męskich cech zachowania się, co w
przyszłości skutkuje lepszym zrozumieniem płci przeciwnej. Brak takiego kontaktu zmniejsza szansę na pomyślne wywiązywanie się z roli męża i ojca.
Badania prowadzone na gruncie psychologii, pedagogiki i psychologii potwierdzają wpływ emocjonalnego zaangażowania ojca na rozwój emocjonalny
syna21. Satysfakcjonująca identyfikacja syna z ojcem nie tylko zapewnia mu
harmonijny rozwój, ale wzmacnia siłę ego dziecka22. Dzieci wychowywane w
środowisku o zachwianych więziach emocjonalnych, wykazują mniejszą tolerancję na frustrację, mają niższy dobrostan psychiczny oraz poczucie własnej wartości23. Chłopcy, którzy mieli okazję doświadczyć emocjonalnie dodatniej postawy
ojca, istotnie częściej są zdolni do obdarowywania miłością swoich własnych
dzieci24.
Istnieją wyraźne dowody, że ojcowie mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy swoich dzieci, a w sposób szczególny synów. Z badań prowadzonych
przez B. Barana wynika, że dzieci wychowywane bez ojców, w sposób mniej
konstruktywny niż ich rówieśnicy wychowywani w rodzinach pełnych, rozwiązują zadania twórcze. Wykazują większy poziom kompulsywności, maja mniejsze poczucie bezpieczeństwa oraz wyższy pozom agresji25. Od ojca syn uzyskuje
wiele bodźców stymulujących jego rozwój. Dziecko naśladując ojca uczy się
norm funkcjonowania w społeczeństwie, w miarę dojrzewania społeczno – moralnego ojciec przestaje być dla dziecka tylko wzorem zachowania, staje się modelem. Staje się dla dziecka regulatorem zachowań społecznych. Skuteczność
tego męskiego oddziaływania wynika z faktu, iż każdy człowiek szybciej przy20

K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 23.
H. R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2013, s. 45.
22
M. Wolicki, Udział ojca w uczeniu się ról związanych z płcią u chłopców,
,,Zagadnienia Wychowawcze a zdrowie psychiczne”, 1977, nr 3, s. 21.
23
M. Wolicki, Wpływ kontaktu psychicznego z ojcem na uczenie się przez dziecko ról
rodzicielskich, ,,Problemy Rodziny”, 1982, nr 4, s. 27.
24
J. Dembowski, Z problematyki postaw rodzicielskich, „Psychologia Wychowawcza”
1970, nr 3, s. 258.
25
B. Baran, Rola więzi społeczno emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka,
Warszawa 1981, s. 84.
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swaja sobie pewne cechy zachowania się przejawiane przez osobników tej samej
płci, aniżeli płci odmiennej26. Zarówno w wymiarze emocjonalnym, poznawczym, jak i społeczno – moralnym, ojciec ma do spełnienia niezwykle ważną i
zarazem trudną rolę, która nie polega na zastąpieniu matki, lecz na dostarczeniu
takich bodźców, których dziecko od matki otrzymać nie może27.
6. Znaczenie relacji między ojcem i synem
Można założyć, iż relacji miedzy ojcem i synem już od chwili narodzin należy przypisać znaczenie dojmujące i że dotyczy to dzieci obydwu płci. Zastanawia
fakt: czy można formułować analogiczne stwierdzenia na temat szczególnych
cech relacji miedzy ojcem a synem.
D. W. Winnicott opisał zdolność matki do identyfikacji z własnym dzieckiem, jej intuicyjną wiedzę o stanie emocjonalnym dziecka. W tym celu, jak
twierdzi autor, wykorzystuje ona swoje własne doświadczenia z okresu niemowlęctwa. Wychodząc od założenia, że ludzie posiadają pozawerbalną i nieświadomą wiedzę z własnego okresu dzieciństwa, przyjmując ponadto, że wiedza ta
może wywierać pozytywny wpływ na relacje z dzieckiem, zasadnym wydaje się
postawienie pytania: czy ojciec podobnie jak matka, potrafi współbrzmieć ze
swoim dzieckiem ? Teza postawiona przez Winnicotta wskazywałaby, że w wieku niemowlęcym nie istnieją przeżycia zdeterminowane płcią i że matki mogą się
emocjonalnie identyfikować z niemowlętami obu płci, podczas gdy cecha ta nie
występuje u ojców. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że istnieje pewna
antyteza świadcząca obecność koncepcji przeciwstawnej, głoszącej, że ,,dobry,
symbiotyczny ojciec” w sposób oczywisty posiada zdolności empatyczne i że
powinien przekazać je swojemu synowi.
***
Od pierwszego dnia życia dla dziecka ważne są doświadczenia różnicy, to
znaczy autentycznego przeżywania różnych stylów pierwotnych relacji. Dziecko
powinno poznać zarówno matczyny, jak i ojcowski model relacji, po to aby móc
gromadzić diadyczne i triadycznie doświadczenia bycia z obojgiem rodziców.
Dla małego chłopca ,,obecny” ojciec ma o tyle istotne znaczenie, o ile potrafi być
empatyczny, postępować z nim inaczej niż matka i od początku ,,służyć” mu jako
ucieleśnienie męskości. Syn pozbawiony kontaktu z ojcem traci niepowtarzalne
źródło rozwoju społecznego, poznawczego, jak i możliwości wzbogacenia świata
przeżywanych emocji i kształtowania własnej psychiki. W sytuacji szybkich
zmian społecznych i dużej różnorodności ról, które nasza epoka oferuje człowiekowi, zaznacza się tylko jedna droga satysfakcjonującego wyjścia naprzeciw roli
ojca: ojcowie współcześni winni przekazywać wzorce, próbując zrozumieć potrzeby rozwojowe swoich dzieci, akceptować je i radzić sobie z nimi. Nawet jeśli
26
27

Pospiszyl, O miłości …, dz. cyt., s. 48.
Tamże, s. 11.
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dzieci – mówiąc językiem D.W. Winnicotta - zwrócą się w stronę innych obiektów niż ojcowie, zyskają dzięki ,,świadomej” ojcowskiej obecności, zainteresowaniu i zrozumieniu własne życiowe doświadczenie.
Streszczenie
Głęboka więź między ojcem i synem, jak również związek obu, odciska piętno na życiu każdego mężczyzny zarówno w dobrym jak i złym tego słowa znaczeniu. Nowoczesne perspektywa psychologiczna stawia nurtujące pytania: jakimi cechami winien repetować wystarczająco dobry ojciec? W artykule zostanie
dokonana wiwisekcja relacji ojciec – syn w perspektywie wczesnego rozwoju
dziecka z uwzględnieniem podejścia psychoanalitycznego, jak również współczesnych teorii psychologicznych.
Summary
Father and son- life long relationship
The profound connection between father and son, as well as their relationship
exact a toll on every man's life, which can be both positive and negative. Modern
psychological perspective brings up the following questions: what attributes
should represent the good enough father? How should the affirmative and developmental relation between father and son look like? The answers to these questions are given by R. Bly who formulated them in the following way: "when father and son do spend long hours together, which some fathers and sons still do,
we could say that the substance almost like food passes from the older body to
the younger" (Bly 2004: 93). The following article attempts to perform the vivisection on father-son relation in early child development perspective, taking into
special consideration the psychoanalytic approach, as well as the contemporary
psychological theories.
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Justyna Szlachta-Misztal (UW)

Inicjacja w dorosłość – rola ojca w procesie dojrzewania
Wstęp
Termin inicjacja oznacza najogólniej przyjęcie do wspólnoty, pewnego rodzaju
wtajemniczenie, dopuszczenie do pewnej tajemnicy, której poznanie wpłynie na
dalsze życie. Szczególnym jej przypadkiem jest inicjacja w dorosłość – przejście z
fazy dziecka w etap dorosłości. „(…) inicjacja dojrzałościowa rozpoczyna się aktem
przerwania: dziecko lub młodzieńca oddziela się od matki, a oddzielenie to dokonuje
się niekiedy w sposób dość brutalny. Ale inicjacja dotyczy nie tylko młodych nowicjuszy. Ceremonia angażuje całe plemię. Poucza się nowe pokolenie, czyni się je
godnym włączenia do wspólnoty dorosłych; a przy tej okazji, przez reaktualizację
tradycyjnych obrzędów, odnawia się cała wspólnota”1.
Swoje rozważania pragnę przeanalizować skupiając się na tekście Juliana
Kornhausera Dom, sen i gry dziecięce. Tekst ten porusza przede wszystkim zagadnienia dotyczące pogranicznego charakteru Górnego Śląska. Opisuje elementy materialnego i niematerialnego niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Mowa
tu o niemieckich nazwiskach, wymieszaniu społecznym i językowym, stąd opisy
poniemieckich budynków, jakich wiele na Górnym Śląsku. Warto w tym miejscu
przytoczyć cytat, który oddaje specyficzny wygląd budynku szkoły, do której
uczęszcza główny bohater: „Budynek szkolny, solidny, poniemiecki, przerażał
chłopca długimi, łączącymi dwa skrzydła korytarzami (…) Ogrom tego budynku
(…) był przytłaczający. Wysokie schody, kręte, drewniane poręcze, szerokie
drzwi, prowadzące zarówno do klas, jak i nieznanych, tajemniczych pomieszczeń, zwłaszcza w suterenie, także sama elewacja, nie ukrywająca czerwonych,
zupełnie nie zniszczonych cegieł – wszystko to było widomym znakiem przerażającej grozy”2. Poniemiecki gmach z czerwonej cegły wzbudzał postrach, przerażał swą surowością, przypominał minione czasy. Tekst ten to również pewna
próba określenia granicy pomiędzy niemieckimi i śląskimi autochtonami. „Prawdopodobnie było to coś naturalnego, tu, na Śląsku, gdzie współżyli obok siebie
niemieccy i śląscy autochtoni, między którymi granica była płynna, mało
uchwytna, ale jednak widoczna i dla samych zainteresowanych ważna i zawsze
przestrzegana”3.
Ważne miejsce zajmuje w utworze motyw żydowski. Na kartach tekstu co
jakiś czas odbiorca poznaje nową postać żydowskiego pochodzenia. Jest nim na
1
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początku ciotka głównego bohatera, siostra ojca, która ocalała z pożogi wojennej
nie chce zostać w Polsce i wyjeżdża do Palestyny, namawiając również do takiej
decyzji swego brata. Ten pozostaje, ale po pewnym czasie wybiera się do niej w
jednorazowe odwiedziny. Podróż ta pozostawiła niezatarte wspomnienia nie tylko w pamięci ojca, ale całej rodziny. „Po trzech miesiącach nieobecności zjawił
się nagle, rozpromieniony, w nowym jasnym ubraniu, ze stosem wypchanych
bagaży. (…) Nastąpiły dni bezładnych, barwnych opowieści najpierw wyłącznie
dla rodziny, a później dla coraz większego grona znajomych i sąsiadów.”4 Inna
postać to Żyd „obcy”, bo nie domowy, mleczarz, pan Bettman, który codziennie
odwoził mleko do odległej mleczarni. Społeczeństwo górnośląskie składało się z
wielu narodowości, również przedstawicieli mniejszości żydowskiej. Wtapiali się
oni w codzienną rzeczywistość. „Żywo gestykulując i przekrzykując się z języku
jidysz starzy gliwiccy Żydzi, obojętnie mijani przez przechodniów i kinomanów
wychodzących z porannego seansu w >Bajce<, wtapiali się w śląski pejzaż, pojednani zarówno z tłumem na ulicy Zwycięstwa, jak i losem, któremu przed
dwudziestu paru laty poddali się bez wahania i z dużą dozą odwagi”5.
Sam ojciec głównego bohatera pochodzi z rodziny żydowskiej. Odbiorca
uzyskuje dość dokładny jego biogram. Urodzony w Wiedniu, rok przed wybuchem pierwszej wojny światowej, wkrótce zamieszkał wraz z rodzicami w Krakowie. Gdy miał jedenaście lat, wyprowadził się z nimi do Chorzowa, gdzie rodzice mieli firmę obuwniczą a on zaczął uczęszczać do gimnazjum handlowego.
Po jego ukończeniu, gdy miał zaledwie osiemnaście lat rozpoczął pracę. Pracował w chorzowskim Banku Spółdzielczo-Kredytowym jako księgowy, w Polskim Instytucie Wydawniczym w Katowicach a następnie aż do 1939 roku w
domu towarowym Whole-Wortha w Chorzowie jako organizator, księgowy i
prokurent. To tutaj poznał swoją przyszłą żonę, młodą ekspedientkę. Niestety,
nie dane mu szybko ożenić się z wybranką. W czasie wojny uciekł wraz z rodzicami do Krakowa, gdzie w 1940 został aresztowany i osadzony na Montelupich i
w Św. Michale. Po zwolnieniu z więzienia ląduje w 1942 roku w obozie w Kłaju,
a następnie w łagrze płaszowskim. W międzyczasie żeni się z dawną przyjaciółką
Żydówką, która rodzi mu syna. On deportowany z Płaszowa do obozów w Natzweiler w Alzacji i w Neckarelz, nie wie nic o losach żony i syna. Najprawdopodobniej zostali straceni w obozie zagłady w Bełżcu. On sam uratował się dzięki
odpowiedniej decyzji. W 1944 roku został odkomenderowany do Riem koło Monachuim, w końcu znalazł się w Dachau. Tutaj zgłosił się do Elektrikerkommando, dlatego przeżył i wkrótce wraz z innymi więźniami fetował wyzwolenie obozu przez wojska amerykańskie. Zakwaterowany następnie w obozie przejściowym w Feldafingu postanawia wyjechać na Śląsk, do Chorzowa. Po przyjeździe
dowiaduje się, że jego wybranka jest mężatką i mieszka w Gliwicach wraz z
mężem, malarzem pokojowym z Łabęd, Kapicą. Doprowadza do ich rozwodu,
4
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aby po załatwieniu wszelkich formalności zamieszkać wraz z żoną i narodzonym
synem na Rybnickiej.
Ważną informacją staje się zapewne to, iż pochodził z ortodoksyjnej rodziny.
Jego rodzice nie zgadzali się na jego związek z katoliczką. Była nią poznana w
domu towarowym, młoda ekspedientka, którą poślubił dopiero po powrocie na
Śląsk po wojennej zawierusze. Wychowanie w takiej rodzinie wpłynęło zapewne
na fakt iż postanowił wprowadzić swego jedynego syna, pół Żyda w świat dorosły właśnie w tradycji żydowskiej. Sam tę tradycję starannie kultywował. Regularnie uczęszczał do bożnicy oraz klubu żydowskiego, o czym mowa w utworze:
„Ojciec, stale zmęczony i podenerwowany sytuacją w pracy, późno wracał do
domu, ucinał sobie godzinną drzemkę po obiedzie, a potem szedł do klubu żydowskiego, mieszczącego się w Rynku”6.
Gdy główny bohater osiągnął trzynasty rok życia, jego ojciec, według tradycji żydowskiej, postanowił wprowadzić syna w dorosłość. Do tej pory chłopak,
traktowany jako dziecko, znajdował się pod opieką matki. To ona czuwała nad
jego całym życiem, chciała wiedzieć, gdzie i z kim przebywa. Teraz nastąpił
moment aby osiągnął etap dojrzałości. Było to oczywiście symboliczne przejście,
jakie często towarzyszyło ludom pierwotnym7 jednak niezaprzeczalnie odcisnęło
piętno na jego dalszym życiu, głęboko wyryło się w pamięci.
W dniu, w którym chłopiec ukończył trzynasty rok życia, ojciec nakazał mu
się ładnie ubrać, informując go, że wybierają się na spacer. Było to podwójne
zaskoczenie dla młodego człowieka. Spacer z ojcem, który należał do rzadkości,
ponadto w odświętnym odzieniu. Takim podstępem ojciec zaprowadził go do
bożnicy o obco brzmiącej dla chłopca nazwie, zapisanej w języku polskim i hebrajskim, Kongregacja wyznania mojżeszowego. W środku oczekiwali ich już
inni Żydzi, którzy stali za podłużnymi ławami, nakryci tałesami. Byli przygotowani do nabożeństwa. Jeden recytował tekst ze zwoju Tory. Ostatnie błogosławieństwo miał wypowiedzieć nowicjusz. Był jednak tak przestraszony, że zrobił
to za niego ojciec. Założono mu „(…) na czoło i lewą rękę filakterie, dwa pudełeczka ze spisanymi na pergaminie modlitwami i nakazami”8. Ojciec, również w
tałesie, czytając z książeczki, składał podziękowanie Bogu, że uwolnił go od
odpowiedzialności za grzechy syna. Po nabożeństwie ojciec zaprosił wszystkich
Żydów na kidusz, niewielki poczęstunek, na którym nie brakowało wina. W trakcie poczęstunku oboje z synem przyjmowali życzenia.
Ponieważ był to podstęp, syn nie był zadowolony z uczestnictwa w tym wydarzeniu. Pragnął jak najszybciej opuścić bożnicę. Było to dla niego przerażające, bo niezrozumiałe i z niczym nieporównywalne. Do tej pory nigdy nie zastanawiał się nad swym pochodzeniem. Ponadto bohater nie chciał się pogodzić z
myślą, że dzięki tej wizycie i biernemu uczestnictwu w nabożeństwie, wpisał się
6
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w świat dorosłych. Jednak najbardziej czuł się oszukany przez ojca. Ojciec
wprowadził go w Tajemnicę, której do tej pory nie był świadomy i nie był dlatego chętny poznać. Oczywiście, ważne w tym miejscu staje się powolny zanik
kultury żydowskiej. Kultywowało ją właściwie tylko starsze pokolenie. „Dzieci
wyrosły już w innej atmosferze, w innym środowisku (…) Rodzice należeli do
świata, który przestał istnieć. Oni sami zresztą wydawali się tylko cieniem, odblaskiem tamtej rzeczywistości. Zniewoleni jeszcze przez tradycję (…) ostatkiem
sił, spełniając niepisaną wolę swoich ojców czy raczej transcendentalnej natury
Izraela, przekazywali, dla nich samych niepojęte, znaczenia w szczątkowej już
formie. Dzieci tych obrzędów już nie rozumiały i co najważniejsze – nie chciały
rozumieć”9.
Główny bohater został już poddany pewnej inicjacji w kulturę żydowską,
której nie mógł pamiętać. Takim wydarzeniem było obrzezanie. „Tak, J. niewiele
miał do powiedzenia. (…) A przecież całe to zdarzenie, mgliste, niełatwe do
pojęcia, mogło być tylko snem, jednym z tych groźnych, niemych snów, w których rozgrywa się największa tajemnica, a małe złote nożyczki w kształcie liry,
leżące na przykrytej odświętną, białą serwetą tacy, które za chwilę weźmie do
ręki zaproszony mohel, wyznaczą najważniejszy rytm przyszłego życia”10. To
był pierwszy etap, drugim było uczestnictwo w nabożeństwie trzynastoletniego
młodzieńca. Oba wydarzenia były przesądzone, jedno wynikało z drugiego, jednak w żadnym młody człowiek nie uczestniczył czynnie, z pełnym zrozumieniem. Były bardziej podyktowane podtrzymaniem pewnej tradycji.
Niezaprzeczalnie, było to bardzo ważne wydarzenie dla samego ojca. Uwidoczniła się tutaj jego ogromna rola jako inicjatora, pewnego przewodnika. Nieobecny do tego momentu w wychowaniu syna miał do spełnienia zadanie wprowadzenia dziecka w dorosłe życie. Warto w tym miejscu zastanowić się, czy
musi to być tylko rytuał wyznaczony przez tradycję. Czy taką inicjację nie powinien doświadczyć młody człowiek w trakcie codziennego obcowania z ojcem,
przez naśladowanie jego zachowań? Czy musi to być tylko sztywno określony
moment, który wprawia w zaskoczenie? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby
powolne wprowadzanie młodego człowieka w świat dorosłych?
Oczywiście w tym konkretnym przykładzie wchodzą kwestie religijne, które
wyznaczają pewne zachowania. Jednak spoglądając na dzisiejszą rzeczywistość
niezaprzeczalnie jest to zagadnienie stale aktualne, z którym boryka się każdy
ojciec. Przyjmując swe dziecko staje się odpowiedzialny za jego wychowanie,
szczególnie syna, który w przyszłości też będzie mężem, ojcem, wychowawcą.
W jaki sposób powinien wprowadzić swą latorośl w dorosłość?
Dzisiejsza inicjacja w dorosłość, w przeciwieństwie do kultury żydowskiej
oraz innych jej podobnych, to nie sztywno określony akt otoczony mistycznym
przejściem. Dzisiejsza inicjacja w dorosłość to świadomy, powolny proces
9
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wprowadzania młodego człowieka w dorosłe życie. To nie wyrwanie z matczynych objęć i wprowadzenie w świat męskich reguł. To współpraca matki i ojca,
która rozpoczyna się właściwie zaraz po narodzinach. Nie można bowiem mówić
o pewnym przecięciu, zakończeniu roli matki i przejęciu obowiązków przez ojca.
Z każdym dniem poprzez obcowanie zarówno z ojcem jak i matką, coraz intensywniej dziecko zostaje wprowadzane w świat ludzi dorosłych. Każde nowe doświadczenie, nowe wyzwanie przybliża go do momentu dojrzałości. Ponadto dziś
dorosłość nie jest już tajemnicą, w którą musi być wprowadzony młody człowiek. Dziś dziecko częściej styka się z światem dorosłych poprzez codzienność,
środki masowego przekazu. Chłopiec żydowski do trzynastego roku było traktowany jako dziecko, nie mógł przebywać we wszystkich miejscach, nie mógł korzystać z wielu przywilejów. Dzisiejszy chłopiec ma więcej wolności, doświadcza elementów świata dorosłego nie tylko poprzez obserwację świata dorosłych
ale szerokich możliwości uczestnictwa właściwie we wszystkich elementach tego
życia. Bywa we wszystkich miejscach, w jakich bywają rodzice, obchodzi z nimi
wszystkie święta oraz ważne wydarzenia. Właściwie nie ma mowy o jakimś fortelu, jakiego musiał się dopuścić ojciec głównego bohatera książki Kornhausera.
Dzisiejsi rodzice nie muszą szukać sposobu, aby pokazać dziecku dorosłość. Ta
dorosłość uderza go z każdej strony. Ich zadaniem jest właściwie przygotować go
do tej dorosłości, pokazać mu, jak funkcjonować w tej rzeczywistości.
Zarówno matka jak i ojciec spełniają ogromną rolę w przygotowaniu młodego człowieka do dorosłego życia. Jednak ich zadania są bardzo odmienne. Matka,
która pojawia się w życiu dziecka od pierwszych chwil, będzie kojarzona z taką
bezgraniczną miłością, pełną uczuć, ciepła. To ona będzie przytulać, chronić
przed całym złem tego świata. Będzie wybaczać, dawać ponowne szanse. Będzie
tą ostoją, do której zawsze można wrócić. Całkiem inne zadanie stoi przed ojcem. Ojciec ma wzbudzić w młodym człowieku instynkty męskości. To on powinien nauczyć radzenia sobie w życiu, opanowania, które tak często są potrzebne w dorosłym życiu. Gdy matka uczy uczuciowości, emocji, ojciec powinien
uczyć rozsądku, męstwa, stawiania czoła przeciwnościom.
Takie są założenia. Niestety rzeczywistość wygląda czasem całkiem inaczej.
Dzisiejsza rodzina próbując dostosować się do obecnej rzeczywistości doby kapitalizmu zmienia się, ewoluuje. W dzisiejszych czasach człowiek coraz więcej
pracuje, pracuje ponad wszelkie przyjęte normy. Coraz częściej w obłęd pracy
popada kobieta. W takiej sytuacji dziecko zostaje pozostawione właściwie sobie.
Jego obraz dorosłości kształtuje świat mediów oraz świat kolegów, czasopism
lub książek. Jakże często jest to spaczony świat, pełny przemocy, brutalności.
Stale nieobecni rodzice nie mają żadnych możliwości przekazania jakichkolwiek
wartości. Młody człowiek sam sobie kreuje własny wizerunek dorosłości, znany
mu z innych źródeł. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek ojcostwie czy macierzyństwie. Rola rodziców została właściwie zakończona na wydaniu na świat potomka. Jest to o tyle niebezpieczne zjawisko, ponieważ takie sytuacje stają się coraz
częstsze. Często rodzice, stale zapracowani, próbują zrzucić jarzmo swych obo-
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wiązków na barki placówek oświatowych. Według nich to te placówki powinny
wprowadzić ich latorośl w dorosłość.
Powyżej został przedstawiony ogromny kryzys wizerunku samej rodziny.
Oczywiście wiążą się z taką sytuacją zmiany w wizerunku członków tej rodziny.
W ostatnim czasie coraz silniej uwidacznia się kryzys autorytetu ojca. Gdy matka
dalej pozostaje w sferze emocji i uczuć, ojciec powoli traci swą pozycję jako tego
przewodnika, nauczyciela. Można zauważyć dwie skrajne sytuacje. Z jednej
strony może to być wycofanie się ojca z procesu wychowania dziecka i ucieczka
mężczyzny w inne „stany świadomości”. Zazwyczaj jest to praca. Drugą możliwością, niestety częstszą, są wszelkiego rodzaju nałogi. Oczywiście dochodzi
tutaj do osłabienia kontaktów z dzieckiem. Mężczyzna staje się właściwie „papierowym ojcem”. Nie zna potrzeb swego dziecka, jego osiągnięć, porażek. Druga sytuacja to podbudowywanie własnej pozycji poprzez częste kary. W tym
wypadku również dochodzi do osłabienia relacji ojciec-dziecko. Dziecko bojąc
się ojca, ślepo wykonuje wszystkie jego polecenia, nie zastanawiając się nad ich
sensem.
Żadna z opisanej sytuacji nie daje możliwości odpowiedniego wprowadzenia
młodego człowieka w dorosłe życie. Ojciec-wiecznie zapracowany nie jest w
stanie przekazać żadnych wartości. Wydawałoby się, że taką wartością powinna
być praca. Młody człowiek widzi zapracowanego ojca, który utrzymuje rodzinę.
Jednakże jest to tylko pozorna zaleta. Ten młody człowiek potrzebuje jednak
tego ojca-przewodnika, który pokaże mu te inne zalety świata, zalety odpoczynku, współpracy, organizowania dnia, tak potrzebne w dorosłym życiu. Dużo gorzej przedstawia się sylwetka ojca-karzącego. W tym przypadku brak jakichkolwiek wyjaśnień. Ojciec jawi się tutaj jako wszechwiedzący tytan, którego należy
słuchać i bezwzględnie mu się podporządkować. Nie ma tu miejsca na pytania,
poszukiwanie. Są wytyczne, które należy ślepo przyjąć. Najgorzej wypada ojciec-alkoholik. W tym przypadku brak jakichkolwiek wartości. Dziecko ma obraz ojca wiecznie pijanego, którego jedynym zajęciem jest dostarczenie sobie
odpowiedniej ilości alkoholu.
To oczywiście skrajne przypadki. Niepokojące jest jednak to, że występują
coraz częściej. W ostatnim czasie wszedł do społeczeństwa termin „utajonego
alkoholizmu”. Dotyczy on najczęściej mężczyzn, wykształconych, czynnych
zawodowo. Na pierwszy rzut oka nie można im niczego zarzucić. Dbają o rodzinę, ciężko pracują, wychowują troskliwie dzieci. Po zakończonym dniu, gdy
dzieci zasypiają coraz częściej sięgają po małe ilości alkoholu tłumacząc, że to
„dla rozluźnienia”. Teoretycznie problemu nie widać. Przecież nie są alkoholikami. Jednak jest to pewne zagrożenie, codzienna taka dawka może doprowadzić
do powolnego jej zwiększania, i co za tym idzie, całkowitego uzależnienia.
Współcześni ojcowie utracili tradycyjne postawy związane z autorytetem
moralnym oraz naturalnym przekazywaniem wartości. W swoich postawach rodzicielskich zatracili tak tradycyjne atrybuty ojca jak pewien dawny rygoryzm,
stanowczość i konsekwencję. Zazwyczaj ojciec jawił się jako ten stanowczy na-
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uczyciel, który uczy rozsądku, mądrości życiowej związanej z konsekwencjami
podjętych wcześniej decyzji. Gdy matka była zawsze tą osobą pełną uczuć, miłości, zawsze wybaczającą, ojciec stawał się jej przeciwieństwem. Uczył męstwa,
radzenia sobie z przeciwnościami, porażkami, przygotowywał młodego człowieka do życia w dorosłym, często brutalnym świecie. Obecnie zapracowani i rzadko obecni w domach ojcowie, gdy się już w nich pojawiają - wyraźnie łagodnieją
i cichną, jak gdyby czuli się winni. Nie są to już ci silni mężczyźni, których zadaniem jest ochrona rodziny, lecz zestresowani niewolnicy pracy, świadomi swej
nieobecności. Być może dlatego częściej swoje dzieci nagradzają aniżeli karcą.
Często tę nagrodę traktują jako pewne zadośćuczynienie za stałą nieobecność.
Wydaje się im, że dzięki takim prezentom zrekompensują całe swe ojcostwo. Nie
dostrzegają, lub też może nie chcą dostrzec, że ojcostwo to nie tylko zapewnienie
dóbr materialnych, to również przekazanie pewnych wartości, które najczęściej
przekazywane są nieświadomie. Dziecko obserwując rodziców, naśladując ich
gesty, zachowania, wpaja sobie pewne wartości kształtując jednocześnie swój
charakter.
Powyższe rozważania omawiały rodziny pełne, w których uczestniczą oboje
rodzice. Jeszcze inaczej wygląda ojcostwo w rodzinach rozbitych, gdy dziecko
pozostaje pod opieką matki. W tym przypadku to nie tylko osłabienie więzi ojca
z dzieckiem, to czasem wręcz zanik elementu ojcostwa. Ojciec jawi się tu jako
gość, który przybywa na kilka godzin, jego czas upływa na zabawie z dzieckiem.
W takim przypadku nie jest możliwe przekazanie w pełni wartości, jakie powinien przekazać ojciec. Jego rola skupia się jedynie do bycia w życiu dziecka,
pojawiania się w równych odstępach czasu. Z czasem może dojść do swoistej
gloryfikacji ojca, który jawi się jako ten stale obdarzający prezentami, zabierającymi na niesamowite wakacje. To nie ojciec nauczyciel, który uczy, lecz pewien
Święty Mikołaj, który przybywa świętować swe wyznaczone święta.
Żydowscy ojcowie wprowadzali swych synów w dorosłość poprzez mistyczne ceremonie, wykorzystując przy tym szeroko symbolikę. Często musieli odwoływać się do fortelów, aby wprowadzić swą latorośl w próg świątyni. Dziś ojcowie mają uproszczone zadanie, mogą przygotowywać swe dzieci powoli, bez
żadnych podchodów. Mają więcej możliwości. Jednak napotykają na coraz większe trudności. Ich relacje z dziećmi słabną, ich autorytet ulega kryzysowi. Coraz
częściej stają się obcymi osobami dla swych podopiecznych. Pomimo, że funkcjonują w jednym gospodarstwie domowym, nie wytwarzają się głębsze relacje
pomiędzy nimi.
Warto przypominać o doniosłej roli ojca, o jego ogromnym powołaniu. Przed
nim ogromne wyzwanie wprowadzenia młodego człowieka w dorosły świat.
Dziecko pełne emocji i uczuć uzyskanych od matki w pewnym wieku potrzebuje
tego pierwiastka męskości, który powinien uzyskać od ojca. Owoce tych ogromnych powołań zweryfikuje przyszłość.
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Streszczenie
Tekst Kornhausera porusza wiele zagadnień, głównie dotyczących pogranicznego charakteru Górnego Śląska. Opisuje elementy materialnego i niematerialnego niemieckiego dziedzictwa kulturowego (niemieckie nazwiska, poniemieckie budynki), próbuje scharakteryzować granicę pomiędzy śląskimi i niemieckimi autochtonami. Ważne miejsce zajmuje motyw żydowski. Ojciec głównego bohatera pochodzi z rodziny żydowskiej. Gdy główny bohater osiąga trzynasty rok życia, jego ojciec, według tradycji, postanawia wprowadzić syna w
dorosłość. Zabiera go na specjalne nabożeństwo do bóżnicy, do której ten młody
człowiek może wejść dopiero od tego momentu. Ojciec wprowadza go w Tajemnicę, której do tej pory nie był świadomy. Uwidacznia się tutaj ogromna rola ojca
jako inicjatora, przewodnika. Nieobecny do tego momentu w wychowaniu syna
ma do spełnienia zadanie wprowadzenia dziecka w dorosłe życie. Jest to wydarzenie ważne dla obu stron, zarówno dla ojca jak i syna. Wynika zatem, że jest to
swego rodzaju wyzwanie dla ojca. To w jaki sposób wprowadzi swą latorośl w
„wiek męski” zaowocuje jego dalszym życiem.
Summary
The text by Kornhauser touches on many issues, mainly concerning the frontier nature of the Upper Silesia. It describes the elements of tangible and intangible cultural heritage of German (German names, old German buildings), trying to
characterize the border between the Silesian and German natives .An important
part plays a Jewish theme. The father of the main character comes from a Jewish
family. When the main character turns thirteen years old, his father according to
tradition, decides to introduce the son in adulthood, taking him to a synagogue
for a special religious service allowed only after that date. The father introduces
him into a mystery, which he has not been aware of until that moment. Here the
important role of the father as the initiator or a guide is exposed. Absent to this
point in the education of her son has to fulfill the task of putting the child in adult
life. This is an important event for both parties, both father and son. It follows,
therefore, that it is kind of a challenge to his father. The way he introduces his
offspring into "manhood " will bring about his future life.
Bibliografia
1. Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2009.
2. Eliade M., Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne,
przeł. K. Kocjan, Kraków 1997.
3. Inicjacje. Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytmach przejścia, red. J.
Sieradzan, Białystok 2006.
4. Kornhauser J., Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, Kraków 1995.
5. Sztuka ojcostwa, przeł. A. Soćko, Poznań 2006.

336

Alina Ukalisz (UMCS)

Postawy wychowawcze ojców młodzieży niedostosowanej społecznie
Wprowadzenie
Rozpatrując pojęcie ojcostwa i roli mężczyzny w wychowywaniu dziecka,
należałoby zastanowić się nad pytaniem:, co współcześnie oznacza być mężczyzną? Pytanie takie stawia Z. Melosik (2006). Jego zdaniem tradycyjna odpowiedź
byłaby prosta, gdyż funkcjonowały jasne i jednoznaczne standardy dotyczące
tożsamości ciała, sposobu myślenia, stylu życia i ról społecznych. Aktualnie
funkcjonuje wiele różnych i sprzecznych ze sobą wersji męskości. W odniesieniu
do posiadania i wychowywania dzieci przez mężczyzn funkcje ojcowskie mogą
być przejęte przez matki dlatego zostały całkowicie zniesione. Matki są wyposażone prawnie i społecznie we władzę i kompetencje rodzicielskie.
T. Parsons (1969) w swoich rozważaniach wiele uwagi poświęca zagadnieniu roli ojca i zastanawia się nad jej symbolicznym znaczeniem. Symbol ojca jest
tematem szczególnie interesującym zarówno ze względu na jego rolę w psychoanalizie, jak i z uwagi na duże znaczenie socjologiczne rodziny jako systemu
społecznego i jej miejsca w bardziej złożonych strukturach społecznych. Kwestię
tę można rozważać w czterech aspektach: znaczenie ojca w fazie formowania się
osobowości, w życiu jednostki dojrzałej, w rodzinie jako systemie społecznym i
w społeczeństwie. Autor uważa również, że tak istotne znaczenie symbolu ojca
jest również w pewnym stopniu odnoszone do osobowości. W ujęciu freudowskim rola ojca związana jest z powstaniem „superego”. Ojciec reprezentuje tu z
jednej strony to, co ma być szanowane, naśladowane i co ma cieszyć się posłuchem, z drugiej zaś strony budzi lęk i jest obiektem nienawiści. To jaką postawę
przyjmie dziecko, zależy od osobowości ojca i od instytucjonalnego typu jego
roli. Ojciec staje się pierwowzorem „męskości” ponieważ jest on jedynym dorosłym mężczyzną, z którym dziecko ma bliski kontakt i silny związek emocjonalny. Dla chłopca jest bezpośrednim wzorem dorosłego mężczyzny, z kolei dla
dziewczynki męskim odpowiednikiem kobiecości matki, która jest dla niej wzorem własnej roli. Ojciec jest dla chłopca bezpośrednim modelem roli. Właśnie
pod tym względem ojciec wywiera silny wpływ nie tylko jako człowiek, ale jako
symbol.
Zdaniem A. Krajewskiej (2008) w ramach literatury dotyczącej ojcostwa
można wyróżnić dwa główne nurty. Pierwszy, dominujący autorka określa jako
„tradycyjny”, w którym role matki i ojca postrzega się jako zasadniczo odmienne. Obojgu rodzicom przypisuje się różne funkcje w wychowywaniu dziecka,
uzasadniając to odmiennymi „kobiecymi” i „męskimi” cechami osobowości rodziców. Podkreśla się komplementarność ról ojca i matki. W drugim nurcie,
znacznie mniej wyraźnie zaznaczonym i odwołującym się w polskiej literaturze
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głównie do zagranicznych opracowań, podkreśla się, że ojciec może czy wręcz
powinien sprawować nad dzieckiem opiekę w sposób zbliżony do tego, jak robi
to matka. Akcentowana jest tutaj nie komplementarność, ale wymienność ról.
Zdaniem przywołanej autorki w literaturze na temat ojcostwa można znaleźć
też odpowiedzi na pytanie o relację roli ojcowskiej do roli macierzyńskiej. Większość autorów twierdzi, że role te powinny być zróżnicowane, przy jednoczesnym określeniu tego, co należy do matek, a co do ojców, czyli przy zastosowaniu dość sztywnego podziału na role rodzicielską kobiecą i męską. Od kobiecej
roli matki oczekuje się ekspresji uczuć, serdeczności, wyrozumiałości i ciepła
oraz tworzenia atmosfery emocjonalnej w rodzinie, wprowadzenia dziecka w
krąg rodziny i tradycji. Rola ojca w rodzinie jest nieco inna niż matki. Od mężczyzny jako ojca oczekuje się dzielności, siły, zaradności, odpowiedzialności za
podejmowane zadania, czuwania nad przestrzeganiem norm społecznych, stwarzania oparcia dla żony i całej rodziny. Taka koncepcja podziału ról rodzicielskich uzasadniana jest przez odwołanie do cech „kobiecych” i „męskich”, różnicy w strukturze psychofizycznej matek i ojców, przy czym ojców charakteryzuje
się jako bardziej stabilnych emocjonalnie niż matki, w związku z tym bardziej
konsekwentnych, stanowczych i zdecydowanych.
Jak pisze A. Dudak (2006) sytuacja społeczna kobiety i mężczyzny wymaga
przewartościowania wielu dotychczasowych pojęć związanych z obrazem płci.
Konieczne jest podjęcie próby określenia ich ról w sposób odpowiedni do dzisiejszej rzeczywistości, w której funkcjonują oni w nowych warunkach, stają w
obliczu nowych zadań, dążą do nowych zawodowych i rodzinnych wyzwań.
Odpowiednie określenie nowych ról jest dość trudne ponieważ w społeczeństwie
istnieje jeszcze wiele stereotypów na temat kobiet i mężczyzn a towarzyszą temu
dążenia do równości obu płci. Stereotypowość ról jest szczególnie wyraźna w
rodzinach gdzie przyjmuje się, że funkcję opiekuńczą i wychowawczą powinna
pełnić matka.
Więzi biologiczne ojca z dzieckiem u ludów pierwotnych nie miały zbyt
wielkiej wartości, ojcostwo miało wyłącznie społeczny wymiar. W starożytnym
Rzymie z kolei wychowanie pod kierunkiem ojca uwzględniało kształtowanie
tych cech charakteru i umysłu, które mogły przynieść korzyść państwu. Ojciec
przekazywał dziecku zasady sprawiedliwego życia, postępowania zgodnego z
ideałami rzymskimi, zasadami rozumu, prawdy i bezinteresowności wobec innych. Więź ojca z dzieckiem miała jednak również wymiar emocjonalny i nie
ograniczała się tylko do władzy formalnej. Dzieci w takim samym stopniu odczuwały przywiązanie do ojca jak i do matki oraz przeżywały nieobecność ojca i
wynikający z tego brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Znaczenie roli
ojca i jego pozycji w rodzinie w sposób istotny zostało przedstawione w Biblii.
Stary i Nowy Testament jednoznacznie określają miejsce mężczyzny – ojca w
rodzinie i społeczeństwie, przyznając mu najważniejszą pozycję. Wiele tekstów
w Biblii odnosi się do związków ojca z synem i podkreśla, jak ważne jest miejsce
ojca w rodzinie (A. Dudak 2006).
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Wielu autorów współcześnie wskazuje na istotną rolę, jaką pełni ojciec w
procesie wychowana dzieci. J. Witczak (1987) podkreśla, że ojca trudno zastąpić
w procesie rozwoju osobowości dziecka ponieważ w pierwszych latach życia
matka stanowi dla niego warunek „istnienia”, natomiast rolą ojca jest pomaganie
dziecku w „stawaniu się”. Ojciec towarzyszy w poznawaniu rzeczywistości,
wprowadza na drogę społecznego dojrzewania, pomaga w zbliżeniu się ze światem zewnętrznym. Wszystko to nie tylko ma pomóc dziecku w przyszłości postępować zgodnie z określonymi regułami, ale również wytworzyć w nim stan
wewnętrznej pewności, który wpłynie na dokonywanie odpowiednich wyborów,
utrzymywanie dojrzałych kontaktów międzyludzkich, pełnienie w odpowiedni
sposób ról społecznych oraz na wypracowanie zdrowych, niepatologicznych
zachowań.
Według Cz. Walesy (2001) najefektywniej oddziałuje na swe dzieci ojciec,
który obok cech męskich przejawia również czułość i opiekuńczość, obok odwagi i stanowczości ma też wrażliwość. W wieku szkolnym ojciec wprowadza
dziecko w obowiązki, uczy podejmowania decyzji, norm obyczajowych,
uwzględniania perspektywy drugiej osoby. W okresie dorastania ojciec nadal
sprawuje funkcje regulacyjne (kontrolowanie, dyscyplinowanie, egzekwowanie,
działanie na zasadzie autorytetu i jako źródło zasad). Ułatwia dorastającemu
młodemu człowiekowi uformowanie tożsamości „ja”, dzięki czemu kształtuje się
umiejętność komunikowania, realistyczne cele i właściwy wybór drogi życiowej.
Pod koniec tego okresu zauważa się podobieństwo zachowania dziecka i ojca na
zasadzie dziedziczenia społecznego. Dzieląc z ojcem normy obyczajowe i kulturowe oraz liczne uwarunkowania życia, dorastające dziecko wykazuje podobne
zachowanie modelując swój styl i strukturę życia, formując własną jego filozofię.
Ojciec inspiruje również do właściwego wchodzenia w intymność. Odbywa się
to za pomocą naśladowania, modelowania, identyfikowania. Dostarcza też komponentów pozytywnych („taki chciałbym być”), negatywnych („tego muszę unikać”). Ojciec uaktywnia młodego człowieka, włączając go do udzielania odpowiedzi na stawiane sobie pytania, do udzielania sobie rad i do planowania swojego trudnego działania. Skłania do wyciągania wniosków i podejmowania własnej
decyzji, towarzyszy w różnych formach usamodzielniania się dziecka.
Zdaniem M. Sitarczyk (2002) badania dotyczące ojcostwa podzielić można
na następujące dwa główne nurty. Pierwszy nurt akcentuje psychologiczne znaczenie ojca poprzez podkreślanie stymulującej roli jego prawidłowych oddziaływań w rozwoju intelektualnym, moralnym, społecznym i emocjonalnym dziecka.
Drugi nurt skupia się na analizie nieprawidłowych postaw ojcowskich, które
mają wpływ na zaburzenia rozwoju psychicznego dziecka, sprzyjają agresywności i powstawaniu zaburzeń emocjonalnych, problemom ze społecznym i osobowościowym przystosowaniem. Jak podkreśla autorka, badania dowodzą, że nie
ma właściwie takiej dziedziny psychicznego rozwoju dziecka, w której kształtowaniu ojciec nie miałby choćby pośredniego udziału. I tak, wpływ ojca zaznacza
się w sferze społecznego funkcjonowania dziecka rzutując na poziom społeczne-
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go przystosowania i socjalizacji, w sferze moralnej (odporność na pokusy, świadomość moralna), w sferze intelektualnej (przystosowanie szkolne, globalne i
analityczne formy myślenia), w sferze emocjonalnej (zaburzenia emocjonalne,
stałość emocjonalna). W sferze osobowości ojciec wywiera wpływ na takie cechy dziecka, jak: ekstrawersja lub introwersja, wytrwałość, poziom integracji
osobowości, zdecydowanie, poczucie odpowiedzialności, dyscyplina wewnętrzna, agresywność, poziom samooceny, uległość, zależność, napięcie uczuciowe,
integracja emocjonalna, bierność społeczna.
Postawy zarówno matek jak też ojców wobec dzieci wywierają istotny wpływ na
ich samopoczucie i umacniają lub osłabiają proces kształtowania osobowości. Maria
Tyszkowa twierdzi, iż „(…)postawy rodzicielskie, których głównym składnikiem są
postawy wobec dzieci, uważa się za istotny czynnik kształtowania osobowości i rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci”(M. Tyszkowa 1985).
Postawa rodzicielska, jak twierdzi M. Ziemska (1973), wyznacza działanie w
stosunku do dziecka, decyduje o stylu wychowania, o doborze, a także skuteczności metod wychowawczych. Żeby zachowanie rodzica w stosunku do dziecka
można było określić jako postawę, musi być spełniony jeszcze jeden warunek,
tendencja do takiego zachowania musi być utrwalona, stała w pewnym okresie
czasu. M. Ziemska na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań wyróżniła cztery pozytywne postawy rodzicielskie stwarzające odpowiednie warunki
psychospołeczne dla prawidłowego rozwoju dziecka: akceptacji, współdziałania
z dzieckiem, rozumnej swobody, uznania praw dziecka. Autorka wyróżniła również cztery postawy negatywne wpływające ujemnie na kształtowanie się osobowości dziecka: unikającą, odtrącającą, nadmiernie wymagającą, nadmiernie
chroniącą.
Przedmiotem badań przedstawionych w tej pracy były postawy wychowawcze ojców chłopców niedostosowanych społecznie, skonfliktowanych z prawem,
dopuszczających się czynów karalnych. Sformułowano następujące pytanie badawcze: Jakie postawy wychowawcze wykazują ojcowie chłopców popełniających czyny karalne w porównaniu z postawami ojców chłopców, którzy nie mają
konfliktów z prawem?
Badania własne
Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2013 roku w Schronisku dla
Nieletnich w Dominowie (woj. lubelskie) oraz w jednym z lubelskich gimnazjów. Schronisko dla Nieletnich w Dominowie to specjalna placówka opieki
całkowitej realizująca funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą
(zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Do schroniska
kierowani są nieletni podejrzani o dokonanie czynu karalnego, a okoliczności i
charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczność dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie
poprawczym.
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W badaniach uczestniczyło 29 wychowanków Schroniska dla Nieletnich zakwalifikowanych do grupy podstawowej oraz 32 uczniów gimnazjum, którzy
stanowili grupę porównawczą. W obydwu grupach dominowały osoby w wieku
16-17 lat. Co drugi badany z grupy podstawowej wychował się w rodzinie pełnej,
natomiast w grupie porównawczej takich osób było 90%. Prawie połowa wychowanków Schroniska oraz niespełna 20% uczniów gimnazjum pochodziło z
rodzin wielodzietnych, a jedynakami było 25% osób z grupy podstawowej i 10,3
% z grupy porównawczej. W badaniach posłużono się ankietą własnej konstrukcji składającą się z 20 twierdzeń do których respondenci ustosunkowywali się w
pięciostopniowej skali: od 1 - nigdy, do 5 – zawsze. Twierdzenia dotyczyły spostrzeganego przez respondentów zachowania ojców wobec nich. Na podstawie
odpowiedzi wyodrębniono postawy pozytywne lub negatywne rozpatrywane
dwubiegunowo: bliskość uczuciowa – dystans uczuciowy oraz kontrola – autonomia. Klasyfikację postaw przedstawiono wzorując się na kwestionariuszu CRPBI E. S. Schaefera w polskiej adaptacji W. Kowalskiego (Kowalski 1982).
Do każdej pary postaw zastosowano po 10 twierdzeń. Na występowanie postawy bliskości uczuciowej lub dystansu uczuciowego wskazują m. in. następujące twierdzenia: „Rozmawia ze mną o moich zmartwieniach, problemach i pomaga mi je rozwiązać”, „Jest cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do mnie”,
„Mówi, że bardzo mnie kocha” „Wysłuchuje moich opinii i pomysłów odnosząc
się do nich z szacunkiem”, „„Pomaga mi wtedy, gdy tego potrzebuję”, „Przytulał
mnie i opowiadał bajki na dobranoc kiedy byłem mały”. Wysokie wyniki świadczą o występowaniu postawy bliskości uczuciowej, niskie o postawie dystansu
uczuciowego. W celu zbadania postawy kontroli lub autonomii zastosowano m.
in. następujące twierdzenia: „Chce dokładnie wiedzieć gdzie jestem i co robię”,
„Sądzi, że każde moje nieodpowiednie zachowanie powinno być ukarane”
„Sprawdza co robię gdy jestem poza domem”. „Nie rozmawia ze mną kiedy się
zdenerwuje lub rozgniewa”. W tym przypadku wysokie wyniki świadczą o przeważającej postawie kontroli, niskie zaś o postawie autonomii.
Wyniki badań własnych
Dokonano analizy wyników badań z uwzględnieniem informacji uzyskanych
od nieletnich osadzonych w schronisku oraz od uczniów gimnazjum. Otrzymane
wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy pakietu statystycznego SPSS
20,0. Do sprawdzania różnic pomiędzy wynikami obydwu grup zastosowano
parametryczny test t Studenta.
Tabela 1. Postawy wychowawcze ojców badanych z obydwu grup
Kategorie postaw
Bliskość uczuciowa –
Dystans uczuciowy
Kontrola – Autonomia

Grupa
podstawowa
M1
Sd1

Grupa porównawcza
M2
Sd2

t

p

19,07

2,267

28,41

2,241

16,162

0,000

27,52

2,785

26,69

2,491

1,977

0,053
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Jak wskazują przedstawione dane w powyższej tabeli w pierwszej grupie postaw „Bliskość uczuciowa – Dystans uczuciowy” znacznie wyższe wyniki uzyskali ojcowie z grupy porównawczej, czyli ojcowie uczniów gimnazjum
(M2=28,41) niż ojcowie chłopców – wychowanków Schroniska dla Nieletnich
(M1=19,07). Oznacza to, że ojcowie uczniów z grupy porównawczej mają większą skłonność do przejawiania postawy bliskości uczuciowej, natomiast ojcowie
wychowanków schroniska do postawy dystansu uczuciowego. Różnice pomiędzy
wynikami badanych z obu grup są istotne statystycznie (p=0,000).
Analizując wyniki uzyskane w poszczególnych dziesięciu twierdzeniach
stwierdzić można, że ojcowie wychowanków schroniska rzadko okazują swoim
dzieciom uczucia pozytywne, natomiast często wykazują brak cierpliwości i mają
dużą skłonność do karania swoich synów. Często również nie dają im odczuć, że
są akceptowani. Okazuje się, że ojcowie badanych uczniów gimnazjum dużo
więcej uczestniczą w życiu swoich synów, akceptują ich takimi jacy są, okazują
im dużo ciepła i miłości, poświęcają wiele uwagi i spędzają z nimi jak najwięcej
swojego wolnego czasu. Porównując wyniki możemy stwierdzić również, że w
opinii badanych, ojcowie uczniów z grupy podstawowej przejawiają większy
rygoryzm, Znacznie częściej wyciągają konsekwencje w przypadku nieposłuszeństwa i rzadziej pozwalają się przekonać o słuszności jakiejś sprawy.
W drugiej grupie postaw „Kontrola – Autonomia” wyniki dotyczące ojców
badanych wychowanków Schroniska dla Nieletnich są tylko nieco wyższe od
wyników ojców z grupy porównawczej (M1=27,52; M2=26,69). Różnice pomiędzy wynikami nie są istotne statystycznie ponieważ p>0,050.
Analizując wyniki uzyskane w poszczególnych 10 twierdzeniach dotyczących tej grupy postaw zauważyć można, że w przypadku pięciu twierdzeń wyższe wyniki wskazujące na większe nasilenie postawy kontroli wystąpiły w przypadku ojców badanych z grupy podstawowej a w pozostałych pięciu wyższe
wyniki były w grupie porównawczej. Ojcowie badanych z grupy podstawowej w
większym stopniu próbują kontrolować sposób spędzania wolnego czasu przez
swoich synów, sądzą że każde niewłaściwe zachowanie powinno być surowo
ukarane, czują się urażeni i okazują to, gdy dzieci nie posłuchają ich rady. Z kolei badani z grupy porównawczej uważają, że ich ojcowie mają dużą skłonność
do wywoływania u nich poczucia winy poprzez ciągłe przypominanie swoim
synom nieodpowiedniego zachowania długo po tym, kiedy miało ono miejsce.
Ojcowie w opinii badanych z tej grupy również zapominają o zasadach, jakie
wcześniej ustalili oraz zmieniają swoje decyzje tak, jak jest im wygodnie. Uzyskane wyniki wskazują na to, że ojcowie badanych wychowanków ze Schroniska
dla Nieletnich charakteryzują się większym rygoryzmem w swoim postępowaniu, natomiast ojcowie badanych uczniów gimnazjum wykazują większą niekonsekwencję.
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Wnioski
Postawy przejawiane zarówno przez ojców, jak też matki, sposób pełnienia
przez nich funkcji oraz pozycja społeczna wpływają na młodzież, na jej stosunek
do samych siebie i otaczającego ich świata. Postawy rodziców wobec dziecka w
ogromnej mierze decydują o stylu wychowania, o doborze, a także skuteczności
środków wychowawczych. Należy pamiętać, że tłem postaw rodzicielskich jest
życie rodzinne. Nie można więc postaw rodziców traktować w oderwaniu od
szerszego tła życia rodziny i wzajemnych stosunków między jej członkami.
Wpływ na dziecko wywierają nie tylko osoby dorosłe z rodziny. Liczy się także
wpływ rodzeństwa, rówieśników oraz niektórych osób dorosłych. W życiu młodego człowieka jest to szczególnie ważne ponieważ to, jakie postawy wychowawcze preferują rodzice wpłynie zapewne na umiejętności rozumienia otaczającego go świata, dostrzeganie związków w nim zachodzących, współdziałania i
wywiązywania się z zadań i obowiązków życiowych.
Celem badań własnych zaprezentowanych w tej pracy było określenie postaw wychowawczych ojców chłopców niedostosowanych społecznie, popełniających czyny karalne, odnosząc je do postaw wychowawczych ojców ich rówieśników, którzy nie weszli w konflikt z prawem. Analizie poddano postrzeganie
postaw ojców przez wychowanków Schroniska dla Nieletnich w stosunku do
percepcji postaw ojców przez uczniów gimnazjum.
Badani wychowankowie ze schroniska doświadczyli od swoich ojców dużo
większego dystansu emocjonalnego, niskiego zaufania oraz bardziej instrumentalnego traktowania niż ich koledzy, którzy nie popełnili czynów karalnych. Ojcowie traktują swoich synów zgodnie ze sztywno przyjętym przez siebie modelem wychowania w którym uważają się za jedyny autorytet we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, nie zważając na jego rzeczywiste potrzeby. Przejawiane postawy świadczą o preferowaniu mało demokratycznego stylu wychowania, który jest uznany za najmniej korzystny wychowawczo. Natomiast ojcowie
chłopców z grupy porównawczej akceptują ich takimi jacy są, identyfikują się
emocjonalnie z dzieckiem. Stosunki pomiędzy ojcami a synami są na płaszczyźnie partnerskiej z obustronnym zaufaniem, z szacunkiem odnoszą się nawzajem
do swoich poglądów nawet jeśli ich nie akceptują. Ojcowie ci są bardziej elastyczni i łatwo dostosowują się do potrzeb rozwojowych dziecka.
Różnice pomiędzy postrzeganiem postaw ojców przez badanych chłopców
niedostosowanych społecznie i chłopców dobrze funkcjonujących społecznie są
duże. Nieletni wychowankowie schroniska postrzegają postawy swoich ojców
jako zdecydowanie bardziej negatywne, szczególnie w kategoriach „bliskość
uczuciowa – dystans uczuciowy”. Wnioskować można, że takie postawy mogą
rzutować na sposób odbierania świata, na poczucie alienacji od społeczeństwa.
Negatywne postawy rodziców w stosunku do dzieci mogą skutkować poczuciem
oderwania od społeczeństwa i osamotnienia, gdzie pewne obszary świata tj. wartości, normy społeczne, inni ludzie i zachowania są obce. U młodzieży odczuwającej bliskość uczuciową, akceptację i zaufanie ze strony rodziców zapewne w
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większym stopniu kształtuje się właściwy stosunek do wypełniania zadań życiowych wobec rodziny, szkoły a także własnej rodziny, jaką w przyszłości założą.
Przedstawione w tej pracy badania, prowadzone na niewielkich próbach i w
oparciu o proste techniki badawcze, nie dają podstaw do uogólniania stwierdzeń.
Badania postaw wychowawczych rodziców, zarówno ojców jak też matek, osób
wykazujących symptomy niedostosowania społecznego należałoby prowadzić na
większą skalę i przy użyciu bardziej skomplikowanego aparatu badawczego.
Streszczenie
W artykule podjęto próbę określenia postaw wychowawczych ojców chłopców niedostosowanych społecznie, popełniających czyny karalne, odnosząc je do
postaw wychowawczych ojców ich rówieśników, którzy nie weszli w konflikt z
prawem. Przebadano 29 wychowanków Schroniska dla Nieletnich Dominowie w
woj. Lubelskim Grupę porównawczą o liczebności 32 osób stanowili ich rówieśnicy, uczniowie gimnazjum. Zastosowano kwestionariusz ankiety własnego
autorstwa składający się z 20 twierdzeń, do których badani ustosunkowywali się
w 5 stopniowej skali. Wyniki wskazują, iż Nieletni wychowankowie schroniska
postrzegają postawy swoich ojców jako zdecydowanie bardziej negatywne,
szczególnie w kategoriach „bliskość uczuciowa – dystans uczuciowy”, niż ich
rówieśnicy z gimnazjum. Wywnioskować można, że chłopcy odczuwający dystans uczuciowy, brak akceptacji i zaufania ze strony swoich ojców zapewne w
mniejszym stopniu mają właściwy stosunek do wypełniania zadań życiowych
oraz znacznie częściej łamią normy obyczajowe, społeczne i prawne przez co
stają się osobami niedostosowanymi społecznie.

Summary:
Educational attitudes of fathers of socially maladjusted teenagers
The paper seeks to define the educational attitudes of the fathers of socially
maladjusted boys committing punishable offences. It compares them to the educational attitudes of the fathers of their peers who have not come into conflict
with the law. 29 inmates of the Juvenile Detention Home in Dominów (Lublin
Province) were surveyed. The control group (32 persons) consisted of their peers
– junior high school students. The author’s own survey questionnaire was used: it
consisted of 20 statements to be commented by the subjects using a five-degree
scale. The results show that the juvenile inmates of the detention home perceive
the attitudes of their fathers as decidedly more negative, especially in terms of
“emotional closeness – emotional distance”, than their junior high-school peers
do. It can be concluded that the boys who feel emotional distance, and lack of
acceptance and trust on the part of their fathers are presumably characterized by a
lesser degree of the right attitude to fulfilling life tasks and they violate moral,
social and legal norms far more often, thereby becoming socially maladjusted
persons.
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Renata Matusiak (KUL)

Alkoholizm a ojcostwo
Wstęp
Uzależnienia są plagą współczesnych czasów. Uzależnić można się bardzo
wielu rzeczy: narkotyków, nikotyny, seksu, internetu. Jednak jednym z
najbardziej popularnych uzależnień oczywiście w tym negatywnym znaczeniu
jest uzależnienie od alkoholu. Zainteresowanie tym uzależnieniem wynika ze
negatywnych skutków spożywania alkoholu, nie tylko dla samego
spożywającego, ale także dla jego rodziny. Rodzina dysfunkcyjna, bo tak jest
określana także rodzina, gdzie występuje problem alkoholowy jednego lub
obojga rodziców, opiekunów narażona jest na konsekwencje psychiczne,
fizyczne, ekonomiczne, społeczne, które dotykają najbardziej dzieci. Rodzice są
pierwszymi opiekunami dziecka, powinni być dla niego wzorem do
naśladowania, a w przypadku uzależnienia w rodzinie zaniedbują swoje funkcje.
Powstaje pytanie jakie jest rodzicielstwo ojca czy matki borykających się z
alkoholizmem? Na podstawie licznych publikacji, badań, a także własnych
obserwacji takich rodzin można stwierdzić, że jest to rodzicielstwo ubogie.
Ubogie w uczucia miłości, empatii, radości w życiu dziecka. Rodzice są obecni
fizycznie, ale to nie dzieci są dla nich najważniejsze, a problem alkoholowy
współmałżonka, który tworzy atmosferę strachu, nieustającego napięcia w
środowisku domowym. Ojcostwo czy macierzyństwo zaniedbane skazuje
dziecko na utratę dzieciństwa i wymusza na nim różne zachowania
minimalizujące braki w zaspokajaniu jego potrzeb jakie zostaną opisane w
niniejszym artykule.
W momencie kiedy alkoholik decyduje się na leczenie lub jest do niego
zmuszony zaczyna dostrzegać w trakcie leczenia jak wiele zła wyrządził swojej
rodzinie. W szczególności jak bardzo ucierpiały na jego uzależnieniu relacje z
dziećmi, jak postrzegają go jego dzieci. Może nastąpić poprawa w relacjach z
potomstwem, jednak należy zaznaczyć, ze w psychice dziecka niezależnie od
wieku obraz ojca alkoholika zostanie na zawsze. Przeżycia z dzieciństwa mają
istotny wpływ na postawę dziecka w dorosłym życiu. Czasu zmarnowanego na
alkohol, który powinien być przeznaczony na wychowanie dziecka nie da się
cofnąć, a wraz z tym nie można cofnąć negatywnych konsekwencji jakie w
przeszłości poniosły dzieci alkoholika.
1. Skutki alkoholizmu dla relacji z dzieckiem
Ojciec ma wpływ na dziecko od początku jego istnienia, które oznacza
moment poczęcia. Dziecko przez ciało matki odbiera wszelkie sygnały ze
środowiska zewnętrznego, czyje emocje jakie odbiera jego matka, w tym także te
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negatywne jak stres, niepokój itp. Z tego też powodu często podczas ciąży zaleca
się unikanie stresu, spokojny tryb życia, gdyż to ma wpływ na rozwój dziecka.
Wbrew powszechnie propagowanym opinią przez środowiska popierające
aborcje płód w łonie matki jest człowiekiem i podczas swojego rozwoju odbiera
coraz więcej odczuć z otoczenia. Ojciec dziecka zaburza spokój kobiety w ciąży,
kłótnie, awantury, czy choćby podniesiony ton głosu sprawia u kobiety poczucie
strachu, a tą i podobne emocje odczuwa dziecko.
Współczesny model rodzicielstwa wskazuje na zmianę roli ojca, który
dotychczas zajmował się zapewnienie bytu materialnego, obecnie następuję
zwiększenie zaangażowania się ojca w wychowanie dziecka, szczególnie w okres
opieki nad dzieckiem po urodzeniu. Od początku przyjścia na świat dziecka
ojciec winien udzielać wsparcia matce dziecka, ale także pomagać jej w opiece
nad potomstwem. W pierwszych latach życia bliższa dziecku jest matka, ze
względu na większą rolę jaką pełni w opiece nad dzieckiem. Ojciec stopniowo
buduje więź emocjonalną z dzieckiem. W przypadku człowieka w życiu którego
dominuje alkohol nie ma miejsca na włączenie się w przeżywanie ciąży,
przygotowania do przyjścia na świat i poród z matką dziecka. Po przyjściu
dziecka na świat alkoholik zostawia żonę ze wszystkimi obowiązkami, nie jest w
stanie rozwijać więzi emocjonalnych z potomstwem. Z racji tego, że matka
zapewnia realizację wszystkich początkowych potrzeb w życiu dziecka brak
relacji z ojcem nie jest silnie odczuwany przez dziecko, co zmienia się w wieku
około 3 lat. Dziecko domaga się uwagi obojga rodziców, zauważa nieobecność
ojca w swoim życiu.
Ojcowie, którzy doświadczyli problemu alkoholowego wśród swoich błędów
jakie popełniali będą uzależnionymi wymieniają ignorowanie potrzeb dziecka,
agresję wobec niego, chłód i dystans uczuciowy, wymuszanie posłuszeństwa na
dziecku. Wszystkie te czyny izolują dziecko od ojca, wzbudzają strach i poczucie
braku bezpieczeństwa. Dziecko odbiera ojca jako krzywdziciela. Ojciec nie umie
wyrazić uczuć miłości wobec dziecka, jeśli tak owe istnieją. Dziecko odczuwa
siebie jako niekochane, niechciane. Rozwój dziecka zmienia również jego stan
świadomości, dziecko coraz więcej rozumie, niezależnie jednak od wieku
alkoholizm rodziców wywołuje negatywne sutki w psychice dziecka. W okresie
przedszkolnym, szkoły podstawowej dziecko odczuwa barierę w relacjach z
ojcem, unika go, lgnie do matki, dziadków. w okresie gimnazjalnym sposób
reakcji na ojca alkoholika zmienia się, dziecko poszukuje akceptacji w
rówieśnikach jakiej nie doznało ze strony ojca. Okres adolescencji związany jest
z buntem. Młody człowiek doświadcza pierwszych inicjacji ze środkami
psychoaktywnymi, izoluje się od rodziny, od problemu alkoholowego ojca,
bezsilności matki wobec jego uzależnienia. Problem radzenia sobie z
uzależnieniem bliskiej osoby może przejawiać się w okazywaniu agresji
rówieśnikom i osobom słabszym, problemami z nauką, opuszczaniem lekcji.
Poczucie zagubienia skutkuje szeregiem następstw, które zależą od
indywidualnej sytuacji każdego dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym.
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Tego rodzaju problemy w zachowaniu dziecka mogą być spowodowane właśnie
butem przeciw alkoholizmowi ojca. Dziecko w ten sposób czuje się bardziej
dorosłe, co pozwala mu odczuć chwilowo, że jest w stanie sobie poradzić z
emocjami jakie odczuwa. Próbą zwrócenia uwagi na swój problem są także akty
o charakterze przestępczym. Przyczyną tych wszystkich czynów dziecka jest
najczęściej brak wsparcia, zainteresowania ze strony rodziców lub jednego z
rodziców1.
W każdy wieku mogą wystąpić symptomy psychofizyczne spowodowane
uzależnieniem ojca. W życiu dorosłym dzieci alkoholików same mogą mieć
problem alkoholowy, do swojego życia przenoszą negatywny obraz ojca z
przeszłości. Sami stają się odbiciem swoich ojców alkoholików, powielając ich
błędy w wychowaniu dziecka. Na nowo rozpoczynają historię awantur w domu,
poczucia strachu u dzieci. Proces wychowania dziecka i dawania mu
prawidłowego wzorca, wsparcia ulega załamaniu. Najbardziej dotkliwą
konsekwencja w rodzinie alkoholowej jest także przemoc w rodzinie wynikająca
z nadmiernego spożywania alkoholu przez ojca. Przemoc ta ma charakter
psychiczny bądź fizyczny, a często i oba jednocześnie. W Polsce temat przemocy
w rodzinie alkoholowej jest wciąż ukrywany przez jej członków w obawie przed
negatywną opinią społeczeństwa i nadaniem takiej rodzinie "łatki" rodziny
patologicznej. W związku z tym problem ukrywany jest przez lata do momentu
wyprowadzenia się dzieci z domu lub śmierci alkoholika. W ten sposób
pogłębiają się wszystkie psychiczne urazy, a rodzina nie zyskuje pomocy i nie
może powrócić do normalnego życia.
Psychika dziecka, później młodego człowieka zostaje poddana próbie.
Pojawia się szereg negatywnych emocji, które nie pozwalają na normalne
przeżywanie dzieciństwa, wieku młodzieńczego, a nawet dorosłości.
Rodzicielstwo jest zadaniem dla matki i ojca, każde z nich winno uczestniczyć w
procesie socjalizacji dziecka i stworzyć mu prawidłowe warunki do rozwoju2.
2. Role pełnione przez dzieci alkoholików
Członkostwo rodziny z problemem alkoholowym wymusza na dzieciach
zachowania pozwalające im na "normalne" egzystowanie. Dziecko obserwujące
swoich rodziców spostrzega, że nie są oni w stanie zaspokoić jego potrzeb oraz
potrzeb rodzeństwa, więc samo podejmuje wyzwania zaspokojenia potrzeb
rodziny. Prezentowane wzory przez W. Sztander to:
• Bohater rodzinny. Tego rodzaju zachowanie prezentuje najczęściej
najstarsze dziecko z rodzeństwa. Niezaspokojone potrzeby własne i rodzeństwa
tworzą presję psychiczną powodująca chęć zmiany sytuacji i ochronę
1

A. Dodziuk, Ojcowie i alkohol, [w] Niebieska Linia, nr 5 / 2005,
http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1413-ojcowie-i-alkohol-annadodziuk.html, (10.01.2014).
2
Tamże.
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pozostałego rodzeństwa przed brakami spowodowanymi alkoholizmem jednego
z rodziców. Bohater wychowuje rodzeństwo zamiast rodziców, przejmuje ich
obowiązki. W ramach poświecenia własnej osoby pracuje, aby wyżywić
rodzeństwo i zapewnić mu podstawowe potrzeby. Uczestniczy także w próbach
pogodzenia rodziców. Zapewnia młodszemu rodzeństwo szansę na kształcenie
się często kosztem własnego wykształcenia i kariery. Dobro rodzeństwa jest dla
niego nadrzędne nad własnym. W swoich działaniach nigdy nie odczuwa
zmęczenia, nie reaguje na objawy własnych chorób by nieprzerwanie dbać o
swoich bliskich3.
• Wspomagacz. Jest to dziecko, które najbardziej odczuwa problem
alkoholowy ojca. W swoich działaniach podejmuje wszystkie kroki, aby pomóc
alkoholikowi i ochronić go przed negatywnymi skutkami picia. Wylewa alkohol,
a jednocześnie potrafi pójść do sklepu po piwo, aby alkoholik nie wychodził z
domu. Ten typ zachowania jest najbardziej zbliżony do współuzależnienia.
Alkoholizm rodzica angażuje wiele jego energii i powoduje potrzebę szukania
rozwiązań uzależnienia rodzica. Dziecko prezentujące tą postawę robi wszystko,
aby alkoholik "nie upadł na samo dno", co jednocześnie sprzyja rozwojowi
uzależnienia. W większości przypadków w życiu dorosłym dziecko prezentujące
postawę wspomagacza zwiąże się z osobą uzależnioną4.
• Maskotka (błazen). Jego głównym zadaniem jest rozładowanie napiętej
atmosfery w rodzinie przez uśmiech, żart. Jest to dziecko idealne, które przez
swoje zachowanie potrafi rozładować okazywane nerwy przez rodziców, co jest
jego głównym zadaniem. Niezależnie od sytuacji prezentuje spokój i uśmiech, to
powoduje, że nie odczuwa różnicy między czymś rzeczywistym, a czymś
nierealnym, ofiarowaniem przyjemności, a zadawaniem bólu. W każdej sytuacji
ma być uśmiechnięte, co spowodowane jest także reakcją na ignorowanie uczuć
bólu, cierpienia. Członkowie rodziny nie traktują osoby maskotki poważnie i
uważają, że maskotka nie odczuwa skutków problemu alkoholowego w rodzinie,
bo przecież zawsze się uśmiecha5.
• Wyrzutek. Dziecko takie zwane jest także kozłem ofiarnym. Rodzice
obwiniają go o swoje uzależnienie używają słów to przez Ciebie, jesteś winny.
Wszystkie swoje niepowodzenia w życiu rodzice tłumacza obecnością dziecka,
oraz złym traktowaniem go. Dziecko odczuwa, że w rodzinie jest najgorsze i
poszukuje akceptacji w grupach rówieśniczych. Grupy te to zwykle osoby o
nastrojach antyspołecznych, które mają problemy z prawem. Wyrzutek w takich
grupach przeżywa pierwsze inicjacje ze środkami psychoaktywnymi, zaczyna się
od alkoholi, a kończy się na twardych narkotykach. Wyrzutek w ten sposób
3
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każde siebie, bo wmówiona wina przez rodziców staje się oczywista w jego
psychice. Karą jest zniszczenie samego siebie i odczuwanie bezsensu swojego
życia. Historia wyrzutka w życiu dorosłym może potoczyć się różnie od
uzależnienia, przez incydenty łamania prawa do wkroczenia w świat grup
przestępczych i pozbawieniu wolności6.
• Zagubione dziecko (aniołek, dziecko we mgle). W zasadzie dziecko to
nie sprawia problemów wychowawczych, izoluje się. Rodzice nie odczuwają
jego obecności, ono nie sygnalizuje swoich potrzeb, wycofuje się z życia w
rodzinie, nie ma przyjaciół, nie dąży do nawiązywania nowych znajomości z
rówieśnikami. Sprzymierzeńcami takiego dziecka jest fantazja, książka,
komputer. Skutkiem jest także wycofanie ze świata rzeczywistego i ucieczka w
świat marzeń. W dorosłym życiu uciekanie od spraw trudnych i bagatelizowanie
problemów poprzez udawanie, że ich nie ma. Najczęściej taką postawę przyjmuje
najmłodsze dziecko w rodzinie7.
Dzieci z racji zmiany warunków w jakich żyją i upływu czasu mogą
przyjmować nowe role. Przykładowo, gdy osoba wcześniej pełniąca rolę
bohatera odchodzi z rodziny jego postawę przyjmuje inne dziecko z rodziny.
Wyżej wymienione postawy to tylko kilka barw wachlarzu zachowań jakie mogą
wystąpić w rodzinie dysfunkcjonalnej. Zachowania te są mechanizmem
obronnym, który stosują dzieci, aby przetrwać czas do zmiany sytuacji w
rodzinie.
3. DDA- dorosłe dzieci alkoholików
Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) często nie mają świadomości, że na ich
zachowania w życiu dorosłym mają przeżycia z przeszłości. W rodzinach, gdzie
jedno z rodziców jest alkoholikiem dziecko zostaje pozbawione radości z tego
okresu, spokoju, beztroski, że jako dziecko jest najważniejsze dla swoich
rodziców. Okres dzieciństwa kiedyś mija i człowiek jest gotowym na
rozpoczęcie życia z dala od domu rodzinnego, czasem związane jest to z
zakończeniem szkoły zawodowej, średniej i podjęciem zatrudnienia.
Rozpoczęcie nowego życia w którym nie ma ojca alkoholika powoduje pozorny
spokój, poczucie ulgi. Pozorne dlatego, że wraz z nowym życiem dorosłe dziecko
alkoholików czuje się inne, w jego życiu pojawia się żal do ojca, a także
częściowo do matki, jako tej która nie zapobiegła negatywnym emocjom
przeżywanym przez dziecko. W wywiadach jakie terapeuci przeprowadzają z
DDA swoje dzieciństwo opisują różnie, nie we wszystkich rodzinach dominują
domowe awantury, krzyki, charaktery ojców alkoholików są różne. Od tych co
wywołują kłótnie każdego dnia do tych, którzy nie krzyczą, ale psychicznie są
nieobecni w dzieciństwie swojego potomstwa. Wszystkim DDA w dzieciństwie
niezależnie od przebiegu zachowania ich ojców po alkoholu towarzyszył
6
7
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niepokój każdego dnia oraz napięcie spowodowane niepewnością co za chwilę
się może zdarzyć. Dziecko niezależnie od wieku odczuwa lęk, słyszy krzyki,
wzajemne pretensje rodziców, widzi nienaturalne zachowanie pijanego ojca. Te
wszystkie zaobserwowane emocje dają odczucie w życiu dorosłym w postaci
nieumiejętności nawiązania trwałych relacji z innymi ludźmi spowodowane
poczuciem bycia gorszym. W dzieciństwie znacznie zostaje obniżona samoocena
DDA, w życiu dorosłym skutkuje to pretensjami i nienawiścią do własnej osoby,
poszukiwaniem źródła problemów we własnej osobie. DDA mimo udanego
życia, osiągania sukcesów zawodowych, podniesienia poziomu swojego życia
izolują się od otoczenia. Kolejnym elementem blokującym psychikę w dorosłym
życiu jest obwinianie siebie o alkoholizm ojca w domu. Zrozumienie całej
sytuacji następuje w momencie leczenia terapeutycznego, gdzie często terapeuta
słyszy od pacjenta następujące słowa: Miałam kiedyś wrażenie, że to moja wina,
że mój ojciec pije. Gdybym coś tam inaczej zrobiła, to on byłby inny, ale już się z
tego leczę. Wiem, że nawet jakbym była najwspanialszą córką pod słońcem i tak
by pił...8
Jednym z najczęściej pojawiającym się problemem w życiu DDA to
nieumiejętność budowania relacji z drugą osobą, okazywania uczuć. Poniżej
zostały przedstawione wypowiedzi DDA obrazujące to zjawisko;
1). Mam prawie 28 lat i każdy mój związek kończył się porażką. Nie
potrafiłem i nadal nie potrafię angażować się uczuciowo. Tworzenie głębszej
relacji z Tą wybraną kobietą - to dla mnie abstrakcja. Mam pustkę..., czegoś się
też boję. Myślę, że to dlatego, że jedyne co dostałem od tatusia-alkoholika to
lekcję: jak skutecznie ukryć uczucia"9. W dzieciństwie ukrywanie uczuć
pozwalało na pozorne odizolowanie się od problemu alkoholizmu ojca,
ignorowanie sytuacji. W życiu dorosłym myśl o okazaniu uczuć powoduje strach
przed porażką i ponownym stanem rozczarowania i bólu emocjonalnego.
2).Niestety, w moim życiu nie pokazano mi czym jest prawdziwa miłość,
zaufanie, nie zwierzałem się nikomu z moich problemów, jak i nigdy nie miałem
odwagi prosić innych o pomoc. Zamiast tego towarzyszył mi strach i lęk.
Obawiam się, że z takim bagażem złych doświadczeń, nigdy nie będę w stanie
stworzyć dobrego związku. Nie jestem nauczony "podstawowych" uczuć,
rozróżniania ich i okazywania...10 W dzieciństwie prośba o pomoc była wstydem,
podobnie i w życiu dorosłym. DDA nie odczuł miłości ze strony rodziców, nie
miał należytego wzorca jak okazywać uczucia i nie potrafi ich okazać drugiemu
człowiekowi. Swoje dzieciństwo traktuje jako bagaż złych doświadczeń, które
nie pozwala mu na rozpoczęcie nowego życia. W relacjach miłosnych,
8
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przyjacielskich DDA spisuje się na straty i nie podejmuje prób nawiązania
głębszych relacji z drugą osobą w obawie przed porzuceniem. Jest to sposób na
obronę swoich uczuć przed ponownym zranieniem, takie zranienie miało miejsce
także w dzieciństwie, gdy dziecko odczuwało silny lęk i poczucie braku
akceptacji ze strony rodziców.
3). Starałam się nigdy nie pokazywać, że cierpię. Okazywanie uczuć,
obarczanie nimi innych, było dla mnie nie do przyjęcia, może nadal tak jest...
Odkąd wyjechałam na studia jestem już trochę silniejsza, choć prawie każdy
dzień przypomina balansowanie na cienkiej linie - walkę o dobre
samopoczucie11. Związek to także zaufanie i mówienie o swoich problemach,
wspólne rozwiązywanie ich z drugą osobą. DDA nie obarczają swoimi
problemami innych i nie okazują uczuć, w tym także cierpienia. W dzieciństwie
zakazano im okazywania uczuć np. niepokojenia pijanego ojca, wyrażania
swoich potrzeb jak np. zabawa z rodzicem. Nie okazywanie uczuć stało się
sposobem na spokojne przetrwanie i nie drażnienie pijanego rodzica.
Wśród najczęściej prezentowanych postaw DDA znajdują się także:
- trudności z realizacją podejmowanych planów, nie potrafią wyznaczonych
celów zakończyć, przerywają realizację,
- kłamią mimo, że nie wymaga od nich tego żadna stresująca sytuacja,
- prezentują postawę nadmiernie odpowiedzialną lub jej skrajność, czyli
całkowitą nieodpowiedzialność,
- są lojalne, bez względu, czy druga strona na tak ową lojalność zasługuje,
- DDA są impulsywne i podążają w jednym kierunku, lecz nie potrafią w
swoich dążeniach rozważyć alternatywne wyjścia z problemowych sytuacji,
- poszukują uznania i potwierdzenia swojej wartości wśród innych ludzi,
- prezentują postawę ofiary, w przypadku konfliktów są uległe i wycofują się
z konfrontacji12.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że boryka się z problemami dorosłych
dzieci alkoholików poszukując przyczyn swych zachowań w sobie. Osoby
mające świadomość bycia DDA wstydzą się tego pragnąć zapomnienia.
Zapomnieć jednak się nie da, pozostaje cierpienie w samotności. Cierpienie,
które rozpoczęło się zbyt wcześnie. Cierpienie odbija się także na innych
osobach bliskich, współpracownikach, czasem prowadzi do agresji w stosunku
do przypadkowych osób. Nieliczni decydują się na terapie, która pomaga
zbudować im swoje życie na nowo.
Odczuwane emocje, wykonane czyny, których przyczyn DDA nie są w
stanie zrozumieć swoje źródło mają w dzieciństwie. Problemem w uleczeniu
sytuacji jest zrozumienie, że ma się problem i zwrócenie się o pomoc do
specjalisty. Dowiedziawszy się, że jestem DDA byłem szczęśliwy, że w końcu
wiem, co się ze mną dzieje. Że to nie moja wina, że można z tym walczyć, leczyć
11
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się. Byłem (może to chore?) w siódmym niebie. W końcu znalazłem przyczynę
mojego stanu psychicznego, nie wariuję, nie jestem nienormalny!13. W czasie
terapii pacjent odkrywa, że nie on jest winny wszystkim wydarzeniom z
przeszłości, jest jedynie ofiarą w alkoholowym problemie jednego z rodziców. W
życiu dorosłym może zmienić swoje podejście do innych osób, może zacząć się
cieszyć życiem i szukać własnego szczęścia. Przeszłość i zrozumienie swojego
problemu jest kluczem do rozpoczęcia normalnego życia14.
Zakończenie
Problemy spowodowane alkoholizmem ojca w dzieciństwie, a później w dorosłości są bardzo rozległe dotyczą sfery psychicznej, fizyczności, funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie. Skrajne przypadki powodują choroby psychiczne i objawy somatyczne. Rodzina powinna być dla dziecka bezpiecznym
środowiskiem, które przygotuje dziecko do życia w społeczeństwie. Rodzice zaś
winni być dla dziecka wsparciem, pełnić rolę przykładu jak należy w życiu postępować, a przede wszystkim dawać dziecku poczucie miłości. W rodzinach
dysfunkcyjnych, bo takimi są rodziny w których jedno z rodziców boryka się a
alkoholizmem dziecko pozbawione jest radości z okresy dzieciństwa, odczuwa
lęk i ciągłe napięcie. Skutki zaniedbań zostawiają ślady w psychice dziecka, które przez wiele lat są uśpione, aby powrócić w życiu dorosłym. Tylko zrozumienie
przyczyn swoich problemów i rozwiązanie ich poprzez terapię pozwoli na uwolnienie się od demonów przeszłości. Nie wszystkie osoby w rodzinach, których
ojciec był alkoholikiem są skazane na problemy w dorosłym życiu, gdyż dużo
zależy od przebiegu uzależnienia ojca, jego zachowania po alkoholu, osobowości
dziecka. Jednak nie można zaprzeczyć faktowi, że przeżycia z dzieciństwa mają
ogromny wpływ na dorosłe życie dziecka i problemy z nim związane.
Streszczenie
Jednym z zagrożeń współczesnych czasów są uzależnienia. Alkohol jest jednym środków od którego uzależnione jest miliony osób na całym świecie. Mimo
licznych działań rządu i akcji profilaktycznych walka z alkoholizmem jest bardzo
trudna, a jej skutki są obecne nie tylko w życiu osób uzależnionych, ale także ich
rodzin. W rodzinie dysfunkcjonalnej to dziecko jest najbardziej poszkodowaną
ofiarą ojca alkoholika. Dziecko już w łonie matki jest zdolne odbierać jej emocje,
a więc i strach związany z awanturami domowymi jakie często wywołują alkoholicy. Artykuł traktuje o skutkach w trakcie dzieciństwa i w życiu dorosłym jakie
spotykają dorosłe dzieci alkoholików. Dziecko podczas swego rozwoju jako bystry obserwator potrzebuje opieki, bezpieczeństwa, obecności ojca. Rodzina nie
spełnia swojej funkcji socjalizacyjnej. Ojciec natomiast nie spełnia swojej roli.
13
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Najczęściej mimo obecności fizycznej w życiu dziecka, brak jest obecności psychicznej, emocjonalnej. W przypadku alkoholików to ojcostwo jest często nieobecne, zaniedbane. Zadanie ojcostwa wobec tego nie jest spełnione, gdyż nałóg
staje się ważniejszy niż potrzeby dziecka.
Abstract
Alcoholism and fatherhood
One of the dangers of modern times are addiction. Alcohol is one of the
measures of which depends on millions of people around the world. Despite numerous government actions and preventive actions to fight alcoholism is very
difficult , and its effects are present not only in the lives of addicts , but also their
families. The family is dysfunctional child is the most injured victim of an alcoholic father . The child in the womb is capable of receiving her emotions , and
thus the fear associated with domestic disturbances that often cause alcoholics .
The article discusses about the effects during childhood and adulthood that meet
adult children of alcoholics . Child during his development as a shrewd observer
needs care , security , the presence of his father. The family did not fulfill its
function of socialization . Father but does not fulfill its role. Frequently , despite
the physical presence of the child's life , there is the presence of mental , emotional . In the case of alcoholics that fatherhood is often absent , neglected . The
task of fatherhood is therefore not met because the addiction becomes more important than the needs of the child.
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Patrycja Burak (KUL)

Wpływ migracji ojca na rozwój dziecka
„Sama mam rodzica, który wyjechał, moja siostra,
która ma 2 lata bardzo na tym cierpi.
Zapomina jak wygląda jej ojciec, ma urazę do niego.
Płacze na jego widok, jest kapryśna.
Według mnie rodzice nie powinni pracować tak daleko”.
(studentka I roku studiów)1

Wstęp
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się granice naszego kraju.
Dawniej migracje zarobkowe były marzeniem dużej części naszego społeczeństwa, współcześnie stały się naturalnym elementem życia Polaków. Niestety na
migracje decydują się nie tylko ludzie samotni, bez zobowiązań rodzinnych, ale
coraz częściej matki i ojcowie. Mimo, że motywy wyjazdu są różne, to efekty
zazwyczaj są bardzo podobne. Dysfunkcjonalność rodzin migracyjnych i skutki
dla rozwoju dzieci i młodzieży są współcześnie często poruszane przez badaczy,
naukowców czy nawet środki masowego przekazu. W świetle tego należy odpowiedzieć na pytanie: Jaki wpływ mają migracje ojca na rozwój i funkcjonowanie
dziecka w rodzinie?
1. Rola ojca w wychowaniu dziecka
Nieustannie zmieniająca się współczesność sprzyja refleksjom nad ojcostwem i jego przeobrażeniami. W okresie ostatnich 30 lat został zebrany pokaźny
materiał badawczy, który wskazuje zarówno na kluczowe znaczenie ojca wychowaniu dziecka i nastolatka, jak i na bardzo negatywne konsekwencje nieobecności ojca w wychowaniu młodego człowieka czy też dysfunkcyjnej relacji
między ojcem i dzieckiem. W świetle badań rola ojca okazała się ważniejsza, niż
sądzili zarówno naukowcy, praktycy, urzędnicy odpowiedzialni za politykę społeczną, jak i sami ojcowie. „Wpływ relacji z ojcem w dzieciństwie i okresie dojrzewania obserwowany w dorosłym życiu dziecka: Mężczyźni, którzy mieli w
dzieciństwie dobrą relację z ojcem lepiej radzą sobie z sytuacjami problemowymi
i stresem w dorosłości (…) Zaburzenia osobowości i zaburzenia jedzenia zdarzają się częściej wśród kobiet, które czuły się odrzucane przez ojców (…) Poczucie
szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski poziom lęku i depresji u młodych dorosłych wiąże się z silną więzią z ojcem (…) Silne ukształtowanie męskiej tożsamości nie zależy od jaskrawości męskich cech ojca, ale od tego, czy ojciec jest
1
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bliski i kochający (…)”2. Jak pisze Jerzy Witczak: „obecność ojca w procesie
wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do
zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych bodźców wzorów w jego
rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak
szerokim zakresie jemu oferować”3.
2. Definicja dobrego ojca
Próba podjęcia definicji dobrego ojca jest bardzo trudna. Świat, w którym
przyszło żyć współczesnemu mężczyźnie wymaga od niego coraz więcej poświęceń i umiejętności. Kumulacja ról społecznych i oczekiwania ze strony zawodowej i rodzinnej wzrastają. Mężczyzna pełniący rolę ojca znajduje się w
szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony oczekuje się od niego, by utrzymywał dom, z drugiej by był blisko związany z dziećmi, pomagał i wychowywał.
Dobry ojciec to z pewnością taki, który jest obecny, w każdym momencie życia
swojego dziecka. Dobry ojciec to ten, który umie wyłączyć komórkę podczas
uroczystości szkolnej w przedszkolu czy szkole. I wreszcie dobry ojciec to ten,
któremu układa się życie zarówno na polu zawodowym, jak rodzinnym. To ten,
który wie, że czasem ominie go ważne spotkanie w gronie najbliższych, bo będzie 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 docenione. Ponadto dobrym ojcem będzie tylko ten mężczyzna,
dla którego dobro jego najbliższych jest sprawą priorytetową i znajduje się na
pierwszym miejscu w jego hierarchii wartości. W żadnej sytuacji, w której się
znajdzie, nie może zapomnieć o tym, że jest ojcem, że czuwa na nim obowiązek
wychowania młodego pokolenia na ludzi niosących autentyczne wartości4.
3. Ojciec jako autorytet
Jak pisze J. Pulikowski ojciec jest pierwszym wzorem do naśladowania. Jest
człowiekiem, któremu można zaufać, a zaufanie to stanowi efekt wspólnego spędzania czasu z dzieckiem od najwcześniejszych lat jego życia. Młody człowiek
bezgranicznie mu ufa i każdego dnia buduje w sobie to zaufanie na kolejne lata.
Dlatego tak istotne jest, by ojciec był darzony przez dziecko zaufaniem. Ojciec,
który coś obieca i nie dotrzyma słowa, staje się w oczach młodego człowieka
osobą niepewną i bezwartościową. W przypadku ojców-migrantów jest to szczególnie ważne. Dziecko nie może nieustannie, w świetle obietnic czekać na powrót ojca, który miał dawno nastąpić. Często tendencją dorosłych Polaków jest
ukrywanie przed dzieckiem prawdy. Niejednokrotnie syn czy córka nie jest
2
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świadomy na ile rodzic wyjechał i tego, czy kiedykolwiek wróci. Powoduje to
zburzenie poczucia zaufania dziecka do najbliższych członków rodziny. Ufność
ma kolosalne znaczenie w rozwoju psychicznym każdego człowieka. Ojciec
godny zaufania wykazuje autentyczne zainteresowanie sprawami dziecka, choć
czasem wydają się one błahe i nic nie znaczące, w odczuciu osoby dorosłej. Priorytetowym zadaniem ojca jest ukazywanie dziecku głębi sensu i celu ludzkiej
egzystencji. Wielu nastolatków, szczególnie chłopców, nie wie, co zrobić ze
swoim życiem, ponieważ ich ojcowie nie dali im należytego wzoru, jak żyć dobrze, mądrze i uczciwie. Dziecko, które ma zachwiany autorytet ojcowski w
przyszłości będzie miało problemy z prawidłowym wypełnianiem roli ojca5.
4. Wpływ migracji na życie codzienne dziecka
Czy szczęście odczuwane w dzieciństwie daje gwarancję szczęśliwej dorosłości? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, natomiast należy stwierdzić, że dziecko, które miało udane dzieciństwo ma stworzone podstawy, które
może wykorzystać w dalszych etapach życia. Warto podkreślić, że brak w pełni
szczęśliwego dzieciństwa nie zamyka drogi do osiągnięcia tego stanu w dorosłym życiu. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych jest bardzo zróżnicowana, zależy od wielu czynników obiektywnych i subiektywnych. To dorośli
swym odpowiednim zachowaniem wypełniają świat dziecka poczuciem bezpieczeństwa i beztroski. To oni uczą dziecko, jak należy pełnić powierzone role
społeczne. Podstawową cechą rodzin migracyjnych jest ciągła rozłąka. Każda
przechodzi trudne chwile z nią związane. Przyzwyczajenie się do nieobecności
ojca, matki, męża czy żony wymaga wielu umiejętności adaptacyjnych. Charakteryzuje się tęsknotą, lękiem, i obawami. Najbardziej narażeni na konsekwencje
wyjazdu rodzica za granicę są najmłodsi członkowie rodziny. Brakuje im mamy i
taty nie tylko w codziennych sytuacjach, ale też w chwilach, które są dla nich
szczególnie ważne. Uroczystości związane z Dniem Matki czy Dniem Ojca, które są obchodzone w każdej szkole tracą dla nich wartość. Dziecko, którego rodzic
przebywa za granicą i nie pojawia się na apelu szkolnym poświęconym tej tematyce, czuje się gorsze od pozostałej części społeczność szkolnej.
Wbrew pozorom w najtrudniejszej sytuacji znajdują się dzieci, których rodzice migrują sezonowo. Powoduje to o wiele większą niestabilność niż w rodzinach, w których migracje są stałe. Rodzina, musi się dostosować pierwsze do
wyjazdu bliskiej osoby, a następnie do jej powrotu. Rodzice przyjeżdżający i
wyjeżdżający burzą ustalony podczas ich nieobecności porządek. Przyczynia się
to do tego, iż życie rodzinne staje się chwiejne i chaotyczne. W trudnej sytuacji
znajdują się te rodziny, gdzie mają miejsce naprzemienne wyjazdy obojga rodziców. Ma to wpływ na destabilizację życia rodziny. Obraz dzieciństwa opiera się
tu na niestabilności, zmienności sytuacji, osób, dezorganizacji życia codziennego. Długotrwała rozłąka prowadzi do frustracji, poczucia żalu. Dzieci z rodzin
5
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migracyjnych znają model rodziny z matkami lub ojcami przebywającymi poza
domem. Niektóre znają również taki model rodziny, w którym oboje rodzice
pozostawiają je na długi czas pod opieką innych. Powoduje to wzrost poczucia
samotności i brak wiary we własne siły, ale tez brak wiary w innych. Trudności,
jakie sprawiają dzieci zazwyczaj wynikają z sytuacji, jaką stworzyli im dorośli.
Dziecko, które wychowuje się bez jednego z rodziców czuje się niekochane,
nieakceptowane, co niewątpliwie przedkłada się na jego funkcjonowanie w społeczeństwie6.
5. Postawy dziecka wobec ojca migranta
Migracja ojca zawsze wywiera wpływ na dziecko, niezależnie od etapu życia, w jakim się znajduje. Świat, w którym przyszło dorastać młodemu pokoleniu
nie sprzyja ani socjalizacji ani pełnowartościowemu odkrywaniu świata i jego
tajemnic. Wyjazdy ojców za granicę „za chlebem” są współcześnie na porządku
dziennym. Jednakże należy skupić się jak to wpływa na postrzeganie przez małoletnich swoich rodziców. Dziecko w stosunku do nieobecnego ojca przyjmuje
skrajne postawy. Jedną z nich jest idealizacja, a drugą „skasowanie” go ze swojego życia. Rodzic, który wyjeżdża za granicę niejednokrotnie staje się nierealną
postacią, wybieloną, ukochaną. Często jest to związane z prezentami, które mają
stanowić rekompensatę za nieobecność. Niestety ojciec-migrant często jest również osobą znienawidzoną przez swoje dziecko, obwiniony za rozłąkę i wszystkie
problemy z tym związane.
Charakterystycznymi zachowaniami eurosierot mogą być: zachwiana psychika, agresja, zaniżona samoocena, trudności w nawiązywaniu kontaktów, nieufność, nieustanny lęk. Warto zastanowić się nad skutkami tego zjawiska. Z całą
pewnością prowadzi ono do zaburzenia relacji wychowawczych ojciec-dziecko,
ale także do zaburzeń w funkcjonowaniu całej rodziny. Małżonkowie oddalają
się od siebie nie tylko pod względem psychicznym, ale przede wszystkim pod
względem psychicznym, co niejednokrotnie prowadzi do ułożenia życia z nowym partnerem7.
6. Rola ojca w relacji z synem
Każdy ojciec odgrywa wielką rolę w wychowaniu dziecka. Jednakże warto
podkreślić, iż inne znaczenie ma udział ojca w wychowaniu córek, a inne synów.
Dziecko już od najmłodszych lat „koduje” wszystko, co dzieje się w jego otoczeniu. Chłopiec, mający kontakt z własnym ojcem w sposób nieświadomy przejmuje sposób jego bycia, reagowania czy też spojrzenia na świat. Pozytywne cechy
emocjonalne, moralne czy też społeczne, którymi charakteryzuje się ojciec często
przejmuje syn. Mimo, że na pewnych etapach swojego życia młody człowiek od
6
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nich odchodzi od tego modelu będzie umiał wrócić do niego i poradzić sobie z
trudnościami. Niestety podobnie jest z cechami negatywnymi, które na podobnej
zasadzie jak pozytywne są przejmowane przez dorastających synów. Współcześnie można zaobserwować „łańcuch” nieszczęśliwych małżeństw, w których
mężczyźni z pokolenia na pokolenie powielają wciąż te same błędy, utrudniające
utrzymanie związku. W sposób niewłaściwy dzielą obowiązki domowe czy niewłaściwie traktują swoje żony, co w negatywny sposób wpływa na dzieci i ich
funkcjonowanie w przyszłości. Oczywiście zawsze istnieje możliwość przełamania takiego schematu i podjęcie działań, by takich błędów nie popełniać ponownie. Kluczowym elementem w budowaniu więzi między ojcem a synem są ich
wzajemne oczekiwania.
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym chcą, by ich tatuś był w domu, by towarzyszył im w codziennych czynnościach, podczas uroczystości szkolnych czy wyjazdów rodzinnych. One po prostu potrzebują bezpośredniego kontaktu z ojcem. To ona pozwala na naturalną naukę męskości, wytrwałości, odwagi. Syn oczekuje od ojca potwierdzenia swojej wartości nie tylko
w sytuacji osiągania sukcesów, ale także w przypadku porażek. Wraz z wiekiem
oczekiwania synów wobec ojców zmieniają się. Dorastający chłopiec potrzebuje
konstruktywnych rozwiązań nurtujących problemów, wspólnego analizowania.
Podstawowym zadaniem ojca jest wychowanie młodego człowieka na dojrzałego
i odpowiedzialnego mężczyznę. Jednakże nie może to nastąpić, gdy dziecko fizycznie i psychicznie nie odczuwa więzi z rodzicem, ponieważ opuścił on granice kraju. Ważne jest, by ojciec był blisko swojego syna, by potrafił mu pomóc, a
także podnieść na duchu. Jego nieobecność zawsze prowadzi do poważnych następstw w rozwoju psychoseksualnym syna na całe życie8.
7. Rola ojca w relacji z córką
Dziewczynka jest z natury delikatna, wrażliwa i w sposób wyjątkowo emocjonalny podchodzi do świata, powoduje to, że w szczególny sposób oczekują
miłości i afirmacji ze strony ojca. Istotne jest, by więź między córką a ojcem była
bliska, by dziewczynka miała poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Obserwując kontakty rodziców nastoletnia dziewczyna uczy się zachowań, postaw w relacjach damsko-męskich. Jest to istotne szczególnie w dorosłym życiu, gdzie
związki budowane są w oparciu o zaobserwowane relacje rodziców. Córki, które
nigdy nie zaznały czułości ze strony ojca mają często w okresie dorastania
ogromne problemy z właściwym stosunkiem do mężczyzn. Córka, która na co
dzień nie ma kontaktu z ojcem, bo na przykład przebywa on za granicą, niejednokrotnie szuka czułości u starszych mężczyzn, którzy to wykorzystują. Tak
naprawdę czuje się ona bezwartościowa, gorsza od innych. Znaczenie ojca ujawnia się dopiero, gdy przestaje on wypełniać swoją rolę w rodzinie. Konsekwencje
jego wyjazdu są równie dramatyczne dla córek, jak i dla synów. Zaburzone rela8
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cje, trudności w kontaktach damsko-męskich w życiu dorosłym czy brak wzorca
pełnienia roli ojca to tylko niektóre skutki braku obecności ojca w życiu młodego
człowieka9.
8. Nieobecni ojcowie- „straceni synowie”
Pozbawione opieki ojcowskiej dziecko tak naprawdę nie będzie potrafiło
znaleźć prawidłowej granicy między dobrem a złem, światłem a ciemnością. G.
Corneau wymienia i omawia dziesięć typów „straconych synów”, którzy zostali
pozbawieni właściwej opieki ojca. Pierwszy z nich został określony przez autora
mianem „Bohatera”. Mówi o typie zachowań charakterystycznych dla pseudobohatera. Bohaterstwo opuszczonego i zaniedbywanego przez ojca syna jest efektem nieprawidłowo ukształtowanej identyfikacji z rolą ojca. Skutkiem tego jest
również brak pewności młodego człowieka, co do swojej męskości, a także do
podjętych działań. Fizyczna utrata ojca, który czasowo lub stale migruje za granicę prowadzi do całkowitej wewnętrznej pustki dziecka- „bohatera”. Kolejny
typ, wymieniony przez autora został określony mianem „Dobrego Chłopca”. Jest
to typ podobny do poprzedniego. Jego dewizą życiową jest to, by uzyskać aprobatę ze strony społeczeństwa. Jednakże strategie zdobywania tej sympatii są zupełnie inne. „Dobry Chłopiec” postępuje w sposób szlachetny, bez obrażania
innych i z dużą dozą zaufania. Jednakże w praktyce psychoanalitycznej określany jest typem pasywno-agresywnym. Za maską dobrotliwości i uległości kryje
się intrygant, który celowo i złośliwie ujawnia słabe strony osób z otoczenia, po
to by odnieść satysfakcję i uzyskać korzyści. Zazwyczaj jest to dziecko wychowywane przez samotną matkę, która swoją nadopiekuńczością eliminuje w
chłopcu naturalne męskie odruchy. Często dzieje się tak po wyjeździe ojca za
granicę, gdzie bliscy w taki sposób rekompensują mu jego nieobecność.
Kolejnym typem „Straconego Syna”, wymienionym przez G. Corneau jest
„Wieczny Młodzieniec”. Jak określa autor jest typem mężczyzny, pozostającym
do końca życia w „krótkich spodenkach”. Jest osobą, która w beztroski i naiwny
sposób podchodzi do życia, brakuje mu systematyczność w realizacji planów i
osiąganiu założonych celów. Ponadto stara się unikać trwałe związki z innymi
ludźmi, ponieważ odczuwa lęk przed złożeniem jakichkolwiek obietnic, z których musi się wywiązać. Utrudnia mu to osiąganie sukcesów i zamyka drogę do
kariery zawodowej. „wieczny Młodzieniec” jest osobą o zawyżonej samoocenie,
która szuka łatwych rozwiązań, niejednokrotnie sięgając po używki. Ten typ
„Straconego Syna” przejawia nieukojoną tęsknotę za ojcem, która wyraża się
buntem i arogancją przeciwko matce i wartościom, które ona reprezentuje. Zgodnie z klasyfikacją G. Corneau należy wymienić kolejny typ, jakim jest „Podrywacz”. Typowe dla niego jest stałe poczucie humoru, pewność siebie i uwodzicielskość. Literatura psychoanalityczna za przyczynę jego zachowań podaje
błędne postawy matki. Jednakże wymienia się również brak związków emocjo9

Tamże, s. 133-136.

364

nalnych chłopca z ojcem i obserwowaną przez niego od najmłodszych lat wzajemną niechęć i chłód emocjonalny przejawiany przez rodziców względem siebie. Migracja ojca za granicę niejednokrotnie stanowi zaburzenie lub całkowity
zanik relacji między małżonkami. „Podrywacz” mimo zauważalnego na pierwszy
rzut oka czaru osobistego w głębi serca jest osobą smutną i zagubioną, a jego
największym problemem jest samotność. Zachowaniem obronnym przed tym
stanem i jego konsekwencjami jest podryw.
Kolejnym wymienionym przez autora typem jest „Homoseksualista”. Rozpatrywany jest jako wynik specyficznego wyprofilowania siły oddziaływania poszczególnych archetypów oraz proporcji tych układów powstających w wyniku określonych
związków między rodzicami a dziećmi. Obserwowany u homoseksualistów silny
związek z matką, zdaniem G. Corneau jest skutkiem braku możliwości nawiązania
zdrowych i głębokich relacji z ojcem. Efektem tego jest nieodpowiedni stosunek do
własnego ciała. Równie uwikłany w niezdrowe układy w rodzinie jest typ „Feministy”.
Feministą staje się chłopiec, który doświadcza apodyktycznego wychowania przez
zimnego i despotycznego ojca. Takie traktowanie dotyka nie tylko małoletnie dzieci,
ale przede wszystkim żonę. Na skutek tego syn podejmuje decyzję o walce w obronie
krzywdzonej matki. W życiu dorosłym ta szlachetna postawa przenosi się na szersze
pole, mężczyzna-feminista broni wszystkich kobiet, które cierpią z powodu mężczyzn.
Jednakże postawa ta posiada istotną wadę. Nie wynika z bezinteresownej szlachetności, a z potrzeby zaskarbienia sobie wdzięczności płci żeńskiej. Wśród sklasyfikowanych przez autora typów „Straconych Synów” pojawił się również „Narcyz”.
Najbardziej zauważalną cechą zachowania przedstawicieli tego typu jest
egocentryzm. Urok osobisty i czar wykorzystuje do uzyskiwania podziwu i aprobaty ze strony innych członków społeczeństwa. W życiu dorosłym mężczyzna
ma trudności w nawiązywaniu szczerych, autentycznych relacji. Jest skazany na
samotność, ponieważ jego gierki są zazwyczaj szybko dostrzegane przez otoczenie. Jaki wpływ na kształtowanie takiego typu „Straconego Syna” ma ojciec?
Przede wszystkim kształtuje narcystyczną osobowość syna poprzez traktowanie
go jako narzędzia do spełnienia własnych ambicji. W ten sposób, narzuca mu
własny światopogląd oraz swoje pomysły na życie, przez co pozbawia go własnej
indywidualności. W typologii G. Corneau pojawia się również „Desperat”. Jest
to mężczyzna skłonnych do zachowań autodestrukcyjnych i samobójczych.
Współcześnie promowany jest model wychowania bez używania siły. W związku
z tym ważne jest, by ojciec nie tylko nie stosował surowej dyscypliny wobec
dziecka, ale też pomagał mu przezwyciężać wszelkie trudności. Niestety nie jest
to możliwe, podczas jego nieobecności. Ponadto nieobecność ojca wpływa na
fakt, iż chłopiec- „Desperat” na własną rękę poszukuje cierpienia. W tej kwestii
ważna jest pełnowartościowa relacja ojciec-dziecko, która w autentyczny sposób
ukaże młodemu człowiekowi, jakimi prawami należy kierować się w życiu i co
jest najważniejsze. Ostatni typ „Straconego Syna” został określony mianem „Nałogowca”. Autor dzieli uzależnienie od alkoholu na alkoholizm matriarchalny i
patriarchalny. Za przyczyny pierwszego podaje nieobecność ojca i skupienie
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obowiązków na matce. Brak ojca i wiążąca się z tym nadopiekuńczość ze strony
matki wpływa na zagubienie syna w świecie, w którym przyszło mu żyć. Przyczyną alkoholizmu patriarchalnego jest również brak odpowiednio częstych i
głębokich relacji z ojcem. Jednakże ujawnia się on częstymi spotkaniami w towarzystwie innych mężczyzn czy chłopców10.
9. Ojcostwo na odległość
Czy można być ojcem na odległość? Zdecydowanie tak. Ale czy można być
dobrym ojcem na odległość? Zdecydowanie nie. Współczesne przemiany technologiczno-komunikacyjne, a przez to inne spojrzenie na dotychczasowe postrzeganie kategorii czasu i przestrzeni sprawiło, że coraz więcej ludzi decyduje się na
opuszczenie kraju. Alternatywa na kontakt z bliskim w postaci komunikatorów
internetowych jest tylko namiastką więzi rodzinnej. Możliwości, jakie niesie są
ogromne. Dziecko może porozmawiać, zwierzyć się, a co najważniejsze zobaczyć ukochanego ojca, ale niestety tylko za szklanym ekranem. Czy taka relacja
jest naturalna i autentyczna? Niestety nie, rodzic-migrant nie widzi dziecka podczas codziennych czynności, nie jest na bieżąco w kwestii sukcesów czy problemów szkolnych. Młody człowiek potrzebuje nie tylko kontaktu słownego, ale tez
bliskości fizycznej. Niejednokrotnie w przypadku poczucia osamotnienia czy
braku akceptacji ze strony innych marzy o przytuleniu czy chwyceniu za rękę
swojego ojca. „Warto zarysować, jak w sytuacji braku codziennych kontaktów
twarzą w twarz możliwa jest kontynuacja relacji rodzinnych? Otóż przez sam
fakt, że rodzina pojawia się tu jako swego rodzaju ‘społeczność wyobrażona’,
relacje w jej obrębie nie mogą być przyjmowane jako pewnik. Wymaga to nieustannych starań na rzecz ciągłego potwierdzania przynależności rodzinnej lub
przeciwnie –wykluczania określonych osób z jej grona (relativizing). Potwierdzanie i odnawianie relacji odbywa się poprzez różnorodną wymianę i momenty
kontaktu (…)”11.
10. Skutki wyjazdu ojca za granicę
Życie ludzkie od chwili urodzenia aż do śmierci związane jest z osobami bliskimi, czyli z rodziną . Rodzina stanowi dla dziecka pierwsze i przez długi czas
jedyne środowisko rozwojowe. Skutki wyjazdu jednego z najbliższych członków
rodziny (ojca) mogą być dla dziecka dramatyczne. Jak już wielokrotnie wspominano tata w oczach młodego człowieka jest ostoją bezpieczeństwa i daje poczucie stabilizacji, jego brak powoduje zachwianie równowagi emocjonalnej. Mężczyźni niejednokrotnie mają problemy z bezpośrednim wyrażaniem uczuć, więc
10

K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 72-85.
11
S. Urbańska, Matka migrantka> perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich [w:]
http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/urbanska_transnarodowe_macierzynstwo_2009.pdf,
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robią to w sposób pośredni - często przez działanie – wspólne zabawy, wycieczki, kąpiele. Dlatego, gdy tata opuszcza dom rodzinny i nie spędza z dzieckiem
czasu, tak jak dotychczas to może ono zacząć myśleć, że zostało pozbawione
miłości ojcowskiej. Zaburzona w ten sposób relacja ojciec-dziecko jest bardzo
trudna do odbudowania. Syn będący bez ojca, który jest poza domem, zostaje
pozbawiony odpowiedniego wzorca męskiego. Często wtedy matki stają się
nadopiekuńcze, co powoduje duże problemy w rozwoju tożsamości chłopca.
Warto również zwrócić uwagę na rozluźnienie dyscypliny. Jednemu opiekunowi
trudniej poradzić sobie z samotnym wychowaniem dziecka, prowadzeniem domu
i często dodatkowo z pracą zawodową. Bywa, że za mało czasu poświęca dziecku lub nadmiernie je kontroluje. Efektem tego mogą być pojawiające się u młodego człowieka zachowania agresywne, konflikty z prawem, wagarowanie czy
uzależnienia. Częstym błędem, jaki popełniają migrujący lub pozostający w kraju
rodzice jest rekompensata rozłąki poprzez drogie prezenty. Nie wpływa ona na
prawidłowy rozwój dziecka, a wręcz przeciwnie- uczy negatywnego spojrzenia
na świat. Dziecko w ten sposób dowiaduje się, jak w przyszłości zmniejszać napięcie i lęk poprzez zakupy. Kolejnym błędem rodzicielskim, który wpływa na
zaburzenia rozwojowe dziecka jest obarczanie go nadmiernymi obowiązkami.
Młody człowiek, który potrzebuje czasu na odpoczynek czy rozwijanie pasji nie
może zastępować nieobecnego ojca12.
Zakończenie
Migracje mają ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie, grupie
rówieśniczej czy w całym społeczeństwie. Okazuje się, że dzieci pozbawione opieki
ojcowskiej mają nieprawidłowo ukształtowane cechy osobowości, a przede wszystkim wykazują różnorakie zaburzenia związane z przystosowaniem do pełnienia ról
społecznych: ucznia, kolegi, dziecka w rodzinie, pracownika itd. Dzieci pozbawione
opieki ojcowskiej przejawiają np. w grupie rówieśniczej mniej dojrzałe formy zabawowe niż ich koledzy przebywający na co dzień z ojcami; ponadto mają trudności w
adaptacji wymagań panujących w grupie, niejednokrotnie pozostając poza nią. Skupiają się wyłącznie na własnych stanach emocjonalnych w sposób nie do końca
sprzyjający pozostałym członkom społeczeństwa. Często są ofiarami kryzysu autorytetów, cechuje je mniejsza samodzielność i brak umiejętności podjęcia inicjatywy w
działaniu. Występując w rolach uczniów, nie potrafią sprostać wymaganiom i w
sposób specyficzny przeżywają trudności w nauce13. Jako puentę pragnę uczynić
krótki, ale bardzo wymowny cytat: „…Wstydliwym efektem ubocznym obecnej fali
migracyjnej jest osamotnienie dziesiątek tysięcy dzieci, które nie mieszczą się w pla-
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nach rodziców i zostają w kraju. Ale i te wywiezione przechodzą traumę wykorzenienia. Emigracja rozrywa rodzinę. Zwłaszcza taką, która wcześniej była krucha”14.
Streszczenie
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się granice Polski. Nieustannie
zmieniająca się współczesność sprzyja refleksjom nad ojcostwem i jego przeobrażeniami. Wyjazdy ojców za granicę „za chlebem” są współcześnie na porządku dziennym. Skutki takiego wyjazdu mogą być dla dziecka dramatyczne. Migracja ojca zawsze wywiera wpływ na dziecko, niezależnie od etapu życia, w jakim się znajduje. Warto zastanowić się nad szczegółowymi skutkami tego zjawiska. Z całą pewnością prowadzi ono do zaburzenia relacji wychowawczych ojciec-dziecko, ale także do zaburzeń w funkcjonowaniu całej rodziny.
Summary
The impact of migration on the development of the child's father
After the Polish accession to the European Union opened the Polish border.
Constantly changing reflections on contemporary promotes fatherhood and its
transformations. Trips abroad fathers "bread" are on the agenda today. The effects of such a trip can be dramatic for a child. Migration father always has an
impact on the child, regardless of the stage of life in which it is located. Consider
the specific effects of this phenomenon. Certainly it leads to abnormal relationship father-child education, but also to disturbances in the functioning of the entire family.
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Wioletta Szarecka (UWM)

Ojciec w świecie wirtualnym
Wprowadzenie
Współczesny świat stawia nowe wyzwania wychowawcom młodego pokolenia. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość, niepewność przyszłości sprawia, że
rodzice stają się niepewni swojej roli i słuszności postępowania. Trudno wskazać
obecnie źródło autorytetu, za którym mogliby podążać, w dawnej rodzinie wielopokoleniowej ta rola przypadała dziadkom i innym starszym ludziom, natomiast
obecnie ingerencja w wychowanie wnuków jest raczej niemile widziana i traktowana jako „wtrącanie się”. W zamęcie informacyjnym, miejscem, do którego
rodzice w każdej chwili mogą bez wstydu udać się po poradę są fora i strony
internetowe. Trudno ocenić na ile prawdziwe są informacje pojawiające się w
takim miejscu. Z całą pewnością nikt ich nie weryfikuje, tak jak nikt nie weryfikuje tożsamości osób uczestniczących w dyskusji: nigdy nie możemy mieć pewności, czy rzeczywiście mamy do czynienia z lekarzem medycyny, profesorem
psychologii, czy chociażby z doświadczoną mamą, która wychowała kilkoro
dzieci.
Można spierać się, czy we współczesnych czasach sieć www jest wspólnym
dobrem, zbierającym wiedzę ludzkości, czy raczej ogromnym wysypiskiem
śmieci, nie bez wpływu na kulturę wysoką, poprzez proponowane rozrywki. Zastanawiające pozostaje co, mniej lub bardziej wartościowego, z tej wspólnoty
informacji wynoszą rodzice.
1. Model rodziny a miejsce poszukiwania informacji
W dawnych typach społeczeństw dominowała rodzina wielopokoleniowa,
liczna, prowadząca wspólne gospodarstwo domowe. Młodzi rodzice czerpali
wówczas sposób postępowania z wzorców reprezentowanych przez starsze pokolenie i mogli liczyć na ich wsparcie. Dopiero nowoczesność przyniosła zmianę i
dążenie młodych małżeństw do usamodzielnienia się i całkowitej niezależności
od rodziców. Przemiany aksjologiczne doprowadziły również do konieczności
rozwoju i samorealizacji kosztem obniżenia dzietności. Nowy model rodziny
został nazwany nuklearnym: mieści w sobie zamieszkującą razem małą społeczność rodziców i jednego bądź dwójki dzieci1.
Wiek XX ze względu na swoją ideę traktowania dziecka jako wartości samej
w sobie otrzymał miano pajdocentryzmu. W polskich realiach przełożył się on na
szczególną tendencję społeczną, określaną jako model „matki Polki”. Zakłada on,
że powołaniem i naturalną powinnością każdej kobiety jest macierzyństwo. Mat1
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ka miała się realizować poprzez urodzenie i wychowanie kilkorga dzieci, miała
stać na straży domowego ognika, całkowicie angażować i w razie potrzeby poświęcać. Jest to okres sakralizacji macierzyństwa2.
Ciekawym zjawiskiem jest, iż ojciec pozostawał w tym czasie głową i żywicielem rodziny, a przejawy uwznioślania roli ojca zaczęły się dopiero w ostatnich
latach. Badacze współcześni koncentrują się nie tylko na znaczeniu, jakie odgrywa ojciec w życiu dziecka, ale również jak fakt bycia ojcem wpływa rozwijająco
na tożsamość i całe życie mężczyzny. Sytuację izolację ojca od dziecka pokazuje
się jako wyrządzającą krzywdę obojgu stronom3. W tradycyjnym pojmowaniu
roli ojca, mężczyzna szczególnie dbał o pewność ojcostwa biologicznego: był to
w zasadzie pierwszy warunek podjęcia się współuczestnictwa w wychowaniu w
dziecka4. Obecnie wyróżnia się także ojcostwo psychiczne i duchowe, które nie
musi wcale pokrywać się z pokrewieństwem genetycznym5.
Wiek XXI przyniósł ideę nadrzędności kariery, w związku z czym nastąpił
rozpad silnych więzi rodzinnych. Zarówno rodzice jak i dzieci dążą współcześnie
do realizacji własnych celów, rodzina przestaje być wspólnotą na rzecz zbioru
jednostek. Taki styl życia prowadzi do kształtowania się pokolenia skoncentrowanego na swoich sprawach, z ograniczoną zdolnością współpracy i troski o
innych6.
Problemy wychowawcze koncentrują się często dookoła zagadnienia wychowania człowieka sukcesu. U. Kusio określa takie postępowanie „wychowaniem skomercjalizowanym”. Rodzicielstwo nie sprowadza się już zatem do dbania o zaspokojenie potrzeb oraz rozwój swojego dziecka, ale staje się zaplanowanym drobiazgowo procesem, z postanowionymi konkretnie celami i czasem wyznaczonym na ich realizację. Powoduje to zachowanie bliskie obsesji: poszukiwanie jedynie renomowanych placówek edukacyjnych i dodatkowych kursów,
mających przyśpieszyć rozwój dziecka i zapewnić mu życie na wysokim standardzie7.
Rodzice, żyjący w oddali od bardziej doświadczonych krewnych, opętani
ideą maksymalnego rozwoju w jak najkrótszym czasie, odpowiedzi na nurtujące
ich pytania poszukują często w mass mediach, zwłaszcza w telewizji i Internecie.
Wzorce prezentowane w popularnych serialach promują rodzinę demokratyczną
wspólnie podejmującą decyzje- wprawdzie są normy, których nieprzestrzeganie
2
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M. Braun-Gałkowska, Być ojcem, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Wyd. TN
KUL, Lublin 2011, s. 202.
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A. Ceranek-Dadas, E. Neumann-Schmidtke, Ojcostwo – kierunki przemiany roli, „Polityka społeczna” 2004, nr 2-4, s. 38.
5
W. Półtawska, Wychowanie mężczyzn do ojcostwa w rodzinie, [w:] Oblicza ojcostwa,
op. cit., s. 234.
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M. Nowotka, Współczesne rodzicielstwo, „Wychowanie na co dzień”, nr 6 (177)/ 2008, s. 23.
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grozi konsekwencjami, jakkolwiek w popkulturowym sztucznym świecie telewizji nie istnieją problemy, których nie da się rozwiązać. Również dzieci zajmują
wyjątkowo ważne miejsce, życie rodzinne koncentruje się dookoła nich, w rodzeństwie panują bliskie i zażyłe relacje. Nawet jeśli nie każdy prezentowany w
serialach model rodziny jest utopijny i bezproblemowy, to zawsze z każdej sytuacji kryzysowej bohaterom udaje się znaleźć wyjście8. Rodzice usiłują wzorować
się na idealnych modelach w telewizji, co prowadzi raczej do rozczarowania niż
planowanych korzyści. Tych więcej można odnaleźć w specjalnie przygotowanych programach o tematyce wychowawczej, jakkolwiek adaptacja rozwiązań w
prawdziwym życiu nadal przysparza dużych problemów.
Łatwość dostępu do Internetu powoduje, że przemyślane i sprawdzone rozwiązania wychowawcze są zastępowane poprzez wpisanie zapytania do wyszukiwarki, przeczytanie kilku propozycji rozwiązań na forum internetowym. Zdaniem A. Pawlak pogłębia to jedynie zagubienie wychowawcy i wytwarza złudzenie, że skomplikowane problemy można rozwiązać za pomocą łatwych, gotowych przepisów, co prowadzi rodziców do coraz większej frustracji, ze względu
na wypróbowywanie kolejnych „fachowych” metod postępowania, które nie
przynoszą obiecywanego skutku9.
2. Metodologia badań własnych
Badanie naukowe wymaga jasno określonego, celu, któremu podporządkowane są dalsze metody i narzędzia badawcze. Zgodnie z definicją W. Dudkiewicza, cel jest to „rodzaj efektu, który zamierzamy uzyskać w wyniku badań, a
także rodzaj czynników, z którymi efekty te będą się wiązać”10. Celem podjętych
badań było poznanie przyczyn wypowiadania się ojców na forum internetowym
dotyczącym wychowywania dzieci.
Porządek metodologiczny wymusza umiejscowienie pytania badawczego w
strategii jakościowej bądź ilościowej. Ze względu na wyznaczony cel, badania
zostały umiejscowione w modelu jakościowym. Zgodnie z E. Babbie charakteryzuje go wyjaśnianie idiograficzne, które koncentruje się głęboko na omawianym
przypadku, dokładnie bada przyczyny i konsekwencje, natomiast uzyskanych
wyników nie można rozciągać na szerszy zakres11. Obrana strategia umożliwia
zatem dogłębne poznanie dzięki analizie danych zebranych w postaci tekstu.
Bardzo istotnym składnikiem takich badań jest uwzględnianie wszystkich okoliczności wystąpienia danego zjawiska, K. Konarzewski podkreśla, że dąży się
8
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371

tutaj do odnalezienia „sensu zachowań, który jest konstruowany przez uczestnika
w ramach pewnego kontekstu (...), chce zobrazować złożone wzorce studiowanego obiektu i udostępnić je komuś, kto ich nie doświadczył”12. Jakościowe podejście implikuje również rezygnację z hipotez badawczych. W celu uściślenia
postępowania badawczego sformułowano pytanie ukierunkowujące: jakie treści
publikują ojcowie na forum internetowym?
Znalezieniu odpowiedzi na pytanie pomaga wybór odpowiedniej metody. Jak
definiuje M. Łobocki ,,metody są pewnym określonym, systemem reguł, dotyczących organizowania określonej działalności badawczej, tj. szeregu operacji
poznawczych i praktycznych, kolejności ich zastosowania, jak również specjalnych środków działań skierowanych z góry na założony cel badawczy”13.
W niniejszym opracowaniu wiodącą była metoda opisywana przez K. Konarzewskiego jako przeszukiwanie archiwów, gdzie pod pojęciem archiwum kryje się cała
rzeczywistość społeczna. Metoda ma na celu analizowanie dokumentów, przy czym
dokument jest definiowany jako „każdy materialny ślad celowej działalności ludzi”14.
3. Ojciec w przestrzeni forum: wyniki badań
Zebrane materiały zostały zgromadzone na forum internetowym strony Gazeta.pl, jest to największe forum, na którym swoją specjalną przestrzeń mają
również ojcowie. Znajduje się tutaj kategoria eDziecko, z podstroną eTata, a
więc miejscem zarezerwowanym dla mężczyzn posiadających dzieci. Kobiety
pojawiają na tym forum rzadko, zwłaszcza jako autorzy wątków: jeśli kobieta
zakłada wątek na forum eTata, zwykle jest to prośba o spojrzenie na dany problem „męskim okiem” – poza takim przypadkiem matki rozmawiają na forum
eMama, czasem zdarza się również, że komentują posty zamieszczane przez
ojców na eTacie, jednak w większości przypadków odpowiadają na nie mężczyźni. Analiza wątków zamieszczonych na stronie pozwoliła na wyodrębnienie
kilku zagadnień szczególnie często poruszanych na forum.
Pierwszym z nich jest codzienność wychowawcza. Jest to w naszej kulturze
stosunkowo nowe zjawisko, kiedy to mężczyźni rozmawiają o kłopotach z wychowywaniem dzieci, o pierwszych ząbkach i ulubionych piosenkach swoich
pociech. Analiza treści tego typu pozwala zauważyć, że mężczyźni upodabniają
swoje internetowe rozmowy do tradycyjnie typowych dla kobiet pogaduszek o
dniu codziennym rodzica wychowującego małe dziecko. Przykładem może być
wątek „Najobrzydliwsze zabawki jakie znacie”: „Czym się bawią wasze dzieci,
co w was wzbudza obrzydzenie? Moja córka dostała megaróżowy parasol z nadrukiem Hello Kitty, do tego megaróżową torebkę z nadrukiem Hello Kitty i
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siedzi tak w megaróżowej koszulce z nadrukiem Hello Kitty. Mam nadzieję, że
jej przejdzie po 3 dniach. Na drugim miejscu wyjący samolot na baterie”15.
Warto zwrócić uwagę, że zacytowany post nie odnosi się do jakiegoś problemu wychowawczego, nie jest nurtującym rodzica pytaniem, na które poszukuje odpowiedzi dla dobra swojego dziecka: jest to raczej rozmowa na temat rozmów rodziców spotykających się z wózkami na placu zabaw. Jest to znamienne
stwierdzenie dla badających przestrzeń wirtualną, potwierdza bowiem, że internet nie jest dla nas już jedynie miejscem poszukiwania wiedzy, ale również przenoszenia swojej codzienności. Kolejnym przykładem tej kategorii może być wątek „Rodzic vs. komputer”: „Jaki macie sposób by odciągnąć dziecko od komputera? Mam 11-letniego syna, dla którego liczą się tylko gry, facebook itd. Nie
chcę mu zabraniać 'bez powodu', bo generalnie nie jest niegrzeczny, zbuntowany,
ma dobre oceny itd.”.
W tym przypadku pojawia się już pytanie, w jaki sposób skorygować konkretne zachowanie dziecka, jakkolwiek można je zaliczyć do wychowawczej
codzienności ze względu na powszechność i błahość problemu. Nie jest to sytuacja stawiająca rodzica w sytuacji bez wyjścia i wymagająca konsultacji specjalistycznych: jeden z ojców szuka u innych porad jak odciągnąć swoje dziecko od
nadużywanego komputera, a więc prosi o poradę ludzi, którzy w domniemaniu
przeszli przez podobne sytuacje. Interesującym faktem jest, że ten post nie został
zamieszczony w podstronie dotyczącej dziecka czy matek, a właśnie w męskiej
części forum: pokazuje to wyraźnie, że ojcowie oczekują rady mężczyzny i mają
poczucie, że w tym miejscu również mogą ją odnaleźć.
Kolejną wyróżnioną kategorią wpisów są dylematy roli. Jakkolwiek opracowana wyżej analiza piśmiennictwa pozwala stwierdzić, iż mężczyźni coraz pełniej uczestniczą w wychowywaniu swoich dzieci: dzieląc się obowiązkiem
utrzymywania rodziny z żoną, mogą poświęcić część swojego czasu również
opiece nad potomstwem. Odbiciem tych przemian są wątki poruszane na forum
internetowym, gdzie mężczyźni dyskutują o problemach aksjologicznych, światopoglądzie i stylach wychowania, przyszli lub doświadczeni ojcowie zastanawiają się wspólnie, co to znaczy być ojcem i jak ta rola jest odbierana przez każdego z nich. To bardzo interesujące zjawisko, ponieważ świadczy o refleksyjnym
podejściu do pełnionej roli społecznej. Doskonale ilustruje to wątek „Rozterki
przyszłego taty”: „Witam wszystkich długo czekaliśmy z żoną na tą wiadomość:
żona jest w ciąży początkowa euforia minęła i teraz przyszła szara codzienność
nie wiem czy sobie z tym wszystkim poradzę to duża zmiana w naszym życiu
proszę o jakieś porady”. Autor posta otrzymuje oczywiście liczne odpowiedzi:
zarówno o treści gratulacyjnej, wychwalające status bycia ojcem, poprzez żartobliwe opisy przyszłych zmagań aż do prostych porad co do postępowania z cię-
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żarną małżonką. Treści odpowiedzi są różne, ale temat cieszy się zainteresowaniem internautów.
W obszarze dylematów związanych z wypełnianiem roli ojca wiążą się również wątpliwości nad sprawowaniem władzy i kontroli nad dziećmi, zwłaszcza,
gdy prym w wychowaniu wiedzie żona. Mężczyźni niejednokrotnie czują, że
dzieci powinny być prowadzone inaczej, często jednak obawiając się rozmowy z
żoną, szukają najpierw potwierdzenia swoich obaw na forum internetowym.
Przykładem jest temat: „Żona dziwnie wychowuje syna”: „Ona nie lubi sportu,
więc dziecko też ma nie lubić (deprecjonuje sportowców jako bezmózgi, górę
mięśni, ludzi którzy muszą rekompensować swoje niedostatki umysłowe). Bez
mojej wiedzy często zwalnia go z w-fu, na basen też od 5 lat nie jeździ, nawet z
klasą (brud, syn nie lubi się przebierać, bo brzydzi się szatni), żadnych kółek
sportowych po południu”.
Wyraźny w tym poście jest dylemat mężczyzny, który ma stereotypowy obraz wychowywania syna, a więc zgodnie z wzorcem siły, męskości, odwagi i
sprawności. Jak wcześniej zaznacza internauta, żona jego jest artystką i organizuje dzieciom zajęcia związane ze sztuką, wyjścia do opery: o ile ojciec nie ma
zastrzeżeń do takiego postępowania z młodszą córką, o tyle jest zaniepokojony
„kobiecym” zachowaniem swojego syna. Odpowiedzi mężczyzn silnie identyfikują się ze stanowiskiem autora wątku, a więc zgodnie z tradycyjną wizją wychowywania chłopca radzą nauczyć go uprawiać sporty i naprawiać sprzęty –
głosy sprzeciwu są wyjątkowo nieliczne. Temat wątpliwości, co do słuszności
zachowań żony wobec potomstwa jest częstym tematem na forum, co pokazuje,
że mężczyźni poszukują tutaj również w swoim gronie potwierdzenia nieracjonalności kobiecych zachowań.
Trzecią główną grupą wpisów pojawiających się w wirtualnej wspólnocie są
sytuacje kryzysowe w życiu rodziny. Niejednokrotnie, jak dało się zauważyć
powyżej, na mężczyznach ciąży mentalny stereotyp opoki i głowy rodziny, co
nakazuje im panowanie nad emocjami, nie poddawanie się rozpaczy czy rozrzewnieniu. Miejscem rozładowania nagromadzonych uczuć staje się czasami
forum dyskusyjne, jak w przypadku tekstu zatytułowanego „Moją córkę pogryzł
bezdomny pies”: „Córka ma 9 lat, wyszła z koleżanką przed nasze bloki pospacerować. Rzucił się na nią pies taki dość spory ( udało się go schwytać) pokąsał jej
obie nogi od kostek po pachwiny. (...) Wkurzony jestem na maxa bo od około
roku walczę z problemem wolno biegajacych zwierząt po naszej malutkiej miejscowości. W gminie wydeptałem wszystkie możliwe ścieżki (...).”
Zacytowana wypowiedź de facto nie ma żadnego celu praktycznego: internauta nie nawołuje do zapanowania nad bezpańskimi zwierzętami ani do lepszego reagowania służb porządkowych – jedynym celem jaki osiąga publikując wypowiedź jest opanowanie wzburzenia i wyładowanie złości. Od znajomych z
forum otrzymuje dozę współczucia i zrozumienia, mogą wspólnie pomstować na
brak organizacji opieki nad bezdomnymi psami. Prowadzi to do wniosku, że
internetowa tożsamość ukryta pomaga ojcom zmagać się z uczuciami, których
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wstydzą się lub nie potrafią okazać w realnym życiu, uczestnicy forum spełniają
rolę przyjaciół i znajomych, którzy wspierają swoich bliskich w trudnych sytuacjach. W podobnym kontekście można umieścić opisy sytuacji, które nurtują
ojców, a których wygłoszenie w prawdziwym świecie spotkałoby się z sankcjami
czy odrzuceniem. Dzięki komfortowi anonimowości można więc przyznać się, że
zdradza się żonę i trwa przy niej ze względu na szczęście swoich pociech, dywagować nad orientacją seksualną potomstwa, czy zwierzyć się z negatywnych
odczuć względem posiadania dzieci, jak w wątku „Niechciana córka- pomóżcie,
doradźcie...”: „(...) nasze pierwsze dziecko będzie dziewczynką. Załamało mnie
to zupełnie. Jestem zdruzgotany. Trudno było namówić mnie na potomstwo, ale
wizja syna, który przejmie po mnie nazwisko, zawód, firmę przeważyła. Chciałem zostać dumnym ojcem. Tymczasem - dziewczynka....”.
Są to słowa, które ciężko wypowiedzieć „twarzą w twarz”, zwłaszcza wśród
najbliższych osób, których nie chce się zranić. Tymczasem przyszły ojciec czuje
się załamany wynikiem usg żony, w dalszej dyskusji prosi ojców posiadających
córki o pokazanie jakiejkolwiek zalety z wychowywania dziewczynki. Część
internautów staje na wysokości zadania opisując szereg powodów, dlaczego warto mieć córkę, natomiast nie brak tutaj również krytykantów wrogiej i roszczeniowej postawy przyszłego ojca wobec płci własnego dziecka. Trzeba w tym
miejscu zaznaczyć, że niejednokrotnie poczucie moralności forumowiczów wygrywa z solidarnością członków eTaty i zamiast słów otuchy autor wątków dostaje liczne słowa przywołujące do porządku – nie jest to zatem grupa całkowicie
pozbawiona sankcji społecznych za wypowiadane opnie.
Podsumowanie
Ojcowie w przestrzeni wirtualnej stanowią coraz liczniejszą społeczność.
Charakteryzuje się ona solidarnością wewnątrzgrupowa i zrozumieniem dla wielu problemów, również tych, które mężczyźni wstydzą się wypowiadać w prawdziwym życiu. Forum nie jest jednak jedynie miejscem poszukiwania wsparcia
emocjonalnego czy porad wychowawczych – wprawdzie owe treści stanowią
większość tematów poruszanych w tej przestrzeni, ale obok nich zaczyna ona
pełnić również funkcję rozrywkową. Ojcowie chętnie opisują codzienne sytuacje
z życia całej rodziny, radzą się w sprawach wyjazdów i prezentów. Bez zdziwienia są odbierane zabawne powiedzonka i sukcesy małych podopiecznych. Internauci mogą więc po prostu spędzić tutaj czas pisząc „o niczym”.
Reasumując, rozwój wirtualnych dyskusji mężczyzn nad wychowywaniem
dzieci wpisuje się społeczną tendencję do pełniejszego udziału w opiece nad
potomstwem. Wszakże kobiety od zawsze miały okazję do spotkań i pogawędek
o swoich pociechach: dawniej przy pracach ręcznych, gdzie spotykało się grono
sąsiadek, a następnie wśród mam pozostających gospodyniami domowymi czy
przebywających na urlopie macierzyńskim, ojcowie uczęszczający cały czas do
pracy, w środowisku w którym nie są sami żonaci i posiadający dzieci mężczyźni, nie mieli już takiej sposobności i zrozumienia w odbiorze. Kobiece fora inter-
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netowe na temat dzieci istnieją od wielu lat, historia męskich jest nieco krótsza i
rozwijają się wolniej, jednak widać wyraźną tendencję wzrostu zainteresowania.
Jest to obecnie miejsce czerpania inspiracji, przyznawania się do błędów, poszukiwania rozrywki i szansa okazania dumy z roli ojca.
Streszczenie
Przemiany modelu rodziny skutkują coraz większym zaangażowaniem mężczyzn
w wychowanie dzieci. Obok tego trendu tendencję nasilają środki masowego przekazu,
ukazując wzór ojca zaangażowanego w życie swojego potomstwa. Internet jest
ogromną bazą informacji i polem wymiany poglądów, z czego korzystają również
ojcowie, chętnie dzieląc się swoimi kłopotami na forach internetowych. Jest to dla nich
okazja do okazania uczuć, poszukiwania męskich porad na określone problemy wychowawcze oraz szansa na utwierdzanie się w roli ojca.
Abstract
Transformation of the family model results in increasing the involvement of
men in the upbringing of children. This trend is intensified by the media, showing a model of father involved in the lives of their offspring. The Internet is a
huge database and space for exchange the points of views. Fathers willingly are
sharing their troubles with virtual friends. It is a chance for them to show their
feelings, seeking advice on specific problems of education and a chance to fortify
themselves in the role of father.
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Monika Gruba (URz)

Ojcostwo w czasie „zagłady”
1. Dzieci Holokaustu
Termin holocaust pochodzi z łaciny kościelnej, gdzie holocaustum jest tożsame z greckim holókauston – rodzaj nijaki imiesłowu holókaustos, tj. „spalony
w całości”. Słowo holocaust – jako termin religijny – pierwotnie oznaczało więc
ofiarę całopalną, jego spolszczenie brzmi natomiast –Holokaust. Istnieje jeszcze
kilka innych określeń na prześladowanie i eksterminację Żydów, na przykład:
Zniszczenie (herbrajskie Szoa, w transkrypcji angielskiej zaś Szoah), Zagłada
oraz niemieckie Endlösung, tj. ostateczne rozwiązanie. Wszystkie te terminy
zwyczajowo zapisuje się wielką literą jako historyczna nazwa własna1.
Holokaust był jedną z najgłębszych traum w historii ludzkości. Wobec tego
wydarzenia upadły wszelkie projekty nowoczesności. Zagłada jest symbolem
zaprzepaszczenia rozumu, piękna i dobra, tj. podstawowych zasad, na których
opierać powinna się, propagująca, humanitaryzm, epoka nowoczesna. JeanFrancois Lyotard w rozważaniach nad Holokaustem podejmuje kwestię godnego
umierania. Ofiarom Zagłady odmówiono prawa do bohaterskiej śmierć, którą
określa także jako „piękną śmierć. Żydzi i inne eksterminowane zbiorowości
etniczne nie mieli nawet prawa żyć, więc nie mieli także przywileju poświęcenia
czy wykazania się bohaterstwem2. Unicestwianie na przemysłowa wręcz skalę
spowodowało zatracenie się w masie poszczególnych jednostek. Naziści realizowali koncepcję, zgodnie z którą należy wymazać imię jednostki, by nikt nie mógł
go uwiecznić oraz wskazać na indywidualny dramat. Wprowadzono numerację
oraz zbiorową kategorię więźniów obozu – eksterminacja zdehumanizowanej
rasy, nie osób. Dla kontrastu, naziści podkreślali swój status „prawdziwych ludzi”, swą wyższość antropologiczną oraz kulturową.
Zagłada przyniosła śmierć 11 milionom niewinnych istnień, liczba żydowskich ofiar jest szacowana na 5-7 milionów. Poza tym, w obozach koncentracyjnych, ginęli Romowie, homoseksualiści, osoby niepełnosprawne oraz o sprzecznych, z nazistowską ideologią, poglądach, na przykład komuniści. II wojna światowa jako pierwszy konflikt w historii przyniosła najwięcej ofiar wśród ludności
cywilnej (na porządku dziennym były chociażby zbiorowe mordy (egzekucje)
cywilów) i wykształciła najbardziej, niewyobrażalny wręcz, zdehumanizowany
system masowej eksterminacji3.
1

Holocaust, fodz.pl/PP/download/1Holocaust.ppt
J. F. Lyotard, Poróżnienie. Kraków 2010.
3
R. F. Baumeister, Holokaust i cztery korzenie zła; [w:] L. S. Newman, R. Erber (red.):
Zrozumieć Zagładę Społeczna psychologia Holokaustu. Warszawa 2009, s. 215.
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Psychologia jest dziedziną wiedzy, która koncentruje się na aspekcie Holokaustu związanym z indywidualnymi, niekiedy również zbiorowymi, doświadczeniami uczestników i świadków Zagłady zarówno z perspektywy bieżącej (na
przykład analiza pisanych w czasie wojny dzienników), jak i wspomnień (chociażby badania nad urazami na skutek wojennych przeżyć).
W ramach analizy doświadczeń wojennych związanych z ojcostwem, nie
sposób pominąć rozważań również na temat, przeżywanego w tych traumatycznych warunkach, dzieciństwa. Koncepcją, która w pełni obrazuje położenie
dziecka w czasie wojny jest koncepcja Pokolenia 1.5 autorstwa Susan Robin
Suleiman. Owo Pokolenie 1.5 mieście się między pierwszym pokoleniem ofiar
Holokaustu, tj. osób uformowanych osobowościowo przed wybuchem wojny a
pokoleniem drugim – urodzonym po zakończeniu wojny, które odziedziczyło
traumę Holokaustu po rodzicach. Termin Pokolenie 1.5 obejmuje więc swym
zasięgiem dzieci urodzone w czasie wojny lub tuż przed wojną. Inna z definicji
dzieci Holokaustu, zaproponowana przez Deborah Dwórk, podaje, iż ta nazwa
dotyczy dzieci nowo narodzonych po te szesnastoletnie w chwili zetknięcia się z
okrucieństwem wojny4.
S. R. Suleiman podzieliła dzieci pokolenia 1.5 na trzy kategorie wiekowe:
1. dzieci, zbyt małe, aby pamiętać (od urodzenia do 3 lat)
2. dzieci wystarczająco duże, aby zapamiętać, ale zbyt małe, aby zrozumieć
(4-10 lat)
3. dzieci wystarczająco duże, aby zapamiętać, zrozumieć, ale zbyt młode,
aby były odpowiedzialne (11-14)5.
W analizowanych powieściach i książkach ukazane ocalałe dzieci z drugiej
(dziewięcioletni Bruno z Chłopca w pasiastej piżamie i pięcioletni Giosue – Życie jest piękne) i trzeciej kategorii wiekowej (nastolatki: Klara z Wojny Klary i
Helga – Dziennik Helgi).
Ważnym aspektem świadectw wojennych są ich walory artystyczne tj., literackość przekazów historycznych, w tym przypadku, relacji ocalonych, ponieważ
stylizacje wspomnień na powieść lub pisanie powieści na podstawie zapisków
dokonanych w czasie Zagłady (dzienniki zbeletryzowane) zwiększa szanse ich
dotarcia do większego grona odbiorców i przetrwanie w kanonie literatury, a tym
samym w dziedzictwie ludzkości i pamięci przyszłych pokoleń6. W niniejszym
tekście zostaną ukazane dwa zbeletryzowane dzienniki Clary Kramer (Klary
Schwartz) i Helgi Hoškovej-Weissowej.
W tym czasie zezwierzęcenia i beznadziei, więzi rodzinne zostały poddane
najcięższym próbom. Na podstawie przekazów literackich i filmowych postaram
się ukazać obraz ojcowskiej opieki w czasie Zagłady. Za materiał analizy posłuży
4

D. Dwórk, Children with a Star: Jewish Youth in Nazi Europe, New Haven 1991, s. 33.
S. R. Suleiman, The 1.5 Generation: Thinking About Child Survivors and the Holocaust, "American Imago" 59/3 2002, s. 277-295.
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mi film Życie jest piękne w reżyserii Roberto Benigni. Film ten w ukazuje pozorowanie obozowego życia na grę przez ojca, pragnącego uchronić syna przed
traumą i ogromem zła, jakie ich otaczają. Kolejnymi przedmiotami refleksji będą
powieści: Chłopiec w pasiastej piżamie autorstwa Johna Boyne, Wojna Klary
Clary Kramer oraz Dziennik Helgi Helgi Hoškovej-Weissowej. Dwie ostatnie
książki powstały na kanwie dzienników, spisanych w czasie wojennej i okupacyjnej gehenny.
2. Zjawisko przeniesionego ojcostwa w Wojnie Klary
Wojna Klary to powieść, która powstała na kanwie zapisków tytułowej bohaterki Klary Schwarz (obecnie – Clary Kramer) z pomocą Stephena Glantza, prowadzonych przez osiemnaście miesięcy jej ukrywania się w bunkrze. Książkę
wydano ponad sześćdziesiąt lat po wydarzeniach, które w niej przedstawiono.
Autorka ofiarowała oryginalny dziennik Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.
W Wojnie Klary czytelnik spotyka sytuację ojcostwa przeniesionego. Poza
ojcami biologicznymi, żydowskimi, Klara i inne dzieci ukrywające się wraz z
nią, posiada jeszcze jednego ojca volksdeutscha Walentego Becka, który podjął
się niebezpiecznej misji ich ocalenia. W zapiskach Klary mocno akcentowane są
porównania W. Becka do anioła, przybranego ojca dla gromadki Żydów, mocarza, który naraża siebie i własną rodzinę dla niemal nieznanych osób. Ze znanego
przedwojennego antysemity, awanturnika i alkoholika Beck przeobraził się, pod
wpływem trudnych doświadczeń wojennych i odpowiedzialności za ludzkie istnienia, w czułego i nieustraszonego opiekuna. Walenty jest także „ojcem” dziennika Klary, pośrednio więc wydanej ponad sześć dekad później książki, gdyż to
on podarował nastoletniej Klarze materiały, za pomocą których mogła uwiecznić
swe obserwacje i refleksje.
Miejscem fabuły Wojny Klary jest galicyjskie miasteczko Żółkiew, gdzie do
czasu wybuchu wojny mieszkali wspólnie Polacy, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy. Ludność żydowska stanowiła w Żółkwi 5-tysięczną społeczność. Sama autorka pisze o
rodzinnym miasteczku w sposób idylliczny, jako o „najlepszym z możliwych światów”7. Taki sielankowy obraz Żółkwi zmienia wkraczająca na jej tereny okupacja,
najpierw sowiecka, potem niemiecka. Rodzina Klary była zasymilowana z ludnością
kresową: „Nasza rodzina mieszkała w tym zakątku Galicji od zawsze. Nie potrafiłam
sobie wyobrazić, jak mogłabym żyć gdzie indziej. Byliśmy tu zakorzenieni z dawien
dawna (...) Nigdy nie słyszałam, żeby dziadzio albo babcia wspominali o jakimś
innym miejscu w historii naszej rodziny”8. Klara mieszkała w rodzinnym domostwie, wraz ze swoją trzypokoleniową rodziną, która utrzymywała się z dochodów,
uzyskiwanych z dobrze prosperującej tłoczni oleju.
7

C. Kramer, S. Glantz, Wojna Klary. Prawdziwa historia cudownego ocalenia z Holokaustu. Kraków 2009, s. 40.
8
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Kiedy okazało się, że trwa eksterminacja Żydów, rodzice Klary i dwie inne
rodziny zdecydowały się na schronienie w domu volksdeutscha Walentego Becka. Po pewnym czasie dołączyło do nich kolejne małżeństwo oraz kuzyni Klary.
Ostatecznie w bunkrze pod sypialnią Becków znalazło się osiemnaście osób. Pan
Beck był znanym przed wojną alkoholikiem, kobieciarzem, antysemitą, człowiekiem skłonnym do wszczynania awantur, nie potrafiącym utrzymać pracy i tonącym w długach. Julia Beck, była praczką w domu dziadków Klary – państwa
Reitzfeldów, podobnie jak jej matka. Walenty wzbudzał ambiwalentne uczucia u
osób, którym zgodził się pomóc, Julii ufano jednak bez zastrzeżeń i to jej udział
w ryzykownym przedsięwzięciu przesądził o fakcie, że doszło ono do skutku.
W miarę upływu czasu, Klara zaczęła postrzegać państwa Becków jako równych w jej życiu rodzicom: „Pokochała Becków jak własnych rodziców, ponieważ teraz, bardziej nawet niż moi rodzice, państwo Beckowie odpowiadali za
moje, nasze, przetrwanie. Ryzykowali dla nas wszystko, także życie swoje córki”9.To zjawisko przeniesionego rodzicielstwa, a w przypadku samego Becka –
ojcostwa, dotyczy wszystkich ukrywających się: „Sama obiektywnie byłam ciągle dzieckiem, ale tutaj był nim też każdy z nas, bez względu na rzeczywisty
wiek”10.
Walenty Beck wręczył także Klarze, jako prezent świąteczny, zeszyt i niebieską kredkę. Od tej pory to za ich pomocą odbywało się tworzenie dziennika.
Wcześniej dziewczynka zapisywała marginesy starych, porzuconych książek.
Wspominając o tym zdarzeniu w swoich zapiskach, Klara zwraca uwagę na troskę o przyszłość ofiarodawcy w tej kwestii: „Nikt z nas nie wychodził myślą
poza czas wojny ani nawet poza następny dzień, ale Beck był na tyle dalekowzroczny, by wiedzieć, że to, co nam się przydarzyło, jest ważne. Nasze życie,
nasze i jego historie – miały znaczenie. Nawet gdyby naszą jedyną bronią w tej
wojnie miał być zeszyt i niebieska kredka”11. Wincenty Beck zobowiązał się
również zatroszczyć o dziennik w przypadku śmierci rodziny Schwartzów.
Bycie odpowiedzialnym za osiemnaście ludzkich istnień, w czasie nieustannego lęku, rewizji i donosów, odmieniło Becka: „Ukrywanie nas, dostarczanie
nam pożywienia i ryzykowanie dla nas życia było tylko jednym aspektem jego
poświęcenia. Myślę, że dzieląc z nami żal, stał się też jednym z nas”. „Wiecie, że
nigdy was nie opuszczę. Jeśli będzie trzeba, umrę razem z wami. Nasze losy są
złączone”12.
Można się domyślać, iż Beck, zgadzając się na przechowanie Żydów, kierował się przede wszystkim nadzieją na zarobek, jedna z czasem jego motywacje
uległy znacznej zmianie. Po tym, jak rodzina Klary wydała wszystkie swe
oszczędności i sprzedała cenne przedmioty, Beck sam płacił za ich wyżywienie,
9
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wspierał w ten sposób również krewnych przebywających w getcie. Jak wspomina autorka, Beck postawił sobie za cel, aby osoby, którym zapewnił schronienie
przeżyły nie tylko fizycznie, ale także w sensie moralnym i emocjonalnym, dzięki drobnym podarunkom jak znalezione na śmietniku książki, dzieleniu się z
lokatorami nowinami przyniesionymi z miasta, plotkami, dowcipami, zaproszeniem do wspólnej gry czy śpiewania kolęd w wigilijny wieczór.
Walenty Beck na początku postrzegany przez narratorkę jako człowiek nieokrzesany i poddający się impulsom, w trakcie rozwoju wypadków nabiera w jej
opinii cech osoby o wręcz przeciwnym usposobieniu – opanowanej, roztropnej i
ostrożnej, mającej zawsze na uwadze bezpieczeństwo swych lokatorów. Po dokwaterowaniu do domu Becków niemieckich żołnierzy, Walenty odgrywał przed
nimi zagorzałego antysemitę. Klarę zdumiewa, jak prosty skądinąd i niewykształcony człowiek, w dodatku poddawany nieustannej presji i obawom, może
tak dobrze udawać: „W jaki sposób udało mu się zachować pozory, że jest lojalnym volksdeutschem? Skąd czerpał odwagę? Jak mógł być taki spokojny i naturalny wobec naszych wrogów? (...) A przede wszystkim d l a c z e g o? Dlaczego
ryzykował dla nas życie? Czasem mówił o honorze. Perorował z przejęciem, że
Ukraińcy i Niemcy nie mają prawda zabijać Żydów. Ale wyczuwałam, że gdzieś
pod tym wszystkim skrywa się jakiś inny, głębszy powód13. Mimo iż ojciec Klary również jest człowiekiem zaradnym i to także po części dzięki niemu rodzina
Schwartzów przetrwała, dziewczynka zaczyna darzyć Becka wielkim przywiązaniem i przenosi na niego – jako na nowego, okupacyjnego ojca – swoje uczucia.
Traktuje go z nabożnym niemal szacunkiem i fascynacją, jako człowieka odkrytego na nowo: „Ludzie, którzy powiadają, że tu na ziemi, nie ma aniołów, nie
spotkali Becka. Jego twarz była wyniszczona przez picie i skrajne zmęczenie, ale
jego oczy były przejrzyste i pełne dobroci – Po prostu nie mogę przykładać ręki
do czyjejś śmierci”14. Wskutek doświadczeń wojennych Klara wiele nauczyła się
o ludzkiej naturze, zwłaszcza o tym, że prawdę o człowieku wydobywa to, jak
radzi on sobie z przeciwnościami losu i w trudnych, w ręcz ekstremalnych, warunkach. Dwaj przedwojenni koledzy Klary ze szkoły bez namysłu zadenuncjowali żołnierzom niemieckim jej młodszą siostrę, natomiast Beck okazał się herosem, ratującym osiemnaście istnień: „Ten zdeklarowany antysemita, mizantrop i
osobnik gardzący wszelkimi autorytetami był najbardziej szczodrym z natury
człowiekiem, jakiego przyszło mi spotkać”15.

13
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Rycina 1. Okładka polskiego wydania Wojny Klary autorstwa Clary Kramer i
Stephe na Glantza. Wydawnictwo Znak, 2009. Źródło: znak.com.pl
Zazwyczaj świadkowie Zagłady, zwłaszcza Ci będący narodowości niemieckiej i volksdeutschami, pozostawali bierni wobec obserwowanych zdarzeń. W
celu ograniczenia własnego poczucia winy i współczucia oraz pomniejszenia
cierpień doznawanych przez innych, świadkowie dystansowali się od ofiar i racjonalizowali ich losy jako zasłużone16. Taka postawa pozwalała na uspokojenie
wyrzutów sumienia wobec ogromu tragedii i podtrzymywanie wizji samego siebie jako prawego i sprawiedliwego człowieka, opierała się jednak na samoszustwie. Inną kategorię osób, stanowią według Ervina Stauba, ratownicy, inaczej –
ratujący bohaterowie, przełamujący wszechobecną i wygodną zmowę milczenia,
aby stanąć po stronie eksterminowanych współobywateli17. Wincenty Beck należał właśnie do ratowników – takich, których postawa ewoluowała z czasem i w
trakcie obcowania z niezawinionym cierpieniem. Niekiedy ratujący bohaterowie
podporządkowali jednemu celowi, tj. ratowaniu istnień ludzkich wszelkie inne
dobra i wartości, włącznie z własną wolnością i życiem, czasami z życiem swoich bliskich. Takie osoby E. Staub nazywa z kolei "dobrymi fanatykami”18. Zapewne pod koniec wojny, gdy prześladowania, donosy i maniakalne wręcz poszukiwania ukrywających się Żydów, osiągnęły swe apogeum, W. Beck przyjął
cechy dobrego fanatyka, gdyż jego czyny i myśli ukierunkowane były jedynie na
zapewnienie bezpieczeństwa i przetrwania ukrywającym się Żydom, kosztem
życia swojego i swej rodziny.
3. Ojciec utracony – obraz dzieciństwa w gettcie i obozie
Rysunki zostały opublikowane wraz z Dziennikami, a także ukazały się jako
osobny tom. Helga Hošková-Weissová jest znaną i cenioną w Czechach malarką
16
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i ilustratorką książek, do chwili obecnej żyje w tym samym praskim mieszkaniu,
w którym się urodziła i z którego jako kilkunastolatka wyruszyła na tułaczkę,
najpierw do getta w Terezinie, potem do obozu w Auschwitz-Birkenau.
Bohaterka i autorka powieści, a zarazem autorka dziennika, który stał się
kanwą dla książki, Helga Weiss do wybuchu wojny mieszkała z rodzicami w
Pradze i w 1942 roku wraz z nimi zostaje deportowana do getta w Terezinie,
gdzie przebywa trzy lata, notując i szkicując wszystkie godne uwagi obserwacje
ołówkiem na kartkach szkolnego zeszytu. Do wyjątkowość jej świadectwa przyczyniają się właśnie rysunki. Nie ma bowiem żadnych fotografii dokumentujących życie terezinskich Żydów z wyjątkiem filmu Kurta Gerrona, który był propagandową mistyfikacją. Codzienna rzeczywistość była inna – umywalnia, lekcje
dzieci, koncert w koszarach, transport polskich dzieci to tylko kilka scenek z
getta, które Helga uwieczniła przy pomocy kolorowych kredek.
Tuż przed transportem wuj dziewczynki ukrywa na terenie getta dziennik i
rysunki Helgi, zamurowując je w ścianie. Była jesień 1944 roku, kiedy ojciec
wyjechał do obozu, kilka dni później pojechały Helga z matką. Obie kobiety
przeszły przez selekcję w Birekanu, k przybyły tam kilka dni wcześniej pan Weiss został przeznaczony do zagazowania. Helga przetrwała pobyt w Terezinie i
Birkenau oraz tułaczkę w bydlęcych wagonach w wagonach, by w końcu znaleźć
się w Mauthausen w ostatnich dniach wojny. Przetrwała, podobnie jak jej zapiski
i rysunki, na przekór losowi.
Dziennik Helgi dotyczy z kolei ojca utraconego w czasie Holokaustu. Tata
Helgi, Otto, był urzędnikiem bankowy, z zamiłowania literatem, człowiekiem
niezwykle łagodnym, uprzejmym i jak się okazało niezaradnym w starciu z wojennymi realiami. Pan Weiss został zagazowany w Auschwitz-Birkenau, jednak
to on zaszczepił w Heldze pasję, dostrzegł rodzący się talent i poprosił, a wręcz
polecił: „Rysuj, co widzisz”. Stał się inicjatorem i patronem jej działalności artystycznej, która pomogła jej psychicznie przetrwać wojnę, a później stała się jej
sposobem na życie i przekazywanie innym tego, co sama zobaczyła i czego doświadczyła. Rysunki z getta i obozu są nieocenionym wkładem w upamiętnienie
Zagłady i ostrzeżeniem kolejnych pokoleń, aby nigdy nie dopuściły do podobnej
katastrofy. Ilustracje Helgi w równym stopniu, jak jej wspomnienia pisane, stanowią materiał historyczny i świadectwo Zagłady, widzianej oczyma dorastającej
artystki.
Wola życia wydobyła z Helgi i jej matki nieoszacowane wręcz siły i determinację. Zdołały pozostać razem przez cały czas pobytu w getcie i obozie, poza
chwilami, kiedy przebywały w domach da chorych. Ojciec nie miał przy sobie
nikogo bliskiego. Łagodny i cichy mężczyzna pozostawiony sam sobie poddał
się rezygnacji i utracił nadzieję. Pan Weiss widywał żonę i córkę tylko przelotnie, podczas apeli lub spacerów. Helga często wspomina w dzienniku o tęsknocie
za ojcem i wyczekiwaniu, kiedy go znów ujrzy: "Żeby tylko tata przyszedł było
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tyle znajomych osób, tylko nie on. Tata nie umie rozpychać się łokciami”19. Pomimo faktu, iż rodzina została rozdzielona fizycznie, pozostali razem emocjonalnie i duchowo: "Przyrzekliśmy sobie z tatą, że będziemy myśleć o sobie zawsze o
siódmej wieczorem20.
Kiedy nadchodzi pora transportu do obozu, Helga ma żal do ojca, że nie udało mu się odroczyć tego dnia, pracował w kancelarii i według córki mógł temu
zapobiec, przynajmniej na jakiś czas: "Tatuś jest gotowy. Podobno nie musiał
jechać, mógł się wykręcić. Może by mu się udało, ale to by nie był on. <<Prosić
we własnej sprawie? Jedzie pięć tysięcy ludzi, a ja miałbym zostać? Przecież za
mnie musiałby pojechać ktoś inny”21.
Po przyjeździe do obozu Helga wypatruje ojca: „Wypatrywałam tatusia, może
był w którymś z baraków, jego na pewno też przywieźli do Oświęcimia. Szybko
straciłam nadzieję, że mogłabym go zobaczyć. Musiałby to być nieprawdopodobny
łut szczęścia...”22. Ojciec Helgi już wówczas prawdopodobnie nie żył.

Rycina 2. Transport do getta (1942). Źródło: i.telegraph.co.uk
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H. Weissová, Dziennik Helgi. Świadectwo dziewczynki o życiu w obozach koncentracyjnych. Kraków 2013, s. 75.
20
Weissová, op. cit., s. 171.
21
Ibidem, s. 137.
22
Ibidem, s. 160.
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Rycina 3. Getto w Terezinie. Dzieci idą na lekcje (1942). Źródło: i.telegraph.co.uk

Otto Weiss, podobnie jak córka, jest autorem, opublikowanych w 2010 roku,
wspomnieć z terezińskiego getta. Zdołał je zapisać przed śmiercią, a książka nosi
tytuł And God Saw That It Was Bad: A Story from the Terezin Ghetto (I widział
Bóg, że nie było dobre: opowieść z getta w Terezinie). Uzupełniające dziennik
rysunki Helgi, opublikowano również samodzielnie – w 1998 roku, w książce
Draw What You See (Rysuj, co widzisz).
4. Dzieciństwo syna nazisty
Powieść Chłopiec w pasiastej piżamie autorstwa Johna Boyne jest historią o
9-letnim chłopcu Brunonie, który wyprowadza się z rodziną z Berlina, gdzie
dorastał, do miejsca zwanego w książce Po-Świecie. Jest to jednocześnie metaforyczne odzwierciedlenie sytuacji, w jakiej znaleźli się więźniowie tamtejszego
obozu, jak i pewna sugestia, iż miejscem tym może być Auschwitz (Bruno wypowiada i zapisuje tę nazwę jako Po-świecie, może to być niem.: auf Welt, jest
jednak nieustannie strofowany przez siostrę Gretel, że jego wymowa zniekształca
nazwę). Ojciec jest w opisach Bruna osobą ważną, zarówno jako głowa rodziny,
jak i żołnierz. Bywa u nich w domu sam Furia (Adolf Hitler) z żoną, co Bruno
podświadomie poczytuje za wielkie wydarzenie, nie wiedząc jednak, kim jest
Furia, poza tym, że to ważna osobistość, sam zwrot „Heil Hitler” uznając za coś
w rodzaju: „Na razie, miłego dnia”.
Bruno postrzega ojca jako osobę godną szacunku i podziwu, jednak nie do
końca zrozumianą i znaną. Bruno nie wie chociażby, czym zajmuje się jego ojciec: „Gdy w szkole rozmawiali na ten temat, Karl powiedział, że jego ojciec jest
kupcem warzywnym i Bruno stwierdził, że to prawda, bo prowadzi w mieście
taki sklep z warzywami. Daniel powiedział, że jego ojciec jest nauczycielem, i
Bruno stwierdził, że to prawda, bo uczy takich dużych chłopaków, od których
lepiej trzymać się z daleka. A Martin powiedział, że jego ojciec pracuje jako szef
kuchni, i Bruno też stwierdził, że to prawda, bo czasem zabiera Martina spod
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szkoły i zawsze ma na sobie biały kitel i fartuch w kratkę, tak jakby dopiero co
skończył gotowanie. Lecz zapytany, czym się zajmuje jego ojciec, Bruno otwarł
usta, żeby im powiedzieć, po czym sobie uzmysłowił, że właściwie nie wie odpowiedział tylko, że jest on wzorem doskonałości oraz że Furia wiąże z nim
wielkie nadzieje. Aha, i jeszcze że nosi kapitalny mundur”23. Chłopiec jest jednak nieustannie utwierdzany przez otoczenie w wyjątkowości swego rodzica.
Matka tłumacząc mu powody wyjazdu z Berlina, a co za tym idzie bolesnego
rozstania z przyjaciółmi i dziadkami, powołuje się na ową niezwykłość ojca i
przekonuje, że wyznaczono mu „zajęcie niesłychanie ważne (...) przeznaczone
tylko dla osób wyjątkowych”24. Owo „niesłychanie ważne zajęcie” to dowodzenie obozem koncentracyjnym na terenie Polski.
Bruno jest chłopcem uwielbiającym "odkrywać" i pasjonatem literatury
przygodowej. Jak przystało na odkrywcę, postanawia od razu zająć się zgłębianiem zakamarków Po-Świecia. Po ujrzeniu z okien domu pobliskiego obozu,
Bruno nie umie stwierdzić, co właśnie zobaczył. To miejsce nie znajduje odpowiednika w jego dotychczasowej wiedzy o świecie. Wraz z siostrą snują domysły, że baraki być może rodzaj nowoczesnego budownictwa, potem dzieci dochodzą do wniosku, że to rolnicy: „znowu spojrzała na wielką przestrzeń za
oknem i na odstępy między domkami. Na pewno więc jesteśmy na wsi. A to, kto
wie, może i nasz letni dom”25. Na pytanie o ludziach w "pasiastych piżamach”
zadane ojcu, Bruno otrzymuje odpowiedź, że "to nie ludzie" i nakazuje zaprzestać pytań na ten temat. Nikt inny także nie chce rozmawiać o tym z chłopcem,
więc posługując się własną dziecięcą wyobraźnią i naiwnymi przypuszczeniami,
Bruno snuje różne wizje życia w pobliskim obozie.
Przełomowym zwrotem w fabule powieści jest wyprawa pod ogrodzenie
obozu i spotkanie jednego z jego więźniów – Szmula, który jak się okazuje urodził się dokładnie tej samej daty, co Bruno. Dopiero to spotkanie uświadamia,
zarówno Brunonowi, jak i czytelnikowi w jak hermetycznych warunkach i odizolowanym od realiów świecie wychowany został niemiecki chłopiec. Kiedy
Szmula oznajmia mu, że znajdują się w Polsce, Bruno czuje się skonfundowany:
„Polska – powiedział Bruno w zadumie, ważąc słowo. – To nie to, co Niemcy,
prawda? (...) Bo przecież Niemcy to państwo najwspanialsze – odrzekł Bruno, bo
mu się przypomniało zdanie, które ojciec w dyskusjach z dziadkiem powtarzał w
nieskończoność. – Jesteśmy lepsi”26.
Szmul wtajemnicza nowego kolegę w dzieje swej rodziny. Jego ojciec był
zegarmistrzem, matka zaś nauczycielką („Zna też i francuski, i włoski, i angielski. Taka jest mądra. Ja jeszcze nie znam francuskiego ani włoskiego, ale obiecała, że kiedyś mnie nauczy mówić po angielsku, bo mi się to może przydać”27 –
23

J. Boyne, Chłopiec w pasiastej piżamie. Kraków 2007, s. 4.
Ibidem, s. 5.
25
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Ibidem, s. 37.
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relacjonując przy tym cały proces prześladowań, izolacji, a wreszcie eksterminacji Żydów. Naiwny Bruno nie jest jednak w stanie pojąć tego ogromu krzywd i
wszystko tłumaczy na swój własny sposób, dziwi się, że obozowe dzieci nie bawią się ze sobą, że więźniowie cały czas noszą piżamę, na co jemu się nie pozwala w domu. Szmul jako dziewięciolatek jest już doświadczoną życiowo osobą, jego rodzice bowiem nie zdołali uchronić go przed losem skazanego na traumę Pokolenia 1,5. Świat Brunona to nadal dziecinna kraina ciekawych przygód,
bezpiecznego domu oraz nieskalanej cierpieniem i mrokiem, wyobraźni. Życie w
obozie traktuje jako rodzaj gry, z czasem zaczyna go jednak zastanawiać pogarszająca się kondycja Szmula, jego wymizerowane, czasami posiniaczone, ciało i
osłabienie: „Bruno się zamyślił. Przywołując w pamięci obraz ludzi w pasiastych
piżamach, zastanawiał się, o co właściwie chodzi z tym Po-Świeciemi, czy coś tu
przypadkiem nie gra, skoro ci wszyscy ludzie nabierają tak chorego wyglądu.
Rozwikłanie obu kwestii okazało się nad wyraz trudne”28. Bruno stara się zrozumieć sytuację ludzi w obozie, bez wiedzy o realiach wojny i otaczającym świecie
w ogóle, ma jednak z tym problemy, podobnie jak jego siostra: „Jesteśmy… –
zaczęła Gretel, lecz wpierw musiała się zastanowić. – Jesteśmy… – powtórzyła,
niepewna, czy to właściwa odpowiedź. – Nooo, Żydami nie jesteśmy – zakończyła wreszcie. To wiem - zdenerwował się Bruno. – Jak nie Żydami, to kim,
proszę bardzo? Przeciwieństwem - pospiesznie i znacznie bardziej zadowolona z
tej odpowiedzi odparła Gretel. – Tak właśnie: ich przeciwieństwem. Rozumiem –
Bruno się ucieszył, że w końcu do niego to dotarło. - Czyli: Przeciwieństwo
mieszka po tej stronie ogrodzenia, a Żydzi po tamtej. Otóż to”29.
Po zniknięciu dziadka i ojca Szmula, Bruno postanawia pomóc przyjacielowi w
ich poszukiwaniach. Przebiera się w przygotowane przez Szmula pasiaste ubrania i
wchodzi na teren obozu. Akurat na ten dzień przygotowano "akcję likwidacyjną” w
obozie, Bruno wraz z przyjacielem trafiają do komory gazowej („Ty jesteś moim
najlepszym przyjacielem – wyznał. – Najlepszym w całym życiu. Szmul, zdaje się,
otwarł usta, by coś odpowiedzieć, lecz Bruno go nie usłyszał, bo akurat wtedy stłoczeni ludzie wydali głośne westchnienie, a za zamkniętymi nagle drzwiami coś jakby
brzęknęło. Próbując pojąć, co też to ma znaczyć, Bruno uniósł brwi i zaraz stwierdził, że pewnie zamknięto drzwi przed deszczem, aby się ktoś przypadkiem nie przeziębił. W nieprzeniknionym mroku i zgiełku Bruno nadal ściskał dłoń Szmula i pomyślał, że choćby nie wiem co, nie puści jej przenigdy”30.

28

Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 61.
30
Ibidem, s. 70.
29

387

Rycina 4. Fotos z filmu, zrealizowanego na kanwie książki Johna Boyne, Chłopiec z pasiastej piżamie w reżyserii Mark Herman. Źródło: Filmweb

Literatura i kinematografia jest pełna niezwykłych historii o Holokauście, w
ich ramach ojcostwo i rola ojca w warunkach ekstremalnych bywa niezwykle
złożonym i trudnym tematem. Trudno bowiem współcześnie rozliczać ofiary z
ich postępowania w skrajnie nieludzkich sytuacjach. Było jednak wielu ojców –
biologicznych i przybranych – którzy udźwignęli ciężar ojcostwa, jako życiowej
misji i wykazali się nadludzkimi wręcz staraniami o życie powierzonych im
dzieci. Byli też ojcowie podobni do ojca Bruna z książki pt. Chłopiec w pasiastej
piżamie, którzy posyłając inne (żydowskie) dzieci na śmierć, swoje własne chronili i podtrzymywali w nieświadomości tego, jak wygląda wojna i świat za murami posesji dowódcy obozu koncentracyjnego. W domu ojciec jest dobrotliwym
tatą, po wyjściu z niego zamienia się w bezlitosnego członka SS. Na małego
Bruna ta nieświadomość i ojcowskie kłamstwa sprowadziły śmierć, co można
uznać za wyraz tego, że wojna i eksterminacja jest bronią obusieczną i nie omija
nawet dzieci wysoko postawionych nazistów. Mimo starań, by Bruno żył szczęśliwie i dostatnio w swoim zafałszowanym małym światu i troski, by podtrzymać
iluzję, malec ginie w dowodzonym przez ojca obozie. Jest smutną ironią losu, że
do samego końca swego kilkuletniego życia Bruno zachowuje wiarę w dobry i
bezpieczny świat – nawet, gdy idzie do komory gazowej wraz z żydowskim
przyjaciele Szmulem w obozie nadzorowanym przez własnego ojca.
Historia przyjaźni żydowskiego chłopca i syna oficera SS jest przykładem na
to, że wszelkie podziały, antagonizmy wśród ludzi są sztucznie kreowane przez,
skażonych ideologiami, dorosłych. Dzieci nie znają pojęć takich jak: „nienawiść
rasowa”, „podludzie” lub „prawdziwi ludzie”, odbierają drugą osobę jako równą
sobie i oceniają na podstawie charakteru, nie zaś kulturowych uprzedzeń. Ojciec
Brunona, izolując go od świata, nie zdołał skazić go złowieszczą ideologią nazizmu, jednak nie ostrzegł go jednocześnie przed niebezpieczeństwami, jakie tkwią
w rzeczywistości podzielonym na ludzi i podludzi. Po zaginięciu Bruna, jego
matka i siostra wróciły do Berlina, zaś ojciec jeszcze przez rok pełnił funkcję
komendanta w obozie i to on rozwikłał zagadkę zniknięcia syna, po kilku miesiącach od strasznego odkrycia obóz w Po-Świecie został wyzwolony: „w Po-
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Świeciu zjawili się całkiem inni żołnierze i zabrali ojca, który nie stawiał oporu i
nawet się ucieszył, bo przyszłość i tak była mu już całkiem obojętna”31.
Ojciec Brunona podobnie jak większość dowódców obozów koncentracyjnych pochodził z wyższej klasy średniej, doświadczającej na skutek kryzysu
Republiki Weimarskiej od wczesnych lat 30 XX wieku degradacji społecznej,
zawodowej i poczucia braku kontroli32. Nazistowska propaganda i członkostwo
w elitarnej formacji SS (zwanej także „gwardią Hitlera”) pomagały niektórym
zdegradowanym reprezentantom klasy średniej w zmaganiach z doświadczanymi
kryzysami zarówno społecznymi, jak i indywidualnymi. Bycie oficerem SS stanowiło wyróżnienie i dostarczało nowej psychospołecznej tożsamości, potrzebnej
w czasie zagrożenia oraz spełniającej potrzeby i aspiracje, sfrustrowanej wówczas, klasy średniej33. Dowódcy i szefowie wydziałów, ale także szeregowi strażnicy w obozach koncentracyjnych uważali się za „żołnierzy politycznych”, na
specjalnym „froncie wewnętrznym”, którzy mieli ważniejsze zadanie niż towarzysze broni walczący na froncie, oczyszczali bowiem najwyższą rasę z obcej, i
zarazem hańbiącej ją, krwi. Podobnym poglądom daje wyraz ojciec Brunona i
jego matka, gdy mówią o wyjątkowości nowego zajęcia.
Ojciec Brunona podobnie jak kluczowi organizatorzy i komendanci ludobójstwa był przedstawicielem niemieckiej tzw. generacji wojny. Około trzech
czwartych kilkunastu setek mężczyzn piastujących wiodące stanowiska w Sipo,
Gestapo i SS było urodzonych między 1093 a 1915, dwie trzecie z nich legitymizowała się stopniem uniwersytecki, z tego jedna trzecia – doktoratem. Ich cechą
była również elitarna samoświadomość – skutek politycznej socjalizacji – jako
nowego pokolenia, mającego za zadanie zrewolucjonizować istniejący ład, przywrócił Niemcom kontrolę nad swym losem i należną im pozycję hegemona na
arenie międzynarodowej34. Radykalizm polityczny tej formacji pokoleniowej nie
był antysemityzmem prymitywnym i chuligańskim, lecz antysemityzmem elitarnym, skrajnie niehumanitarnym i dalece zracjonalizowanym35. Oficerowie SS i
pozostałych elitarnych organizacji, byli często gentlemani, z nienagannymi manierami i rodzinami, o które się troszczyli, jednocześnie zaś tworzyli system eksterminacji. Powyższy opis odpowiada również postaci ojca Brunona, odmalowanej przez Johna Boyne w powieści Chłopiec w pasiastej piżamie.
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Postać ojca-komendanta obozu zagłady wpisuje się poniekąd także w koncepcję
Hanny Arendt o „banalności zła”. Zwykli z pozoru, nawet banalni ludzie, dotychczas
wiodący spokojne życie – urzędnicy, prawnicy, nauczyciele, księgowi, lekarze etc. –
zmienili się w czasie wojny w „tryby” demonicznej machiny mordu. Według H.
Arendt banalność Holokaustu nie dotyczy banalności zbrodni, gdyż te były wprost
monstrualne, lecz banalności sprawców – przed wojną przeciętnych ludzi, którzy
przemienili się tak diametralnie pod wpływem faszystowskiej ideologii. Również w
trakcie wojny, wiedli oni tzw. podwójne życie – ojciec Bruna w domu był szanowanym, dobrym mężem i tatą, za jego progiem zamieniał się zaś w zbrodniarza36.
5. Obóz jako gra w filmie Życie jest piękne
Film Życie jest piękne w reżyserii Roberta Benigniego (reżyser wcielił się
również w rolę Guido) jest tragikomedią – złożoną z przeplatających się ze sobą
wątków humorystycznych i tragicznych. Film opowiada historię pół krwi Żyda,
zabawnego i lekkoduszny księgarza Guido, mieszkającego w prowincjonalnym
toskańskich miasteczku. Na skutek nazistowskich prześladowań Guido razem z
żoną, pięcioletnim synkiem Giosue i wujem trafiają do obozu pracy. Guido za
wszelką cenę pragnie zapewnić przetrwanie i złagodzić synkowi nieludzkie warunki pobytu w obozie – głód, ciężką pracę, choroby, tłumacząc mu, że uczestniczą w niezwykle trudnej grze, w której biorą udział więźniowie i strażnicy i podczas której zdobywa się punkty, nagrodą jest zaś czołg. W klasyfikacji S. R. Suleiman dzieci w wieku Giosue (i Brunona) umieszczono w przedziale 4-10 lat, tj.
dzieci wystarczająco duże, aby zapamiętać, ale zbyt małe, aby zrozumieć, stąd
taka mistyfikacja (pod warunkiem, że okazałaby się udana) mogła okazać się
zbawienna dla ich młodej, delikatnej psychiki.
Wykreowana w obozie utopijna wizja otaczającej rzeczywistości została
ukierunkowana przez Guido na umożliwienie przetrwania jego synkowi bez
głębszych urazów wojennych. Guido ani przez moment nie przestał wierzyć, że
malec przetrwa wojnę i troszczy się o to, aby nie zniszczyła i nie zatruła mu ona
reszty życia. Guido dzięki swej bujnej wyobraźni i poczuciu humoru kreuje daleką od obozowej rzeczywistość, przy czym niezwykle uważa, żeby nie okazać
nigdy słabości, załamania i zwątpienia, gdyż zniweczyłoby to jego misterny plan.
Najbardziej wymownym momentem jest ten, kiedy niemiecki żołnierz wchodzi do baraku i pyta o tłumacza. Zgłasza się Guido, ale zamiast tłumaczyć komunikat, wymyśla „reguły gry”. Po wyjściu żołnierza inny więzień tłumaczy jego
słowa reszcie więźniów, aby chłopiec ich nie usłyszał.

36

H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła. Kraków 1987, s. 99.
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Rycina 5. Guido i Giosue. Fotos z filmu Życie jest piękne w reżyserii Roberta Benigniego. Źródło: http://static.jspace.com

Rycina 6. Giosue w baraku. Fotos z filmu Życie jest piękne. Źródło:
http://cdn3.whatculture.com

Kiedy nadchodzi czas wyzwolenia i armia amerykańska wkracza do obozu,
naziści rozstrzeliwują na obrzeżach obozu większość z pozostałych do tej pory
przy życiu, Żydów – w tym Guido. Jego synowi udaje się jednak przez bramę, co
jest równoznaczne z odzyskaniem wolności. W pochodzie amerykańskich wyzwolicieli, bierze udział czołg i jadący nim żołnierz zabiera Giosue do środka.
Chłopiec jest przekonany, że wszystko, co powiedział mu ojciec było prawdą i,
że wygrał trudną grę.
Opisana wcześniej relacja ojca i syna z powieści Chłopiec w pasiastej piżamie, również porusza kwestię ochrony dziecięcej świadomości przed prawdziwym obliczem wojny. W tym przypadku ojcem jest jednak więzień obozu koncentracyjnego, nie nazistowski oficer. Guido i Giosue tkwią w samym centrum
barbarzyństwa Zagłady, przez co misja ojca-więźnia jest nieporównywalnie trudniejsza niż ojca-nazisty. Jest to odwrotna sytuacja do tej, którą obrazuje książka
Johna Boyne, jednak również dramatyczna i skomplikowana
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Streszczenie
Holokaust inaczej Shoah i Ostateczne rozwiązanie jest nazwą historyczną
prześladowań, a w konsekwencji – eksterminacji mniejszości żydowskiej podczas II wojny światowej. Jean-Francois Lyotard nazwał Holokaust najgłębszą
traumą w historii ludzkości i negacją najcenniejszych idei nowoczesności – piękna, dobra i rozumu. Celem artykułu jest zaprezentowanie złożonych relacji między ojcami i ich dziećmi w ekstremalnych warunkach wojny i okupacji. Większość przykładów dotyczy bohaterów pochodzenia żydowskiego, jedyny wyjątek
to historia nazistowskiego oficera i jego syna – Brunona. Na potrzeby artykułu
przeanalizowano cztery dzieła. Trzy z nich to książki, w tym dwie powieści biograficzne (zbeletryzowane dzienniki) – Wojna Klary i Dzienniki Helgi i jedna
powieść oparta w całości na fikcji (Chłopiec w pasiastej piżamie). Ostatnie dzieło
to film z gatunku tragikomedii – Życie jest piękne. W artykule zaprezentowano:
ojcostwo przeniesione i przemianę antysemity w bohatera ratującego, motyw
ojca utraconego, którego strata inspiruje poniekąd córkę do dokumentowania
wojennych losów rodziny oraz sylwetki ojców, tworzących iluzję bezpiecznego
świata w celu ochrony dzieci przed skutkami traumy wojennej.
Summary
Paterinty in Shoah time
The Holocaust (from the Greek holókaustos) also known as Shoah (the calamity) and Endlösung (Final Solution) is a historical name of Jew-baiting and,
in consequence, their extermination during World War II. Jean-Francois Lyotard
said that Holocaust was the depth trauma of the humanity and negation of the
most valuable ideas – beauty, good and mind. The main purpose of this paper is
to present complicated relation between fathers and their childrens in extreme conditions of war and occupation. Majority of exemples concentrate on Jewish characters,
the one exception is the story of Nazi officer and his son – Bruno. Four compositions
was analyzed for the article: three books (dwo of them are biographical novels which
based on diaries written during war – Clara's War and Helga's Diary, the last one is
ficional novel – The Boy in the Striped Pyjamas) and one tragicomic movie – Life is
Beautiful. Article present: transferred of paternity and transformation of an antisemite
into a reediming hero; motive of girl who lost her father, but due to this fact, she
wrote an amazing diary and two characters (Nazi officer and prisoner in concentration camp), who created ilussions of safe world for their sons in order to protect them
against the trauma of war.
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Urszula Maja Krzyżanowska (UMCS)

Ojcowska miłość Jana Kochanowskiego jako temat sztuki
Wstęp
Ojcostwo, a szczególnie ojcowska miłość nie należą do najpopularniejszych
zagadnień podejmowanych przez szeroko pojętą sztukę. Jest to motyw zdecydowanie częściej podejmowany przez literaturę niż sztuki plastyczne. Za wyjątkowy artystyczny przykład ojcowskiej miłości można uznać Treny autorstwa Jana
Kochanowskiego. „Literacki pomnik maleńkiej dziecinie”1, któremu poświęcono
wiele interpretacji2, jest ostatnim wielkim dziełem czarnoleskiego poety. Choć
pisze on dalej, to później powstają już tylko utwory pomniejsze3, nie podejmuje
żadnego większego tematu. Fakt ten można interpretować jako znak, że kwestia
podjęta w Trenach, nie tyle ból ojca po stracie, ale uczucia ojcowskie w ogóle
były dla poety rzeczą najważniejszą. W Trenach bierze Kochanowski za temat
siebie samego, swój ból, rodzicielskie cierpienie4 i przedstawia historię bólu ojca
dotkniętego śmiercią dziecka5, ale także opisując utracone dziecko utrwala jego
pamięć, poniekąd unieśmiertelnia je6, „ożywia” poprzez obecność w utworach.
Wskazuje to na autobiograficzny i dokumentacyjny charakter cyklu. Dodatkowo,
utwory te są kontynuacją walki „o prymat człowieka w literaturze, toczonej przeciw konwencjom hagiograficznym i dworskiej służebności poety”7, wyjściem
poza obszar związanych z religijnością tematów w sztuce. Należy mieć także na
uwadze ówczesne dworskie konwencje literackie. Epicedialne utwory były
skonwencjonalizowane, wzniosłość poezji zarezerwowana była dla „wielkich
osobistości”. Ważny jest tu punkt widzenia – Treny nie spotkały się z zainteresowaniem środowiska dworskiego, według którego śmierć trzydziestomiesięcznej8, nic dla nich nie znaczącej, nie mającej wpływów dziewczynki była mało
ważna. Dla Kochanowskiego jako poety i przede wszystkim kochającego ojca
sytuacja była odwrotna – dla niego córka była „persona gravis”.
1

J. Pelc, Wstęp [w:] J. Kochanowski, Treny, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich,
Wrocław-Warszawa-Kraków, s. LXXIII.
2
Zob. A. Borowski, Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o Trenach [w:] Lektury polonistyczne,
pod red. A. Gorzkowskiego, Universitas, Kraków 2001, s. 7.
3
D. Pirie, Wymiar tragiczny w Trenach Jana Kochanowskiego [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, pod. red. J. Błońskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 198-199.
4
Ziomek, op. cit., s. 92.
5
Tamże, s. 93.
6
Pelc, op. cit., s. XLII.
7
J. Ziomek, Jan Kochanowski. Rekonesans, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1953, s. 90.
8
Wiek taki pojawia się w Trenach.
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Ojcostwo stanowi kluczowy element pośmiertnego wizerunku Jana Kochanowskiego. Kwestią niewyjaśnioną jednak pozostaje, czy Urszula Kochanowska
rzeczywiście istniała. Niektórzy badacze podają jej istnienie w wątpliwość, uznając cykl trenów za niewystarczające świadectwo bądź w ogóle nie uznając ich za
dowód, jedynie za dzieło sztuki, na potrzeby którego Kochanowski miał Urszulkę wymyślić. Choć zachowane dokumenty nie potwierdzają istnienia dwóch
zmarłych córek poety – Urszuli i Anny (Hanny)9, to nie wydaje się, aby poeta je
wymyślił. Annie sam poeta wystawił nagrobek10, zaś Urszuli poświęcił cykl
utworów. Kochanowski nie musiał wymyślać dzieci – miał bowiem cztery żyjące
córki o imionach Ewa, Polixena (Poliksena), Krystyna11 i Halska (Elżbieta)12.
Argument mówiący, że może potrzebował postaci zmarłego dziecka na bohatera
Trenów, jako dzieł dyskutujących z ideami epoki także jest nietrafiony. Po co
miałby wymyślać Urszulkę, skoro nagrobek Anny dowodzi, że doświadczył
śmierci co najmniej jednej córki13. Oprócz tego za istnieniem rzeczywistym Urszuli przemawia umieszczona w Trenach dedykacja14. Wśród adresatów utworów
dedykacyjnych poety znajdowały się autentyczne postaci znaczące w życiu politycznym i kulturalnym ówczesnej Polski15. Bezzasadne byłoby więc robienie
wyjątku i dedykowanie (i to w takiej postaci) cyklu utworów postaci zmyślonej.
Jednak nie dociekania genealogiczne są zadaniem tego artykułu.
Można zapytać, kto jest bohaterem Trenów – Jan Kochanowski czy Urszula
Kochanowska? Odpowiedź jest prosta: równoprawnymi bohaterami tych utworów są ojciec z córką, oboje. Głównym tematem nie jest natomiast śmierć, żałoba, a relacja ojciec-córka i ojcowska miłość. Życie i twórczość Jana Kochanowskiego zostały przyswojone przez świadomość powszechną Polaków na przestrzeni wieków i odegrały znaczącą rolę w polskiej kulturze16 17. Jan Kochanowski, jeden z najbardziej znanych i uznanych polskich poetów doby renesansu,
został zapamiętany nie tylko ze względu na jakość swojej twórczości, ale także –
9

J. Gacki, O rodzinie Jana Kochanowskiego, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i
Wolffa, Warszawa 1869, s. 99.
10
Tamże.
11
W. Urban, Źródłowe nowości do rodziny Kochanowskich [w:] Poeta z Czarnolasu, pod
red. P. Buchwald-Pelcowej i J. Pacławskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 1984, s. 114-116.
12
Gacki, op.cit., s. 98-102.
13
Hannie Kochanowski poświęca utwór pośmiertny. Zob. Epitaphium Hannie Kochanowskiej [w:] J. Kochanowski, Treny, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1950, s. 36. Mógł
zatem Kochanowski poświęcić Treny Hannie, jednak tego nie zrobił. Przemawia to za
istnieniem drugiej, faworyzowanej córki – Urszuli.
14
J. Kochanowski, Treny, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1950, s. 5.
15
Zob. R. Ocieczek, O dedykacjach Jana Kochanowskiego [w:] J. Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z.J. Nowaka, t. 1, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 7.
16
Zob. A. Borowski, O trwodze, rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego [w:]
Jan Kochanowski. Interpretacje, por. red. J. Błońskiego, s. 176.
17
Pelc, op. cit., s. CII.
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a może przede wszystkim – dzięki wyjątkowej relacji, jaka łączyła go z córką
Urszulą oraz dzięki ekspresji głębokich uczuć, jakie żywił do przedwcześnie
zmarłego dziecka18. Treny Kochanowskiego wyrażające cierpienie ojca po utracie dziecka oraz będące przykładem wyjątkowej ojcowskiej miłości można uznać
za arcydzieło gatunku19 20 i traktować jako pomnik życia polskiego rodzinnego,
jako […] pomnik miłości rodzicielskiej21. Relacja poety-ojca z córką zyskały
niemałą sławę – powodem tego była prawdopodobnie emocjonalność, czy nawet
sentymentalność Trenów, jak również fakt, że nie był to pojedynczy utwór, a cały
cykl oraz rzadkość tematyki – ilość epitafiów poświęconych zmarłym córkom
była (i chyba wciąż jest) raczej niewielka22. Ojcowska postawa czarnoleskiego
poety stała się wręcz legendą, a także inspiracją dla twórców późniejszych i
głównym tematem wielu dzieł. Wpływ czarnoleskiego poety na późniejszą literacką twórczość jest ogromny. Równie liczne są opracowania zarówno samej
twórczości Kochanowskiego, jak i jej recepcji w literaturze. Natomiast, jeśli chodzi o badania nad recepcją życia i twórczości Jana z Czarnolasu w sztukach plastycznych, to są one skromniejsze i wciąż wymagają uwagi. Dzieła sztuk plastycznych poświęcone renesansowemu poecie są dosyć liczne (jeśli porównać je
z ilością dzieł poświęconych innych znaczącym poetom polskim)23. Portrety Kochanowskiego oscylują wokół kilku rekwizytów (lutnia, książka, pióro), miejsc
(dom w Czarnolesie, lipa) oraz postaci (Jan Zamoyski, Urszula Kochanowska).
Przedstawienia Kochanowskiego jako kochającego ojca wymagają osobnych
poszukiwań i opracowań niż ikonografia samego artysty. Dzieła podejmujące
temat ojcowskiej miłości i relacji ojciec-córka stanowią bowiem ważną część
ikonografii Jana Kochanowskiego i kształtują ikonograficzny wizerunek poety z
Czarnolasu. Portrety poety z Urszulką stanowią plastyczne interpretacje dzieł
literackich, jakimi jest cykl trenów, jak również odnoszą się do narosłej wokół
relacji Kochanowskiego z córką legendy.
Dzieła sztuki eksplorujące temat ojcowskiej miłości Kochanowskiego można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią prace przedstawiające Jana
Kochanowskiego z Urszulką za życia, do drugiej kategorii zaliczają się obrazy
ukazujące Kochanowskiego po śmierci córki, czy też Urszulkę ukazującą się ojcu
po śmierci.
18

Zob. D. Pirie, Wymiar tragiczny w Trenach Jana Kochanowskiego [w:] Jan Kochanowski.
Interpretacje, pod. red. J. Błońskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 178-179.
19
Zob. Pirie, op.cit., s. 179, 199.
20
A. Vincenz, Treny jako pomnik życia rodzinnego – próba reinterpretacji [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, pod. red. J. Błońskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1989, s. 200.
21
S. Windakiewicz, Jan Kochanowski, Warszawa 1947, s. 131-132.
22
Zob. Vincenz, op. cit., s. 210.
23
Zob. Z. Maślińska-Nowakowa, Jan Kochanowski w malarstwie i rzeźbie [w:] Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z.J. Nowaka, t. 1, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 54-67.
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Jednym z najbardziej znanych dzieł podejmujących omawiany temat jest obraz Władysława Łuszczkiewicza „Jan Kochanowski z Urszulką” z połowy XIX
wieku. Namalowany techniką olejną ukazuje Urszulę Kochanowską w centrum
kompozycji. Na krześle, na którym siedzi dziewczynka stoi też lutnia – córka
poety miała cechować się talentem muzycznym i poetyckim – instrument, którego dotyka jedną ręką ma zatem symbolizować jej uzdolnienia. W drugiej ręce
dziecko trzyma kwiat maku. Ojciec schowany nieco za krzesłem, spogląda z
upojeniem na córkę, również trzyma w dłoni mak. Mak symbolizuje odurzenie,
łączy się to z wyrazem twarzy ojca – córka działa na niego jak narkotyk. Obok na
stole kałamarz - nawiązanie do twórczości literackiej. W tym kontekście można
interpretować całą scenę nie tylko jako oddanie relacji ojciec-córka, ale też jako
obraz artysty i jego muzy. Ojcowska miłość powoduje, że obecność córki działa
na poetę inspirująco, jest źródłem natchnienia i twórczego impulsu.
Władysław Łuszczkiewicz namalował także w latach 1864-1865 obraz Jan
Kochanowski czytający w Czarnolesie przekład psalmów24, którego inny tytuł to
„Kochanowski w Czarnolesie”. Jan Kochanowski z „Psałterzem Dawidów” stoi
na środku. Podniesiona ręka wprowadza pewną uroczystość i wzniosłość. Z prawej strony postać biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, któremu poeta
zadedykował swoje dzieło25. Pomimo tego, że czarnoleski twórca przyjmuje tak
dostojnego gościa i dla niego ma być ten odczyt, to biskup – choć na pierwszym
planie – zostaje umiejscowiony z boku. W centrum kompozycji, zaraz obok ojca
znajduje się mała Urszula, która siedzi na kolanach żony poety otoczona gromadką innych dzieci. Postać ukochanej córki autora Fraszek, choć mała przykuwa uwagę widza. Biel materiału, w który jest owinięta wybija się spośród ciemnych, brunatnych I bordowych barw dominujących w dziele. Cała scena odbywa
się oczywiście w cieniu starej, rozłożystej lipy. Kopię obrazu Władysława
Łuszczkiewicza, znajdującą się w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie,
wykonał Mieczysław Dyląg w 1984 roku. Kopia jest zamierzonym przez kopistę
lustrzanym odbiciem oryginału.
Dziełem o podobnym przesłaniu jest olejny obraz Karola Millera „Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie”26 z 1877 roku. W centrum kompozycji
znajduje się Jan Kochanowski z córką na kolanach. Wpatrujący się w dziecko
poeta jednocześnie pisze – ponownie Urszula jest tu ukazana jako źródło weny.
Zachwyt wzbudza nie tylko w ojcu, oczy wszystkich postaci po prawej stronie
obrazu zwrócone są właśnie ku niej. Dziewczynka, jak na obrazie Łuszczkiewicza, trzyma lutnię, tym razem zdaje się nawet na niej grać. Jej oczy zwrócone są
ku górze, w stronę nieba, może to sugerować, że jej umiejętności w tak młodym
wieku mają charakter nadziemski, być może są efektem Bożej łaski. Wyjątko24

Muzeum Narodowe w Krakowie .
J. Kochanowski, Psałterz Dawidów, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Kraków
1960, s. 3.
26
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
25
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wość Orszulki gromadzi całą atencję. Ojciec pochłonięty nią nie zwraca nawet
uwagi na przybyłego Jana Zamoyskiego. Kanclerz wielki koronny wraz z orszakiem zostaje przez poetę niezauważony. Wskazuje to na przyjętą przez postać
ojca hierarchię wartości – ukochane dziecko jest na pierwszym miejscu. Kiedy
ojciec-poeta przebywa z dziewczynką wszystko inne przestaje dla niego istnieć.
Spośród innych scen z udziałem Jana Zamoyskiego wymienić można takie kompozycje jak "Urszula Kochanowska improwizująca Janowi Zamoyskiemu" pędzla Feliksa Sypniewskiego27 oraz obraz Jana Matejki „Kochanowski prezentujący
Urszulkę Zamojskiemu” z 1853 lub 185428.
Kolejnym dziełem zaliczającym się do pierwszej kategorii jest rysunek „Jan
Kochanowski wśród żywiołów swej pieśni” Michała Elwiro Andriollego z 1884
roku, zamieszczony w „Tygodniku ilustrowanym” z 1930 roku29. Kochanowski
znowu przedstawiony jest w trakcie pracy twórczej – na stoliku znajduje się kałamarz i brulion. Do poety przytula się córka, mężczyzna czule obejmuje ją ręką.
Wzrok obojga zwrócony jest w tą samą stronę. Andriolli obrazuje więc bliskość
łączącą ojca i córkę, jak również zbieżność usposobień i panującą między dwojgiem harmonię.
Z początków dwudziestego wieku pochodzą także ilustracje Zofii Stryjeńskiej do wydania Trenów Jana Kochanowskiego (1930)30. Rysunkom tym uwagę
poświęcili Władysław Kozicki31 i Artur Schroeder32. Akwarele są zróżnicowane,
na większości widnieje Urszula Kochanowska, z blond włosami i w kolorowej
sukience. By nie było wątpliwości ilustratorka umieszcza u dołu banderole z
imieniem dziewczynki. Nas interesują w szczególności trzy ilustracje, na których
pojawia się Jan z Czarnolasu. Na pierwszym rysunku33 Jan z Czarnolasu leży w
łóżku, pomniejszony. Większą część kompozycji zajmuje matka poety z Urszulką na rękach. Okala je obramowanie sugerujące, że są one tylko sennym widzeniem. Ilustracja ta odnosi się do Trenu XIX, w którym podmiot liryczny woła:
Ledwie mię na godzinę przed świtanim swymi
Sen leniwy obłapił skrzydły czarnawymi.
27

Muzeum Zamojskiego w Zamościu.
Z. Maślińska-Nowakowa, Jan Kochanowski w malarstwie i rzeźbie [w:] Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja, pod red. Z. J. Nowaka, t. 1, Uniwersytet Śląski, Katowice
1985, s. 60.
29
Nr 22 z 31 maja 1930 roku.
30
Publikowane w numerze 23 „Wiadomościach literackich” z 1930 roku. Reprodukcje
ilustracji umieszcza w swej książce Anna Niewolak-Krzywda. Zob. A. NiewolakKrzywda, W kręgu rzeczy czarnoleskiej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987,
s. 30, 86, 115, 118, 134 , 179.
31
W. Kozicki, Stryjeńska jako ilustratorka „Trenów" Kochanowskiego [w:] „Słowo Pol.”
1930, nr 155.
32
A. Schroeder, „Treny" Kochanowskiego w ilustracji Zofii Stryjeńskiej [w:] „Czas”
1930, nr 130.
33
Zob. Niewolak-Krzywda, op.cit. , s. 115 .
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Natenczas mi się matka właśnie ukazała,
A na ręku Orszulę moję wdzięczną miała34
Druga ilustracja35 przedstawia Kochanowskiego grającego na lutni, symbolizującej natchnienie poetyckie i samą Urszulkę. Spoglądającego w górę mężczyznę otaczają zapalone świece, oznaczające pamięć. Akwarela odnosi się do trenów VI, XIV, XV, XVI, w którym pojawia się motyw lutni. Ostatnia z trzech
ilustracja36 ukazuje pożegnanie Jana z córką. Ojciec klęczy na klęczniku, dłońmi
dotyka odchodzącej w górę Urszuli. Dziewczynka lewą ręką dotyka wyróżnionego kolorem serca ojca. Rysunki Stryjeńskiej, choć proste w kompozycji, stanowią wzruszającą interpretację motywu ojcowskiej miłości Kochanowskiego.
Dzieła przedstawiające Kochanowskiego z córką nie ograniczają się wyłącznie do malarstwa i rysunku. Zygmunt Trembecki w 1878 roku stworzył rzeźbę „Jan Kochanowski z Urszulką”. Rzeźba przedstawia Kochanowskiego z córką
Urszulą. Siedząca na kolanach ojca dziewczynka jest dużo starsza niż opisał w
Trenach poeta. Urszula miała umrzeć w wieku trzydziestu miesięcy, tu ma co
najmniej kilka lat, nawet sześć. Większy rozmiar dziecka może sugerować dojrzałość psychiczną dziecka (Urszula miała być nadzwyczaj rozwinięta umysłowo
jak na swój wiek), istotność dziecka dla ojca, lub to po prostu licentia poetica.
Ojciec jest bardzo czuły wobec córki, przytula ją i całuje. Scena stanowi alegorię
ojcowskiej miłości. Należy zwrócić uwagę, że Urszulka ponownie przedstawiana
jest z lutnią, symbolem jej niezwykłej muzykalności i talentu. Lutnia staje się
wręcz atrybutem dziewczynki. Można tu znowu nawiązać do postaci muzy –
dziewczynka jest inspiracją dla swego ojca i – tak jak mitologiczne greckie muzy
– ma nawet swój atrybut, który pomaga odbiorcy obrazu rozpoznać ją.
Innym dziełem rzeźbiarskim zainspirowanym ojcowską miłością czarnoleskiego poety jest praca autorstwa ludowego artysty Grzegorza Szewczyka zatytułowana „Jan Kochanowski z Urszulką na kolanach” z 1976 r.37 Dzieło ukazuje
ponownie Kochanowskiego wraz z ukochaną córką. Postać poety grubo ciosana
przywołuje skojarzenie z siłą, władczością, zasadniczością. Ta intensywność
zostaje przełamana czułym gestem wobec tulącej się do postaci Kochanowskiego
małej, ledwie dostrzegalnej sylwetki córki. Należy zaznaczyć, że rzeźba została
wykonana z drewna lipowego bejcowanego – co niesie ze sobą dodatkowe znaczenie odnoszące się do lipy czarnoleskiej – lipy rosnącej w pobliżu domu Jana
Kochanowskiego, pod którą lubił odpoczywać i pisać.
Kolejnym przykładem utwierdzającym wizerunek czarnoleskiego poety jako
kochającego ojca jest pomnik w Zwoleniu. Pomnik Jana Kochanowskiego z Urszulką usytuowany jest na placu szkolnym Publicznego Gimnazjum noszącego
imię Jana Kochanowskiego (Zwoleń, ul. Kościelna). Rzeźba poety trzymającego
34

Tren XIX albo sen [w:] J. Kochanowski, Treny, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1950, s. 29.
Zob. Niewolak-Krzywda, op.cit. , s. 134 .
36
Tamże, s. 179.
37
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na ręku Urszulkę dłuta Władysława Janii jest wykuta w białym piaskowcu oraz
ustawiona na cokole z piaskowca czerwonego. Pomnik pełniący jednocześnie
funkcję miejsca pamięci i tablicy pamiątkowej odsłonięty został w roku 1981.
Kochanowski trzyma na ręku, przy piersi maleńką córkę, która wtula się w niego.
Oboje mają przymknięte oczy i wyrazy twarzy rozmarzone, pełne przyjemności
ze wspólnego przebywania i bliskości. Dodatkowo, ojciec drugą, wolną ręką
dotyka serca.
Na uwagę zasługuje także twórczość w dziedzinie tkaniny artystycznej podejmująca temat ojcowskiej miłości Kochanowskiego. Wystawa główna Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w reprezentacyjnej części dworku,
rozpoczyna się w hallu, gdzie znajduje się gobelin ”Poeta czarnoleski” autorstwa
Krystyny Czarnockiej z 1984 roku. W centrum kompozycji siedzi pomnikowy
Kochanowski i trzyma dłoń na ramieniu stojącej przed nim córki. Nie mogło
zabraknąć lipy, w górnej części korony drzewa herb Korwin. Po bokach gobelinu
cytaty utworów poety. Drugi wielkoformatowy gobelin w czarnoleskim Muzeum
Kochanowskiego zatytułowany ”Kochanowski z Urszulką” wykonała Barbara
Falkowska w 1955 roku. Tkanina dwuosnowowa ukazuje symboliczną czarnoleską lipę, a także postać Kochanowskiego trzymającego za rękę Urszulkę. Pod
spodem fragment pochodzący z fraszki „Na lipę”.
Do drugiej kategorii obrazów podejmujących temat ojcowskiej miłości Jana
Kochanowskiego należą obrazy przedstawiające poetę już po śmierci córki. Dzieła te ukazują bądź Kochanowskiego przy zwłokach dziecka, bądź jego żałość już
po pogrzebie. Interesującym faktem jest to, ze w tym ostatnim typie obrazów
twórcy niejako „przemycają” postać Urszulki – czy to w postaci ducha, czy to w
postaci anioła.
Najbardziej znanym dziełem pokazującym apogeum ojcowskich uczuć Kochanowskiego jest obraz olejny Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki pędzla
Jana Matejki. Szkic akwarelowy na ten temat pochodzi z roku 1861, a słynny
obraz z roku następnego, tj. 1862. Postać Jana Kochanowskiego została umieszczona na pierwszym planie. Z boleścią na twarzy Jan z Czarnolasu pochyla się
nad zwłokami dziecka, obejmuje je i całuje głowę. Zmarła przedwcześnie dziewczynka ma na sobie białą sukienkę, a w rękach trzyma krzyż. Oczywiście nie
mogło zabraknąć lutni – malarz umiejscowił ją przy nogach Urszulki. Dłoń
dziewczynki delikatnie dotyka ręki ojca. Postacie ojca i dziecka wyróżniają się
wydatnością barw od reszty obrazu. Poza nimi ciemny pokój, w tle widoczne są
sprzęty domowe. Po lewej stronie wisi obraz Matki Bożej z Jezusem – symbol
uświęconego rodzicielstwa. Dzieło ilustruje boleść osieroconego ojca, niemożność pogodzenia się z utratą i niechęć rozstania z nim, choć jest to już tylko jego
ciało. Matejko nie zapomina umieścić na obrazie atrybutu małej muzy Kochanowskiego- lutni, która dodatkowo podkreśla żałość całej sceny. Paląca się świeca symbolizuje pamięć o zmarłej, a obraz Matki Boskiej wprowadza powagę i
religijność. Wyrazistość postaci w porównaniu z mglistym tłem oznacza ważność
relacji ojciec-córka pomimo obecnej śmierci.
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Inną pracą z tej kategorii jest „Jana Kochanowskiego Tren X” – ilustracja
drzeworytu Juliusza Kossaka, zamieszczonego w „Tygodniku Ilustrowanym” z
23 sierpnia 1884 roku. W centrum drzeworytu pod lipą siedzi Jan Kochanowski.
Mężczyzna lewą ręką podpiera głowę, a w prawej trzyma pióro. Rysunek ma
uwieczniać chwilę żałoby i tworzenia pod jej wpływem kolejnego X trenu, który
zaczynają słowa: „Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?”38. Na stoliku obok książka i kałamarz, luźno porozrzucane kartki papieru. Poza poety
wskazuje na blokadę pisarską, brak weny powodowany utratą córki-muzy. U stóp
poety leży pies, obok oparta o ławę lutnia – symbol obecności Urszulki, jak i
pamiątka po zmarłej. Na pierwszym planie rabata z kwitnącymi, różowymi kwiatami – symbolizującymi niewinność i dziewczęcość właściwą utraconej córeczce.
W tle fragment architektury domu. Góra rysunku zwieńczona jest półłukiem
przedstawiającym unoszące się anioły, wśród których z wianuszkiem na głowie
Urszulka Kochanowska.
W jednej z sal czarnoleskiego muzeum zaaranżowanej na „gabinet poety”
znajduje się dzieło „Jan Kochanowski Tren X”. To obraz namalowany na podstawie rysunku Juliusza Kossaka przez Hilarego Gilewskiego w 2005 roku. Scena na obrazie – jak w oryginale – rozgrywa się w czarnoleskim ogrodzie poety, w
cieniu lipy. W prawej dłoni poety pióro, lewa podpiera głowę. Również i tu Jan z
Czarnolasu ma zatroskaną twarz, pełną żalu i smutku po śmierci córeczki. U stóp
poety ponownie leży pies i kwiaty. W tle widoczne mury domu w Czarnolesie.
Góra kompozycji także zwieńczona jest półłukiem, w którym widoczne są anioły, wśród nich z wianuszkiem na głowie Urszulka.
W drugiej kategorii dzieł mieści się gobelin Krystyny Czarnockiej zatytułowany „Treny”39. Głównym motywem jest drzewo z suchymi i opadłymi liśćmi.
Na gałęziach siedzą czarne ptaki. O pień drzewa oparta jest lutnia - atrybut ukochanej córki Kochanowskiego, a wśród korzeni umieszczony jest portret trumienny Urszulki. Nastrój boleści i żałoby wprowadzają również wybrane cytaty
z Trenów. Po prawej stronie cytat z Trenu VIII i XVI. Postać ojca symbolizuje
umieszczony u góry dzieła herb Korwin. Całość gobelinu utrzymana w ciemnej
kolorystyce ma podkreślać żałobny nastrój.
Dzieła ukazujące Jana Kochanowskiego po śmierci dziecka łączy nie tylko
postać osieroconego ojca, nastrój smutku i żałości, ale także próby „przemycenia” Urszuli na przykład w postaci jej atrybutu lutni, ale także pod postacią anioła (jak u Kossaka i Gilewskiego) lub ducha (jak na rycinie ze zbiorów muzeum w
Surażu ukazującej rozpaczającego Kochanowskiego z lecącym nad nim duchem
dziewczynki). Andrzej Pieńkos następująco podsumowuje drugi typ omawianych
tu dzieł: „temat [...] - Kochanowski nad zwłokami córki, której śmierci nadał

38
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Tren X [w:] Kochanowski J., Treny, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1950, s. 15.
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artystyczną formę - również nie znalazł odpowiedniej realizacji malarskiej w
polskiej sztuce”40.
Z innych nie omówionych wcześniej dzieł można wymienić obraz Stanisława Chlebowskiego „Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. W scenie zbiorowej poeta przed pogrzebem żegna zmarłą córkę. Ojcowska miłość Kochanowskiego była także inspiracją dla Juliana Maszyńskiego, Magdaleny ButtowtAndrzejkowiczówny, Bronisława Kamińskiego, Maurycego Sztencela41, Edwarda Loevy42. Wiele z tych prac została zamieszczona bądź w „Kłosach”, bądź w
„Tygodniku ilustrowanym”.
Przechodząc do podsumowania: siła oddziaływania Trenów polega na prezentacji osobistych przeżyć poety-ojca. Fakt bycia ojcem i dokumentacja relacji
ojciec-córka nie są tu bez znaczenia. Realistyczny model autobiograficzny
wprowadza autentyczność. Wydaje się, że właśnie ta autentyczność przeżycia
spowodowała, że reprezentanci sztuk plastycznych późniejszego czasu tak często
wykorzystywali postać Kochanowskiego do przedstawienia figury kochającego
ojca. Dzieła takie jak obraz olejny Jana Matejki „Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”, obraz Karola Millera „Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie”, drzeworyt Juliusza Kossaka „Jan Kochanowski Tren X”, czy rzeźba Zygmunta Trembeckiego „Jan Kochanowski z Urszulką” i inne w dużej mierze służą
kultowi poety, pielęgnowaniu legendy wokół relacji Kochanowskiego z córką,
utwierdzania jej w powszechnej świadomości, ale także sprzyjają propagowaniu
pozytywnej postawy ojcowskiej oraz wykazują uniwersalność i wagę tematu
ojcowskiej miłości (nie tylko) w szeroko pojętej sztuce.
Streszczenie
Jan Kochanowski, jeden z najbardziej znanych i uznanych polskich poetów
doby renesansu, został zapamiętany nie tylko ze względu na jakość swojej twórczości, ale także – a może przede wszystkim – dzięki wyjątkowej relacji, jaka
łączyła go z córką Urszulą oraz dzięki ekspresji głębokich uczuć, jakie żywił do
przedwcześnie zmarłego dziecka. Treny Kochanowskiego wyrażające cierpienie
ojca po utracie dziecka oraz będące przykładem wyjątkowej ojcowskiej miłości
można uznać za arcydzieło gatunku. Ojcowska postawa czarnoleskiego poety
stała się wręcz legendą, a także inspiracją dla twórców późniejszych i głównym
tematem wielu dzieł sztuki. Artykuł jest próbą wykazania uniwersalności i wagi
tematu ojcowskiej miłości w szeroko pojętej sztuce na przykładzie dzieł ukazujących wyjątkową relację Jana Kochanowskiego z córką.
40
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Summary
Fatherly love of Jan Kochanowski as a subject of art
Jan Kochanowski, one of the most known and acclaimed Polish poets of
Renaissance, is remembered not only for his works, but also – or perhaps mainly
– for the exceptional relation he had with his daughter Urszula and for the expression of deep feelings he had for the prematurely deceased child.
Kochanowski's Treny, which express the suffering of a father after loosing a
child and are an example of exceptional fatherly love, may be recognized as a
masterpiece. Fatherly attitude of the poet of Czarnolas became a legend and an
inspiration for the latter artists and the main subject of many works of art. The
article is an attempt of demonstrating the universality and importance of the subject of fatherly love in widely understood art on the example of work showing
exceptional relation of Jan Kochanowski with his daughter.
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Motyw ojca w filmie – ujęcie socjologiczne
Wstęp
Nie ma wątpliwości, że współczesna rodzina uległa rozpadowi, a przynajmniej rozluźnieniu więzi. Powszechne stały się rozwody, życie w pojedynkę,
związki kohabitacyjne, samotne rodzicielstwo. Zmieniła się także rola ojca w
życiu rodziny1. Współcześnie model ojcostwa przeżywa głęboki kryzys wynikający głównie z przemian cywilizacyjnych: społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturalnych i religijnych. Rezultatem owych przemian w stosunku do
roli ojca to: rozpowszechnienie się rozwodów, postępująca laicyzacja społeczeństwa, możliwość samotnego posiadania przez kobietę dziecka w wyniku sztucznego zapłodnienia, dążenia do kariery2.
Jednym z istotnych czynników wpływających na kształtowanie się tożsamości, zasad wartości i stylów życia mają środki masowego przekazu. Ciekawe
zatem staje się prześledzenie wzorów ojcostwa, jakie są prezentowane w polskich filmach. Medium, jakim jest film, stało się cennym źródłem informacji o
formowaniu się postrzegania współczesnego ojcostwa w Polsce. Celem referatu
jest zatem ukazanie różnych wzorów i odcieni ojcostwa prezentowanego w filmach polskich po 1989 roku. Według K. Pokornej-Ignatowicz media służą do
szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa. Są źródłem wiedzy o świecie, z
różnych dziedzin, ukazują zasady funkcjonowania różnych społeczeństw, instytucji. Media to też twórczość kulturowa – popularyzuje osiągnięcia techniczne,
cywilizacyjne i kulturowe. Media pełnią też funkcję rozrywkową, opiniotwórczą.
Zagrożenia płynące z nieodpowiednia wykorzystania mediów to: manipulowanie
odbiorcami, komercjalizacja, wypaczenie rzeczywistości, media stają się jedynym autorytetem. Dlatego też filmy są jedynie odbiciem rzeczywistości, niekoniecznie wiernie oddaja rzeczywistość, ale jedynie pewne fragmenty, uwypuklają
problemy. Z drugiej strony media są „lustrem”, w których odbija się rzeczywistość, a więc preferowane wzory zachowań, postawy, poglądy, style życia3.
Aby przeciwstawić się negatywnym wpływom mediów autorka wskazuje na
potrzebę wczesnej edukacji medialnej, tzn. kształcenie zarówno odbiorców jak i
nadawców komunikatów medialnych oraz wpojenie właściwych zasad etycznych
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A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, PWN, s. 193-195.
J. Augustyn SJ, Ojcostwo, aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 2003, Wydawnictwo WAM, s.39-50.
3
K. Pokorna-Ignatowicz, Katolicka doktryna medialna: historia, główne tezy, dokumenty, [w:]
Teorie komunikacji i mediów, T.1., red. M. Grasiewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2009, Oficyna
Wydawnicza ATUT, s.114-115.
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i budowanie kręgosłupa moralnego, a więc odpowiedzialność za treść, formę i
skutki swoich działań (zamierzonych lub niezamierzonych)4.
1. Teorie ojcostwa
Dobry ojciec to najpierw dobry mąż. Instynkt ojcowski jest trudniej osiągalny niż macierzyński. Powołaniem mężczyzny jest ojcostwo, które wiąże się z
odpowiedzialnością. Jako mąż, mężczyzna powinien się troszczyć o żonę do
końca swojego życia, być czuły i mieć szacunek dla swoje żony. Jako ojciec,
mężczyzna ma swoje miejsce i zadania w rodzinie. Po pierwsze ma rozwijać
miłość do zony i dzieci. Po drugie wychowuje dzieci do odpowiedzialności za
czyny. Zabezpiecza też rozwój rodziny. Po trzecie wreszcie ojciec powinien
kształtować postawy wiary, tzn. być przewodnikiem dziecka, stanowić wzór do
naśladowania5. Cechy dobrego ojca to gotowość do poświęceń oraz bezinteresowność, a nie postawy hedonistyczne, wzór społeczny, „łącznik między rodziną
o społeczeństwem”6. Dobry ojciec powinien być zainteresowany wychowaniem
dzieci, być wyrozumiały, tolerancyjny, ale też umieć egzekwować właściwe zachowania i być autorytetem7.
Kryzys ojcostwa ma swoje źródła w przeszłości. Pierwszy etap przemian
można było zaobserwować wraz z rewolucją przemysłową, gdy dzieci i kobiety
wyszły z domu i na równi z ojcem pracowały głównie w fabrykach. Kolejne wydarzenia, które wpłynęły na przemiany ojcostwa to dwie wojny światowe, emigracje zarobkowe, proces demokratyzacji oraz rewolucja techniczna8.
Kryzys ojcostwa przez postawy liberalne i szerzący się relatywizm moralny,
płynność postaw, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa (bezrobocie, kruchość
systemu gospodarczego i politycznego, emigracja zarobkowa, rozwody), przemiany we wzorcu męskości, odnoszenie się relacji ról pełnionych w społeczeństwie ze względu na płeć (zostało to zaburzone), rozbudzone oczekiwanie konsumenckie (hiperkonsupcjonizm), wygórowane ambicje rodziny.9 Rezultatem
kryzysu ojcostwa jest często ucieczka w nałogi i agresja, która często przewija
się jako główny motyw ojca w filmie.
4

Ibidem.
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6
A. Urbaniak, op. cit., s. 11-17 oraz M. Porąbaniec, Nowy model ojcostwa we współczesnej rodzinie polskiej, [w:] Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia, red. K. Gąsior,
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W wyniku kryzysu ojcostwa J. Augustyn stwierdził, że współczesność można określić jako cywilizację bez ojca, co jest rezultatem zmiany roli ojca w rodzinie, który coraz częściej jest ojcem nieobecnym, tj. zdystansowanym. Swoją
nieobecność, najczęściej spowodowaną długimi godzinami pracy lub pracą zarobkową na emigracji, stara się wynagradzać rodzinie w postaci podarunków. To
prezenty, a wiec przedmioty materialne zastępują obecność ojca, jak i postawy
wychowawcze oraz brak uczuciowej więzi. Po pustce w rodzinie bez ojca, zarówno żona jak i dzieci znajdują sobie różnego rodzaju substytuty, co prowadzi
do zaniku autorytetu ojca10.
Według M. Wolickiego współcześnie zmieniła się rola ojca w rodzinie. Można
mówić o kryzysie ojcostwa, zaniku autorytetu ojca jako głowy rodziny oraz zerwaniu
kontaktu z Bogiem jako Pierwszym Ojcem. Analogicznie ojciec przejawia mądrość,
miłość, twórczość, rozwój, postęp, przemiany, doskonalenie, uszlachetnienie. Ojciec
powinien być odpowiedzialny za rozwój, poczęte życie. Ojcostwo nie jest wpisane w
naturę mężczyzny, dlatego, żeby być dobrym ojcem trzeba mieć wzorzec, uczyć się,
dorastać i dojrzewać duchowo, podejmując zadania i obowiązki, uczyć się panowania nad sobą11.
Patologie nie tylko negatywnie wpływają na rodzinę, ale na postrzeganie i
pojmowanie ojcostwa. Przyczyną jest pauperyzacja społeczeństwa oraz bezrobocie. Przyczyną alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie jest stawianie mężczyznom wygórowanych wymagań. Dodatkowo pomniejsza się rolę ojca przez panujący stereotyp „matki Polki”, nadopiekuńczej i rządzącej domem12. M. Wolicki
wymienia liczne funkcje, jakie powinien pełnić ojciec w rodzinie. Są to funkcje:
rodzinotwórcza, podtrzymująca, prokreacyjno-opiekuńcza oraz wychowawcza.
Funkcja rodzinotwórcza ojca spaja rodzinę, nadaje jej ramy organizacyjnostrukturalne, zapewnia byt i utrzymanie, posiada zdolności przewidywania i planowania oraz oszczędzania. Troszczy się o zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa,
stabilizacji, a więc integralności rodziny.
Funkcja podtrzymująca polega na tym, że ojciec jest pomocny matce w wychowywaniu dzieci, zabezpiecza środki do życia, opiekę lekarską, pomaga wykonywać obowiązki domowe. Gdy kobieta musi poświęcić się dzieciom w
pierwszym okresie życia, to ojciec przejmuje większość obowiązków domowych.
Jest też pomocą emocjonalno-duchową dla rodziny. W funkcji prokreacyjnoopiekuńczej, ojciec przekazuje życie, jest obecny w wychowaniu i pielęgnacji
dziecka w pierwszych okresach życia na równi z matką.
Funkcja wychowawcza jest istotna dla pełnego rozwoju rodziny. W miarę wzrostu dziecka, wychowawcza rola ojca wzrasta. Ojciec wpływa na osobowość dziecka,
10
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powinien stanowić autorytet. Powinien być wzorem, przykładem, kimś, kogo dziecko będzie chciało naśladować, będzie dumne. Dziecko zdobywa też znajomość roli
męskiej, związanej z płcią, przekazywanie ról rodzinnych. Identyfikacja dziecka z
ojcem jest istotna, gdyż umożliwia prawidłowy rozwój i nawiązywanie kontaktów
międzyludzkich. Ojciec pobudza do stawiania sobie celów życiowych, jest pomocny,
serdeczny i przyjacielski13.
M. Kisielewska stwierdziła, że ojciec zaspokaja potrzeby fizyczne psychiczne dziecka, rodziny. Zagrożeniem autorytetu ojca jest przebywanie poza domem,
z czego wynika zaburzenie więzi emocjonalnej. Ojcostwo w biblii: Józef jako
przykład ludzkiego ojcostwa: obrońca, opiekun, wychowawca. Uczył Jezusa
prawa i zawodu. Ojcostwo to odpowiedzialność za rodzinę i pełne uczestnictwo
w wychowywaniu dziecka.14. Wyróżnia się trzy definicje ojcostwa: biologiczne,
prawne oraz duchowe. W niniejszym artykule autorka skupiła się głównie na
ojcostwie biologicznym15.
Ojcostwo to zarówno powołanie i zadanie na całe życie, świadomy i wolny
wybór, pełen radości. Główne zadania ojca to odpowiedzialność za poczęte życie, wspólne wychowanie dziecka, praca dla dobra rodziny oraz świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego16. W funkcjonalnej teorii przyjmuje się, że rodzina jest najważniejszą grupą społeczną. Oznacza to, że dzięki niej zachowana jest
ciągłość pokoleń i konsensus społeczny. Do głównych zadań rodziny należą reprodukcja, wychowanie dzieci oraz socjalizacja. W rodzinie kształtuje się osobowość człowieka oraz zasady moralne17. Ponadto M. Porąbaniec wskazuje, że to
„(…) rodzina łączy ludzi dzięki wspólnym tradycjom, normom i wartościom”18.
Rodzice zaś stanowią wzór do naśladowania dla dzieci19.
Według teorii feministycznych w socjologii uważa się, że rodzina jest przyczyną wyzysku, samotności i nierówności. Wiąże się to z tradycyjnym modelem
rodziny, głównie z patriarchatem. Feministki uważają, że to w rodzinie dochodzi
do przemocy, której przyczyna tkwi w mężczyznach, a kobiety głównie wkładają
pracę w utrzymanie więzi rodzinnych oraz poświęcają się wychowaniu dzieci20.
Należy jednak zaznaczyć, ze te teorie są jednostronne i fundamentalne, a przyczyny
kryzysu ojcostwa są znacznie szerszym zagadnieniem. W nowym paradygmacie
męskości, ojciec nie jest osobą dominującą w rodzinie, ale współdziała z małżonką i
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wspólnie z nią wychowuje dzieci. Wzrosła też liczba mężczyzn w porodach. Ojciec
coraz częściej jest nie tylko opiekunem dziecka, ale przede wszystkim partnerem21.
2. Ojciec w mediach
Przez ks. A. Zwolińskiego cywilizacja ludzka zwana jest cywilizacją wzrokowców, gdyż to przede wszystkim wzrok jest tym zmysłem, dzięki któremu
człowiek jest w stanie odbierać informacje ze świata. W ponowoczesności, w
której człowiek ma do czynienia z natłokiem informacji, głównie płynącej z mediów to selektywność danych jest kluczowym elementem. Człowiek przez obserwacje poznaje rzeczywistość, co z kolei wpływa na świadomość, poglądy i
wiedzę. We współczesnej estetyce kultury „wszystko staje się obrazem”. Stąd też
„obraz stał się podstawowym elementem kultury współczesnego świata”22.
Jak podkreśla ks. A. Zwoliński filmy w sposób sugestywny kreują wzory i
modele zachowań ludzi w życiu rodzinnych i społecznym. Jednocześnie zaznacza też, że w filmach kreacje aktorskie przedstawiają ludzi nieprzeciętnych, tzn.
zarówno bohaterów pozytywnych jak i negatywnych. Stąd też motyw ojca w
polskich filmach fabularnych ma przeważnie wydźwięk negatywny. Wynika to z
faktu, że reżyserzy wciąż szukają nowych szokujących motywów filmowych w
celu przyciągnięcia widowni, dlatego też nie dziwią nietypowe zachowania prezentowane na ekranach kin, telewizorów, itp23. Przedstawiciel behawioryzmu, A.
Bandura wskazał, że człowiek uczy się zachowań przez obserwacje, które mogą
być wzmocnione przez akceptacje bądź odrzucenie otoczenia. Wpływa to zatem
za przyszłe zachowania lub unikanie ich24.
K. Arcimowicz twierdzi, iż środki masowego przekazu są w głównej mierze
obok rodziny wzorami tworzenia się kobiecości i męskości, a co za tym idzie ze
wzorami ojcostwa. Na podstawie analiz polskich filmów fabularnych i programów telewizyjnych wyróżnił paradygmaty ojcostwa prezentowane w polskich
mediach. W tradycyjnym modelu jest to zarówno żywiciel rodziny, głowa rodziny jak i srogi wychowawca. W tym znaczeniu ojciec jest surowy, nie znosi
sprzeciwu, kieruje życiem rodziny i podejmuje wszystkie decyzje. Jest też autorytetem, ale może być też ojcem patologicznym, jak np. w filmie „Pręgi”. W
nowym paradygmacie męskości ojciec jest opiekunem dziecka, wspólnie spędza
czas z rodziną, ale podejmuje też liczne środki w celu wychowania dzieci. Ponadto ojciec jest też partnerem dziecka, co oznacza, że nie dopuszcza się przemocy, np. Mikołaj w filmie „Listy do M.”. K. Arcimowicz wskazuje też na ojca
„rodzącego”, co może być odpowiednikiem współczesnej kuwady (współodczu-
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wania ciąży partnerki)25. Nie jest to jednak typologia wyczerpująca. A. Krajewska wskazuje także na ojca samotnie sprawującego opiekę (Mikołaj w „Listach
do M.”), na ojca katolickiego, ojca patologicznego oraz ojca nieobecnego (przypadek Kacpra w „Listach do M.”) albo takiego, który nie sprawuje opieki nad
dzieckiem26. B. Łaciak dodaje do tej listy ojca zastępczego (Wojciech w „Listach
do M.”) oraz ojca po rozwodzie27.
K. Płeczkan przedstawił zaś znacznie większy wachlarz postaw ojca: zawsze
nieobecny, straszak, wyścigowy wychowawca, odizolowany, sędzia i moralizator, Głuch na potrzeby dziecka, małomówny, wybuchowy, wypalony, „dobry
wujek” (zajmuje się dziećmi tylko w takim zakresie, jak to dla niego wygodne),
niedzielny, zapominalski oraz odmawiajacy28.
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie propagowanych treści dotyczących ojcostwa w polskich filmach fabularnych po 1989 roku. W dalszej części
artykułu przedstawiono trzy polskie filmy fabularne z ostatnich lat: „Listy do
M.”, „Mój rower” oraz „Pręgi”. W celu analizy filmów, autorka zastosowała
badania jakościową, polegającą na „czytaniu tekstu”, w tym przypadku filmu,
tzn. odczytaniu treści wynikających z filmów i interpretacji popartej teorią.
3. Ojciec w polskich filmach
Pierwszym analizowanym filmem jest „Listy do M.”. Jest to sześć różnych
historii. Akcja toczy się w święta Bożego Narodzenia. Na stronie Filmweb można się dowiedzieć, że jest to komedia romantyczna, ale tak naprawdę to wielowątkowy film, przekrój sposobów spędzania jednego z najważniejszych chrześcijańskich świąt, Bożego Narodzenia29. Święta Bożego Narodzenia skłaniają do
podsumowań, przemyśleń. W zgiełku przedświątecznym ludzie zaczynają myśleć o zmianie swojego życia oraz postępowania. W „Litach do M.” można zaobserwować różne postawy ludzi, ale przede wszystkim wiele motywów ojca: ojciec oddalony (nieobecny), zapracowany, samotny ojciec, nieodpowiedzialny
przyszły ojciec oraz ojciec przybrany (adopcyjny). Nieprzypadkowe są także
imiona głównych bohaterów: Szczepan, Mikołaj, Kacper, Melchior, Wojciech,
Florian, nawiązujące do świąt.
Pierwszym z zaprezentowanych ojców jest Mikołaj Konieczny (Maciej
Stuhr), dziennikarz radiowy, który samotnie wychowuje syna Kostka. Zarówno
25
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ojciec jak i syn nie mogą pogodzić się ze śmiercią żony i matki. Kostek sam się
sobą opiekuje, kiedy jego ojciec jest w pracy (pomaga pani Zosia, która jednak w
święta jest ze swoją rodziną). Mikołaj opowiada o ciepłych rodzinnych świętach
w radio, a jego syn jest sam w domu i nikt się nim nie zajmuje. Ojciec jest zapracowany, gdyż musi utrzymać rodzinę.
Mikołaj próbuje wychowywać syna przez telefon. Stara się wyprosić u dyrektorki radia, aby w święta nie pracować na nocnej zmianie, na co ta jednak się
nie zgadza. Ze złości wychodzi z pracy i rzuca śnieżką, którą trafia przypadkową
dziewczynę (Roma). Zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Kostek w tym czasie wyszukał tacie dziewczynę w internecie na telefon. Reakcją Mikołaja jest
natychmiastowe odcięcie synowi Internetu. Aż nad wyraz jest zauważalne, że
chciałby on poświęcić więcej czasu synowi, ale musi pracować. Jest to desperacka próba syna, aby mieć pełną rodzinę.
Po pracy w Wigilię Mikołaj wraca do domu przebrany za bałwana, aby wynagrodzić synowi ten czas, kiedy go nie było. Korzysta z każdej chwili i spędza
go cały czas z synem. Nie bardzo jednak radzi sobie z synem oraz widać, że nie
brakuje jego obecności w domu. Mikołaj nie potrafi gotować. Syn chce, żeby
ojciec znalazł sobie dziewczynę (nie chce nowej mamy, ale kogoś, kto zająłby się
nim). Kostek cały czas rozmawia z mamą, tak jakby żyła. Ojciec z synem nie
kultywują tradycyjnej Wigilii, ale bawią się w Indian. Mikołaj zostawił syna
samego w domu w Wigilię, gdyż musi pracować. Kostek jest z ojcem słuchając
radia. Podsumowując, uzewnętrzniona jest tu potrzeba pełnej rodziny, Każde
dziecko, choćbym miało najlepszych rodziców, potrzebuje pełnej rodziny.
Kolejnym ojcem przedstawionym w filmie „Listy do M.” jest Melchior (Tomasz Karolak), którego widz poznaje z najgorszej strony. Melchior jest kochankiem, widz zastaje go w łóżku z zamężną kobietą. Melchior przebiera się za
Świętego Mikołaja i pracuje w centrum handlowym. Prawdopodobnie ima się
każdej pracy dorywczej. Jest nieodpowiedzialny, przeklina, nawet w stroju Świętego Mikołaja. Stanowi on zły wzorzec dla dzieci. W Wigilię nieznajomy chłopiec kradnie mu telefon, który Melchir stara się powrotem odzyskać. Nawiązuje
wieź z nieznajomym chłopcem (Kacprem). W dzień Bożego Narodzenia zostaje
ojcem, a dzięki nieznajomemu dziecku odkrył ojcostwo, narodził się w nim instynkt. To niesamowite, że widz z początku postrzegał Melchiora jako egoistę,
hedonistę, nielubiącego dzieci, aby pod koniec filmu zobaczyć ojca, który cieszy
się z narodzin syna Adama.
Innym typem ojca jest Szczepan (Piotr Adamczyk), którego zdradza żona.
Córka Maja nie szanuje ojca, nie jest dla niej autorytetem. Szczepan jest psychologiem policyjnym, widz spotyka go po raz pierwszy, gdy stara się uratować
potencjalnego samobójcę przed skokiem z dachu budynku. Mówi mu: „Żona cię
zdradza, córka przez cały dzień siedzi pod blokiem jak menelka i uznaje cię za
palanta”30. Dalej podsumowuje swoje życie: „Całe życie ratujesz jakiś obcych
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ludzi, a własnej rodzinie nie potrafisz pomóc”31. Po tym rzuca się z i spada w
auto wiozące choinki.
Po próbie samobójczej, Szczepan postanawia odmienić swoje życie, scalić
rodzinę. Przynosi do domu choinkę, na co rodzina jest bardzo zdziwiona. Żona
Karina i córka Majka dziwią się z zachowania Szczepana, który do tej pory interesował się tylko pracą, a nie rodziną, a tym bardziej rodzinnym i tradycyjnym
spędzaniem świąt Bożego Narodzenia. Córka się dziwi na słowa ojca:
- „To jest tradycja.
- Od kiedy obchodzi cię tradycja?
- Będziemy rozmawiać jak normalna rodzina przy kolacji!”32.
Szczepan chce żeby było jak dawniej, aby stanowili razem szczęśliwą rodziną. To ojciec podjął próbę scalenia rodziny. Dowiedział się, że żona zdradzała
go, bo nie było go nigdy w domu. Znamienne jest to, że finalnie rodzina zgubiła
się i odnalazła dom w lesie. Jest to metafora ojcostwa Szczepana. Odmiennym
przykładem ojcostwa jest jego nieobecność. Kacpra, około 10-letniego chłopca widz
poznaje w Wigilię, kiedy sam chodzi po ulicach i szuka zaczepki, wylewa wodę
przed klatkę i obserwuje jak ludzie się pod nią wywracają śpiewając w tym czasie
kolędy. Ukradł komórkę Melchiorowi, zdaje się, że z nudów. Kacper nie ma wzorca,
nikt się nim nie opiekuje. Dzwoni do Melchiora, bo tak mu brakuje kontaktu ojcem,
że chce rozmawiać z obcym, aroganckim mężczyzną, który udaje Świętego Mikołaja. Kacper spotyka Melchiora i w końcu oddaje mu komórkę i zaprzyjaźniają się.
Odprowadza chłopca do domu. Dopiero na koniec filmu widz dowiaduje się, że
chłopiec nie ma ojca, a matka jest alkoholiczką i właściwie to wychowuje się sam.
Melchiorowi zrobiło się żal chłopca i postanawia zabrać go na pasterkę.
Ostatnim z zaprezentowanych w filmie „Listy do M.” ojców jest Wojciech
(Piotr Malajkat), który nie ma dzieci. Na stacji benzynowej poznaje Tosię, małą
dziewczynkę, która kupuje Wojtkowi ciastko, pragnąc tym zwrócić na siebie uwagę mężczyzny. Od razu zaprzyjaźnia się z dzieckiem. Wojciech widzi, że dziecko
idzie samo poboczem, dlatego postanawia ją podwieźć. Zaprzyjaźnia się z dzieckiem, odkrywa instynkt ojcowski, chętnie edukuje Tosię. Dopiero pod koniec drogi
dowiaduje się, że Tosia to uciekinierka, wychowanka domu dziecka. Postanawia
jednak przywieźć dziecko do domu, gdzie czeka już Małgorzata. Wojciech to ojciec odkryty, potrzebuje rozmowy, stara się kryć przed żoną, że chciałby zostać
ojcem. Pojawia się motyw drogi, wędrówki. Wojciech zwierza się Tosi, że każda
rodzina ma swoją tradycję w wigilię, a on ją spędza tylko z żoną. Tosia scaliła
rodzinę, uszczęśliwiła zarówno Wojtka jak i Małgorzatę.
Konkludując, te z pozoru odrębne historie przedstawiają siłę kochającej się
rodziny i czas świąt, które są okresem przemyślenia, przedefiniowania swojego
życia, poprawy relacji z ludźmi, ale też Bogiem Ojcem. Ojcowie w filmie „Listy
do M.” przyjmują różne postawy, ale finalnie to oni scalają rodzinę, pomagają
31
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swoim żonom, partnerkom i sprawiają, że rodzina jest pełna. Istotna też jest tutaj
relacja ojców z dziećmi. Ojcowie w tym filmie są przewodnikami, uczą, karzą,
ale kochają. Jest to cenna lekcja jak na spolszczoną komedię romantyczną w
stylu hoolywodzkim.
Kolejnym filmem, w którym występuje motyw ojca to „Mój rower”33. Film
ten to historia tego, jak starsze małżeństwo rozpada się. Basia opuszcza Włodka i
przeprowadza się do innego mężczyzny. Włodek, schorowany alkoholik nie może sobie sam poradzić i trafia do szpitala. Cała fabuła opiera się na tym, że dziadek, syn i wnuk wspólnie starają się odszukać babcię. Ten film to opowieść o
trzech mężczyznach, trzech pokoleniach i trzech różnych typach ojca. Każdy z
nich jest na innym etapie życia.
Włodek (Michał Urbaniak) jest u kresu swego życia i dokonuje przemyśleń.
Zdaje on sobie sprawę, że popełnił wiele błędów w małżeństwie, ale przede
wszystkim poległ jako ojciec. Teraz zmaga się z licznymi chorobami, ale przede
wszystkim z alkoholizmem. Wie, że źle spędził swoje życie, ale dopiero odejście
żony otworzyło mu oczy. Nie przyznaje się jednak do swoich błędów, tuszuje
rzeczywistość. Jest wrażliwy, ale nie potrafi tego wyrazić i zamyka się przed
synem. Paweł (Artur Żmijewski), syn Włodka jest znanym muzykiem. Kariera
dla niego jest ważniejsza od rodziny, dlatego rozwiódł się z żoną i porzucił syna.
Przyjechał do ojca, bo odczuwa poczucie obowiązku. Nie ma w nim emocji,
przynajmniej tak na początku się widzowi wydaje. Chce się pozbyć problemu i
umieścić ojca w domu opieki, na co nie zgadza się jego syn. Paweł chce się pozbyć ojca, bo ma do niego pretensje, o to jaki był. Wspomina ojca przy otwieraniu garażu, jak widzi swój stary rower. Paweł jest surowy, wierny prawdzie, ale
skrzywdzony przez ojca, który surowo go wychowywał, bo inaczej nie potrafił.
Włodek pił i nie doceniał nigdy Pawła. Przeniósł ten wzorzec na swojego syna.
Maciek (Krzysztof Chodorwski) jest dorastającym młodym mężczyzną, reprezentuje młode pokolenie, ciągle online, ze słuchawkami, zbuntowany, ale
lepiej dogaduje się z dziadkiem niż z ojcem. Maciek ma pretensje do swojego
ojca, ze go porzucił. Uważa on swojego ojca za nieudacznika. Paweł nie jest dla
niego autorytetem. Maciek martwi się o dziadka i to, że pije. Cały czas robi zdjęcia. Wydaje się od początku, że nie przyjechał tylko, aby pomóc dziadkowi, ale
czerpie z każdej chwili spędzonej z ojcem i dziadkiem jakąś naukę, stara się dokładnie rejestrować każdy moment.
Maciek cieszy się, kiedy złowił swoją pierwszą w życiu rybę i chce pochwalić się ojcu:
- „Zobacz! Złowiłem karasia.
- Nie po to tu przyjechaliśmy”34 – Odpowiedział Paweł.
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„Mój rower”, reż. P. Trzaskalski, 2012,
http://www.filmweb.pl/film/M%C3%B3j+rower-2012-630833 (02.12.2013).
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Trzy pokolenia łączy zamiłowanie do muzyki. Włodek, klarnecista, lubił
grywać w klubach, Paweł światowy wirtuoz fortepianu, pisze koncerty, a Maciek
to przedstawiciel młodego pokolenia i nowej alternatywnej muzyki. Punktem
kulminacyjnym filmu jest pożar. Paweł w sytuacji zagrożenia życia swojego
ojca, jest w stanie poświęcić wiele. Ratuje Włodka z ognia. Płonący dom to symbol przemiany. To, co stare płonie, przestaje istnieć, nastaje nowy dzień, zostają
odkryte pokłady miłości ojca do syna. Nastaje nowy dzień, w którym Paweł
przeobraża się, zaczyna rozumieć, co jest ważne w życiu. Dopiero po pożarze
Włodek wyrzuca sobie, że był złym ojcem i dawał Pawłowi zły przykład i dlatego stał się takim ojcem, jakim jest Paweł dla Maćka. Włodek tłumaczy wnukowi:
- „Mężczyzna może odejść od kobiety, ale nie od dziecka.
- To dlaczego nie dzwonił, nie pisał? – żalił się Maciek.
- Bo jest taki jak ja, ale cię kocha!”35 – odpowiedział Włodek.
Pod koniec filmu zarówno widz jak i Włodek z Pawłem dowiadują się, że
Maciek ma zostać ojcem, ma wątpliwości i dzieli się nimi ze swoim ojcem. Maciek jest młody, a to co uczynił było nieodpowiedzialne, ale stara się ponieść
tego konsekwencje i dorośleje na oczach widzów. Przyjazd do dziadka był pewnego rodzaju terapią, poszukiwaniem odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tym
razem Paweł staje na wysokości zadania i daje dobra radę Maćkowi.
Tytułowy rower jest przenośnią ojcostwa, relacji ojca z synem, który jest
przekazywany z pokolenia na pokolenie oraz samodzielności i odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Ojcostwo jest w tym filmie przypadkowe, jako coś
nieoczekiwanego, traktowane jako zadanie, obowiązek, ale dopiero z czasem
odkrywają powołanie w ojcostwie.
Pomimo smutnego zakończenia, śmierci Włodka i ponownego rozejścia się
Pawła i Macka, wydaje się jednak, że jest to optymistyczny finał. „Mój rower”
daje nadzieję, że Maciek obserwując swojego ojca i dziadka, ich relacje, nauczył
się czegoś, wyciągnął lekcję i zabiera ten rower, a więc dziedzictwo rodzinne.
Jest on jednak mądrzejszy o doświadczenia starszych. Można powiedzieć, że
przyleciał, aby nauczyć się jak być ojcem, pomimo młodego wieku. To nadzieja,
że będzie lepszym ojcem niż jego dziadek i ojciec.
M. Porąbaniec zauważa, że rola ojca nie kończy się w momencie osiągnięcia
pełnoletniości dzieci, z czy trudno się nie zgodzić. Ojciec powinien być wzorem
życiowej mądrości i służyć dzieciom radą w trudnych chwilach oraz zawsze być
gotowy na podjęcie rozmowy36.
Ostatnim z analizowanych przez autorkę filmów były „Pręgi”37 Jest to opowieść dzieciństwa 30-letniego Wojtka (Michał Żebrowski) . Andrzej Winkler
(Jan Frycz) samotnie wychowuje syna po śmierci żony. Ojciec nie potrafi poradzić sobie z synem. Jest surowy dla Wojtka, ale ma dobre intencje, chce go wy35
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chować na porządnego człowieka, a finalnie wychował go na takiego samego
tyrana, jakim sam był dla swojego syna.
Andrzej często moralizuje syna, co daje mierne rezultaty. Przezywa go:
„zdechlak”, „anemik”. Znęca się nad nim nie tylko fizycznie, ale też psychicznie.
Krzyczy do syna z byle powodu. Ojciec Wojtka to abstynent, ale niezrównoważony psychicznie. Wojtek broni też ojca, gdy ten zostaje wezwany do szkoły z
podejrzeniem maltretowania. Ojciec zbił go za to. Pewnego dnia w Wojtku coś
pękło i uciekł z domu, a od tego momentu wychowywała go ciotka.
W kolejnym kadrze, widz poznaje dorosłego już Wojtka, który jest grotołazem oraz naukowcem. Wojtek jest samotnikiem, nieprzystosowanym społecznie.
Nie potrafi on nawiązać kontaktu z płcią przeciwną, jest agresywny, zachowuje
się tak jak jego ojciec. Jest wrażliwy, ale przez swoją niemiłą powierzchowność
stara się to ukryć. Nadmiernie dba o higienę, można nawet powiedzieć, że cierpi
na nerwicę natręctw. Najlepiej czuje się sam. Gdy poznaje Tatianę (Agnieszka
Grochowska), czuje się zażenowany, bo nie wie jak się zachować. Jest gwałtowny, zachowuje się jak szaleniec. Zamienia się we własnego ojca, nie może się od
niego uwolnić. Gdy Wojtek dowiaduje się o śmierci ojca wyrzuca sobie, że nie
pożegnał się z nim, pomimo tych krzywd, których od niego doznał. Ojciec nagrał
synowi na pożegnanie kasetę, przeprosiny. Andrzej dopiero pod koniec swojego
życia zrozumiał, że jego ojciec przekazał zły wzorzec, który przeniósł na Wojtka.
Wydawało mu się, że postępuje słusznie, tak jak jego ojciec, nie zdawał sobie
sprawy, że skrzywdził syna.
Tatiana uwodzi Wojtka, za sprawą czego na kocu filmu bohater dowiaduje
się, że zostanie ojcem. Ojciec przedstawiony w filmie „Pręgi” to ojciec patologiczny, który przenosi nieodpowiednie wzorce na swoich synów, którzy w swoim dorosłym życiu popadają w nałogi i różne choroby. Ojciec w tym filmie jawi
się jako władca, niedostępny, nieosiągalny, zakazujący, jako stwórca i niszczyciel. Tytułowe pręgi oznaczały bicie bez śladów dla społeczeństwa. Andrzej bił
syna, tak, żeby nikt nie widział śladów na ciele syna, ale ślady pozostały bardzo
głęboko w psychice. Film ten to zatem bardzo ważne studium patologii, przemocy fizycznej oraz psychicznej, która dotyka wiele dzieci w Polsce38.
Innymi przykładami filmów, w których poruszane są postawy ojcostwa to
Bokser (2012), Tato (1995), Wszyscy jesteśmy Chrystusami (2006) oraz Prawo
ojca (1999). W filmie „Bokser” mamy do czynienia z ojcem, który potrafi poświęcić własną karierę, aby ratować dziecko. „Tato” zaś jest to film, w którym
poruszono problem niechęci przyznawania praw do pełnej opieki nad dziećmi
ojcom. W filmie „wszyscy jesteśmy Chrystusami” w dosyć kontrowersyjny sposób został przedstawiony portret ojca alkoholika i negatywny wpływ takiego
wzorca dla syna. W „Prawie ojca” zaś widzowi ukazuje się ojciec, który potrafi
zrobić wszystko, aby ochronić swoje dziecko, nawet łamiąc prawo.
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Jest to tylko kilka przykładów, które ukazują różne postawy ojcostwa. Tak
naprawdę w większości oferowanych przez media filmów i seriali przewija się
motyw ojca, jednak mało powstaje filmów o samym ojcu.
Podsumowanie
W polskich filmach fabularnych można spotkać różne motywy ojca, które są
osadzone w polskiej rzeczywistości. W licznych filmach ukazane są problemy
samotnego ojcostwa, oddalonego ojcostwa (nieobecnego), ojca przybranego, ojca
patologicznego (tyrana, alkoholika), ojca nieodpowiedzialnego oraz ojca kochającego dziecko ponad siebie, poświęcającego się. Porównując zanalizowane motywy ojca do typów ojców wymienionych przez K. Arcimowicza oraz A. Krajewskiej, można stwierdzić, że część z przedstawionych tez się pokryła. Należy
też zwrócić uwagę, że przedstawione powyżej filmy są jedynie wycinkiem prezentowanych treści medialnych w kontekście ojcostwa39.
Ponadto powtarza się motyw przenoszenia wzorców wychowania, ojcostwa z
ojca na syna. Zdaje się więc, że powiedzenia „Jaki ojciec taki syn” jest prawdą.
Jednocześnie jednak jest to nadzieja na zmianę. W filmach tj. Listy do M i Mój
rower mamy do czynienia z odpowiedzialnym ojcostwem. Należy uświadomić
sobie, że ojciec ma bardzo duży wpływ na wychowanie dzieci, co podkreślił K.
Płeczkan40. Brak ojca znacznie wpływa na dalsze życie dziecka, a szczególnie
syna, który nie ma wzorców, więc nie wie jak być ojcem. Ojciec w polskim filmie nie głównie przedstawiany jest w negatywnym świetle, który przekazuje
swoim dzieciom złe wzorce. Jest to jednak nauka dla widzów, którzy widząc złe
postępowanie, jest w stanie wyciągnąć z tego wnioski, które może wcielić w
Zycie, aby ulepszyć postępowanie.
We wszystkich przedstawionych filmach nasuwa się wiec myśl, że ojciec do
wychowania dziecka jest niezbędny, gdyż stanowi wzór. Jednak spaczony wzór
ojca alkoholika, tyrana, ojca zapracowanego powoduje, że obraz ojcostwa jest
zdeformowany w oczach dziecka. Powoduje to konsekwencje dla dzieci i ich
przyszłego zachowania. Tak więc każda sytuacja w rodzinie, która odbiega od
normy wpływa negatywnie na przyszłe życie dziecka41.
Streszczenie
Współczesne ojcostwo jest inne niż dotychczas. W literaturze przewija się
pojęcie kryzysu ojcostwa, na które składa się wiele czynników społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych, ale przede wszystkim etycznych. Media stały się jednym z czynników, które wpływają na światopogląd, styl życia,
ale są także elementem socjalizującym ludzi. Stad też celem artykułu jest ukazanie różnych odmian ojcostwa prezentowanych w polskich filmach po 1989 roku.
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Analizie poddano trzy polskie filmy: Listy do M., Mój rower oraz Pręgi, które są
przykładem tego jak ukazywane jest ojcostwo w mediach. Na podstawie tych
filmów, można wyróżnić różne postawy ojca i sposoby wychowania. Zanalizowane filmy fabularne mają charakter edukacyjny, prezentują wzorce pozytywne i
negatywne, z których można czerpać wnioski.
Summary
Father Theme in the movie – sociological frame
Modern fatherhood is different than before. In the literature can be seen a
concept of fatherhood crisis, which consists of a number of social, cultural, political economic and ethical. Media has become one of the factors that influence
the beliefs, lifestyles, but are also part of socialization. The aim of this article is
to show the different varieties of fatherhood presented in Polish films after 1989.
There was analyzed three Polish films: Letters to M.(Listy do M.), My bike (Mój
rower) and Stripes (Pręgi), which is an example of how fatherhood is portrayed
in the media. On the basis of these films, we can distinguish different attitudes
and ways father's upbringing. Analyzed films are educational, presented positive
and negative patterns which can be conclusions for many people.
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Jan Jakimiec

Bezrobotni z wyższym wykształceniem na lubelszczyźnie
w l. 2001-2011 a wykluczenie społeczne
Wstęp
Jednym z największych obecnie problemów nie tylko regionu lubelskiego,
ale także całej Polski jest bezrobocie, które dotyczy nie tylko osób o niższych
kwalifikacjach, ale w coraz większym stopniu dotyka także osoby z wyższym
wykształceniem, a to z kolei w większym lub mniejszym stopniu może stać się
przyczyną ich wykluczenia społecznego. Celem autora niniejszego artykułu jest
zwrócenie uwagi na ten poważny problem społeczny, jak i usystematyzowanie
wiedzy na ten temat oraz próba zidentyfikowania przyczyn dotyczących bezrobocia osób z wykształceniem wyższym z terenu województwa lubelskiego w
latach 2001-2011. Istotne jest również uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy i na
ile obecnie wykształcenie wyższe może stanowić zabezpieczenie przed ryzykiem
bezrobocia i wykluczenia społecznego.
Jak wynika ze statystyki prowadzonej przez GUS liczba studentów szkół
wyższych w 2011 wyniosła ponad 1 841 tys. Dla zobrazowania zwiększonej skali
kształcenia na poziomie wyższym można przytoczyć dane, z których wynika, że
liczba studentów np. w latach 2001-2005 zwiększyła się o blisko 370 tys., a w
stosunku do roku 1990 liczba ta zwiększyła się aż o 1 437 427, czyli nastąpił
ponad 4,5 krotny wzrost, natomiast liczba wyższych uczelni wzrosła aż o 901.
Liczba absolwentów szkół wyższych zwiększyła się z 52 tys., w 1990 roku do
ponad 400 tys., w 2011 r., czyli prawie ośmiokrotnie. Należy zatem postawić
pytanie: skoro młodzież wchodząca na rynek pracy jest coraz lepiej wykształcona, to dlaczego stopa bezrobocia młodzieży jest tak wysoka i stale rośnie? Badania sugerują, że mniej więcej co drugi bezrobotny młody człowiek zawdzięcza
swój los całkowitemu oderwaniu edukacji zawodowej od popytu na pracę oraz
brakowi umiejętności wykonywania pracy2.
I tutaj pojawia się potrzeba zastanowienia nad sposobem pogodzenia tych
dwóch struktur (popytu i podaży)? Odpowiedź na to pytanie z całą pewnością nie
jest prosta. Można zauważyć, że aspiracje polskiej młodzieży są niezwykle wysokie i to bardzo dobrze, gdyż jest to z jednej strony wielka szansa polskiej gospodarki, ale z drugiej strony znacznie odbiegają one od struktury aktualnego i
przyszłego popytu na pracę, a to powoduje, że wzrost zatrudnienia pracowników

1

Dane statystyczne GUS, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2012 r.
Szerzej: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Wyd. Scholar, Warszawa
2004 r.
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z wyższym wykształceniem nie nadąża za szybko rosnącą liczbą absolwentów
szkół wyższych.
Jak pisze prof. Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego: „nie
spadł popyt na pracę osób z wyższym wykształceniem, ale zwiększyła się podaż w
stopniu wyprzedzającym wzrost popytu”. Według badań GUS główne motywy
zdobycia wyższego wykształcenia to: możliwość zdobycia odpowiedniej pracy
(89%), wysokość zarobków (80%), prestiż społeczny (80%) i umiejętność radzenia sobie w życiu (63%)3.
Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące nie tylko przyczyn stale rosnącego bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w województwie lubelskim i jego struktury, ale także dążenie do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy na temat jego fluktuacji i kształtowania się we wskazanym okresie, jest z
pewnością kluczowe dla trafnego zdiagnozowania poruszanego problemu. Istotne
jest również pokazanie różnic terytorialnych tego niekorzystnego zjawiska na
lubelszczyźnie. W końcu czwartego kwartału 2010 roku, według danych GUS, w
całej Polsce zarejestrowanych było w sumie 190,6 tys. bezrobotnych, którzy
ukończyli szkołę wyższą. Województwo lubelskie było czwartym województwem w Polsce z liczbą 15,2 tys. bezrobotnych w analizowanej grupie osób.
1. Przyczyny i struktura bezrobocia w regionie lubelskim
Obecnie Polska „jest jedynym krajem, który nie dysponuje prognozami o
przyszłym zapotrzebowaniu na kadry” (E. Kryńska). W województwie lubelskim
w 2011 r. absolwenci wyższych uczelni stanowili 15% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, przy średniej krajowej (10%). Województwo lubelskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby osób bezrobotnych, które nie ukończyły 34 roku życia. Jest liderem, ze wskaźnikiem wynoszącym 57%, następnie
małopolskie 56%, świętokrzyskie 54%.
Rynek pracy lubelszczyzny jest wyraźnie zróżnicowany terytorialnie. Powoduje to istotne odmienności problemów w poszczególnych podregionach i powiatach, zarówno jeśli chodzi o stronę pracodawców, jak i pracobiorców. Sytuacja w
dużym mieście Lublinie jest zupełnie inna, aniżeli w powiatach położonych bardziej peryferyjnie, gdzie dominuje ludność zamieszkała na wsi. Główne przyczyny bezrobocia absolwentów wyższych uczelni i ludzi młodych na lubelskim rynku pracy wiążą się z kwestiami o charakterze systemowym i gospodarczym. W
regionie brakuje miejsc pracy dla wielu absolwentów lokalnych szkół i uczelni.
Jak pokazują dane statystyczne w 2011 r. bez pracy pozostawało ponad tysiąc
osób, które rok wcześniej skończyły lubelski UMCS (przy łącznej liczbie absolwentów przekraczającej 10 tys.). Na bezrobociu było też pół tysiąca byłych studentów Uniwersytetu Przyrodniczego (który w 2010 r. ukończyło 3,2 tys. osób) i
400 po KUL (na 5,3 tys. absolwentów).

3

GUS, Ścieżki edukacyjne Polaków, Warszawa 2005, s. 91.
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Interesująco wygląda też zestawienie, jaki procent absolwentów z badanego
rocznika było bez pracy. Tu liderami okazują się być mniejsze uczelnie z regionu: PWSZ w Zamościu (30,4 proc.), WSZiA w Zamościu (28,4 proc.) i PWSZ w
Chełmie (25 proc.). Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów z terenu lubelszczyzny, którzy corocznie opuszczają mury szkół wyższych (ok. 25,2 tys. osób w
roku akademickim 2009/10 wg danych GUS), zdecydowana większość spośród
nich ma niestety problemy ze znalezieniem pracy.
Na rynku pracy województwa lubelskiego poszukiwani są przede wszystkim
pracownicy do prac prostych. Poza umiejętnościami praktycznymi, pracodawcy
oczekują od kandydata cech ułatwiających funkcjonowanie w grupie współpracowników oraz gwarantujących dalszy rozwój, takich jak: umiejętności pracy
zespołowej, zaangażowanie w powierzone zadania, chęć dalszego rozwoju zawodowego, odpowiedzialność. Zawodami deficytowymi na regionalnym rynku
pracy są zawody związane z usługami opiekuńczymi m.in. dla osób starszych i
niepełnosprawnych, a ponadto: nauczyciele przedmiotów artystycznych, pracownicy bibliotek, kancelarii, archiwów, operatorzy maszyn, kurierzy i dostawcy,
sprzedawcy telefoniczni. Specyficzne dla województwa lubelskiego jest także
wysokie zapotrzebowanie na pracowników handlu, przede wszystkim przedstawicieli handlowych i osób do działów obsługi klienta. Są to w dużej mierze zawody nie wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności technicznych, w
większym zakresie wymagające umiejętności psychologiczno – społecznych,
wymaganych w kontaktach bezpośrednich z ludźmi. Ponadto w województwie
lubelskim obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na pracowników o charakterze sezonowym w okresie wiosenno – letnim, osób o średnim lub niższym wykształceniu, np.: kierowców, sprzedawców, kucharzy, kelnerów, pracowników
rolnych oraz pracowników zatrudnianych w budownictwie: murarzy, tynkarzy,
ślusarzy, hydraulików4.
Jak wynika z danych WUP w Lublinie na koniec 2011 roku w urzędach pracy w naszym regionie zarejestrowanych było ponad 122 tys. bezrobotnych. Aż
41 tys. to ludzie między 25 a 34 rokiem życia. Kolejnych 29 tys. nie skończyło
24 lat. Przybyło też 2 tys. osób z wyższym wykształceniem. Jednak, jak wiemy w
urzędach pracy rejestrują się nie wszystkie osoby po studiach, a faktyczna liczba
bezrobotnych z wyższym wykształceniem jest dużo wyższa. Poza tym większość
z nich podejmuje zatrudnienie, które nie wymaga wyższego wykształcenia.
Część osób po studiach wyjeżdża za granicę, ale większość wykonuje pracę nie
wymagającą wyższego wykształcenia5.

4

Porównaj: Analiza aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognoza zmian
społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim, Instytut Badań i Analiz
Olsztyńskiej Szkoły Biznesu Instytut Badań i Analiz Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, Lublin
2009; oraz wyniki badań fokusowych.
5
Hipotezę tę potwierdza lubelski „Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród
pracujących za granicą, WUP, Lublin, sierpień 2007, s. 23.
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Struktura zatrudnienia w województwie lubelskim sama w sobie nie generuje
zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych pracowników usługowych i przemysłowych.
Badania popytu na pracę, przeprowadzone przez GUS, wskazują na ogromne
dysproporcje między strukturą popytu na pracę według wykształcenia, a strukturą
kształcenia, np. na koniec 2010 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 216,6
tys., w tym 26,5 tys., j. 12,2% czekało na osoby z wyższym wykształceniem, aż
145,2 tys., tj. 67% na osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim zawodowym. Widać niedobór robotników wykwalifikowanych i techników
oraz wyraźną dysproporcję popytu na pracę i struktury kształcenia. Jeżeli nie
wzrośnie radykalnie popyt na osoby z wyższym wykształceniem – wrośnie bezrobocie jawne i ukryte. Jeżeli natomiast nie nastąpi zwiększenie kształcenia w
zasadniczych szkołach zawodowych i średnich technicznych – powstanie coraz
większy niedobór rzemieślników i robotników.
Większa liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym i jego odmienna struktura w porównaniu do innych regionów Polski jest wynikiem specyficznej struktury gospodarczej i niskiej przedsiębiorczości regionu lubelskiego.
W województwie lubelskim przy wzrastającym popycie na pracowników na prace proste niewymagające wyższego wykształcenia występuje za mała podaż
miejsc pracy dla osób z wysokimi kwalifikacjami w stosunku do podaży absolwentów różnych kierunków studiów wyższych. Obecnie bezrobocie jest największym problemem społecznym nie tylko województwa lubelskiego i całej Polski,
ale także w różnym stopniu ma charakter globalny.
Współcześnie wykształcenie wyższe jest ważnym wykładnikiem jakości kapitału ludzkiego i stanowi o jego konkurencyjności na rynku pracy. W gospodarce opartej na wiedzy dużą uwagę przywiązuje się do kwestii formalnych kwalifikacji i kompetencji. Mieszkańcy lubelszczyzny posiadają wysokie kwalifikacje,
które nie odbiegają od typowego profilu dla Polski. Na przestrzeni ostatnich
dziesięciu lat wskaźnik wykształcenia społeczeństwa stale rośnie, chociaż stało
się ono bardziej powszechne, to mimo tego jest ciągle, jednym z bardzo istotnych
warunków zatrudnienia.
Konieczne jest zintegrowanie kierunków kształcenia w szkołach i uczelniach
regionu lubelskiego z kierunkami rozwoju regionu, aby nie stawały się one producentami potencjalnych bezrobotnych. Specyfiką regionu lubelskiego z jednej
strony jest to, iż jest to obszar typowo rolniczy, pozbawiony większego przemysłu, z przewagą małych firm, zatrudniających maksymalnie kilka osób, a z drugiej strony Województwo jest jednym z większych obszarów akademickich w
Polsce, wypuszczającym corocznie na rynek pracy kilkadziesiąt tysięcy absolwentów szkół i uczelni wyższych.
O tym, jak ważna jest potrzeba działań nastawionych na pomoc młodym ludziom w poszukiwaniu pracy, świadczą dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
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Lublinie6. Jak wykazują wcześniejsze badania i analizy7 z racji licznych w województwie lubelskim placówek edukacji oferujących wyższe wykształcenie oraz
dużej liczby absolwentów tych szkół trafiających co roku na rynek pracy, przedsiębiorstwa Lubelszczyzny nie są w stanie zatrzymać wysoko wykwalifikowanych fachowców w regionie. Ich możliwości absorbcji specjalistów są dość mocno ograniczone. Mimo wspomnianej tendencji osoby z wykształceniem wyższym
wciąż są grupą względnie dobrze radzącą sobie na rynku pracy i mniej zagrożoną
problemami bezrobocia, zwłaszcza jeśli chodzi o bezrobocie długoterminowe.
W oparciu o dane statystyczne i inne dostępne źródła wiedzy o przyczynach i
skutkach bezrobocia, jego przebiegu i charakterystyce w latach 2001-2011, należy stwierdzić, że udział osób z wykształceniem wyższym wśród zarejestrowanych bezrobotnych był w roku 2011 o ponad 5 pkt. proc wyższy niż średni poziom dla kraju. W przeciągu ostatnich lat widać wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym we wszystkich województwach Polski, co można powiązać z
ogólnym wzrostem poziomu wykształcenia ludności oraz większym ogólnym
udziałem ludności kończącej studia w całym kraju. Wciąż jednak województwo
lubelskie cechuje się najwyższym odsetkiem bezrobotnych o wykształceniu wyższym. Ponadto w stosunkowo lepszej pozycji niż średnio w kraju są tutaj osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz podstawowym, gimnazjalnym i
bez wykształcenia. Nisko produktywne rolnictwo pełni tutaj rolę rezerwuaru siły
roboczej o najniższych kwalifikacjach. Dodatkowo przypuszczać można, że kwalifikacje osób z wykształceniem wyższym są niedostosowane do potrzeb gospodarki regionu. Wraz z podnoszeniem poziomu wykształcenia ludności, istnieje
duże prawdopodobieństwo, że odsetek osób z wykształceniem wyższym będzie
coraz wyższy wśród osób zarejestrowanych, jako bezrobotne. Sytuację tę można
było zaobserwować w analizowanym okresie 2001–2011, gdzie stopniowo
zmniejszała się liczba osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym bądź
niższym, wzrastał natomiast odsetek ludności z wykształceniem wyższym. W
tym samym czasie można było zaobserwować kilkuprocentowy wzrost tej grupy
ludności wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotni. Prowadzić to może do
wniosku, że w kolejnych latach można spodziewać się jeszcze kilkuprocentowego wzrostu udziału osób z wykształceniem wyższym w grupie bezrobotnych na
rynku. Przyczyny wysokiego poziomu bezrobocia osób młodych na lubelszczyźnie związane są ze zjawiskami o charakterze systemowym i gospodarczym.
6

Por.: Mechanizmy decyzyjne ludzi młodych przy wyborze kierunków kształcenia.
Raport z badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin 2009, [z:]
http://www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=168.
7
Por.: Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego, Centrum
Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010, [z:]
http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/pl/biblioteka/szukajpublikacji.html,1:src,1:vw:1415; Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania,
perspektywy, KRASP-FRP, Warszawa 2009, [z:]
www.krasp.org.pl/pliki/07d3834a2204e573048f07df6f757297.pdf.
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Po pierwsze, brakuje miejsc pracy dla wielu absolwentów lokalnych szkół i
uczelni. W regionie lubelskim, jako obszarze rolniczym, pozbawionym większego
przemysłu, dominują małe firmy zatrudniające maksymalnie kilka osób.
Po drugie, duża liczba szkół wyższych i studentów kształcących się w
województwie lubelskim, przy jednoczesnym deficycie miejsc pracy, powoduje,
że część absolwentów jest zmuszona do emigracji za pracą poza Lubelszczyznę.
Po trzecie, realia obecnego rynku pracy wymagają od jego uczestników
większej elastyczności i gotowości do podejmowania zajęć zleconych,
zadaniowych, nie rutynowych oraz współpracy z innymi. Programy nauczania w
zbyt małym stopniu przywiązują jednak wagę do rozwoju tzw. kompetencji
miękkich.
Po czwarte, wyniki analiz wskazują, że wraz ze wzrostem liczby ludności z
wyższym wykształceniem w strukturze ludności, rośnie też jej odsetek w
strukturze bezrobocia. Oznacza to, że pomimo wzrostu przeciętnych kwalifikacji,
występują trudności w znalezieniu pracy na lokalnych rynkach pracy. Może to
świadczyć o niedopasowaniu posiadanych kwalifikacji do potrzeb pracodawców.
Po piąte, na poziomie regionu brakuje aktualnej, kompleksowej analizy
perspektyw rozwojowych województwa i opracowania na tej podstawie strategii
rozwoju edukacji.
Tym samym, nie posiadając wiedzy na temat perspektyw zatrudnienia w
regionie i kraju w najbliższych latach, jednostkom edukacyjnym trudno jest
samodzielnie modyfikować kierunki kształcenia.
Województwo lubelskie jest dość silnie zróżnicowane wewnętrznie pod
względem liczby przedsiębiorstw działających w poszczególnych powiatach.
Najwięcej firm, bo aż 25,3% ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w
całym województwie, funkcjonuje w stolicy województwa– Lublinie.
Stosunkowo dużo przedsiębiorstw działa również na terenie powiatu lubelskiego
(5,5% ogólnej liczby), powiatu puławskiego (6,2%), miasta Zamość (5,0%) oraz
powiatu łukowskiego (4,8%). Najmniejszy udział w liczbie zarejestrowanych
przedsiębiorstw mają powiaty: parczewski (1,3%) i włodawski (1,5%). Można
zatem stwierdzić, że zjawiska zachodzące na regionalnym rynku pracy w
największym stopniu uzależnione są od tego, co dzieje się na kilku rynkach
lokalnych, a przede wszystkim na rynku największego miasta regionu. Z uwagi
na małą ilość miejsc pracy o charakterze koncepcyjnym na terenie województwa
lubelskiego, uczniowie i studenci w swoich wyborach powinni kierować się
zapotrzebowaniem na specjalistów na ogólnopolskim rynku pracy. W grupie
specjalistów poszukiwanych na terenie całej Polski są m.in. menedżerowie
projektów, inżynierowie, pracownicy IT. Zawody te wymagają głównie
wykształcenia z zakresu nauk ścisłych i technicznych. W województwie
lubelskim na studia kształcące w tym kierunku decyduje się jednak 2 razy mniej
osób niż średnio w kraju. Jak wynika z danych statystycznych liczba
absolwentów uczelni z woj. lubelskiego zarejestrowanych w urzędach pracy na
dzień 31 maja 2011 r., wynosiła: pedagogika – 439 osób, administracja – 422,
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rolnictwo – 161, fizjoterapia – 152, politologia i nauki społ. – 124, prawo – 123,
ekonomia – 113, filologia polska – 101, ochrona środowiska – 99, zarządzanie – 90.
Liczba absolwentów uczelni z woj. lubelskiego z 2010 r., którzy nie mieli pracy stan
na dzień 31 maja 2011 r., informatyka i ekonometria – 61,1%, finanse i bankowość –
51,3%, malarstwo – 36,4%, archeologia – 24,4%, rolnictwo – 20,7%, zarządzanie i
marketing – 19,4%, ochrona środowiska – 18,6 %, technologia żywności – 18,3 %,
towaroznawstwo – 17,6%, elektrotechnika – 16,5%8.
Czy wykształcenie wyższe może przyczyniać się do bezrobocia, a w końcu
także do wykluczenia społecznego? Jeśli popatrzeć na strukturę bezrobotnych w
naszym kraju, to dominują wśród nich osoby z wykształceniem zawodowym
skądinąd wiadomo, ze wśród czynników decydujących o jakości życia, jednym z
najważniejszych jest wykształcenie (ważniejszym jest tylko małżeństwo). Dane
uzyskane w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazują, iż wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zawodowym 28%, średnim zawodowym
i policealnym 26%, podstawowym i gimnazjalnym 16%, średnim ogólnym 13%.
Jednakże w Polsce już ponad 12% absolwentów szkół wyższych jest również
bezrobotna. Świadczy to o tym, że bezrobotnymi zostają coraz częściej absolwenci szkół wyższych. Oczywiście, częściej będą to osoby po kierunkach ekonomicznych i administracyjnych (35%) oraz pedagogicznych (17%) niż inżynierskich (zaledwie 5%). Zresztą o trudnej sytuacji na rynku tych absolwentów może
świadczyć fakt, że te osoby często podejmują studia na drugim kierunku. Mimo
nadwyżki absolwentów na rynku pracy, nadal młodzież wybiera ,,ślepe uliczki"
edukacji. Kiedyś była to szkoła zawodowa, a obecnie są to przeludnione kierunki
administracyjne i pedagogiczne. Młodzi ludzie muszą mieć świadomość tego
stanu. Bo teraz wybierają łatwe studia, nie myśląc o przyszłości na rynku pracy.
Efektem tej sytuacji jest inflacja dyplomów i „przeedukowanie” społeczeństwa.
Widać to na przykładzie kolejnych danych, jeśli uwzględni się popyt na pracowników wśród pracodawców. Według badań przy 40% współczynniku skolaryzacji pracodawcy potrzebują 24% specjalistów. Reszta absolwentów będzie pracować poniżej kwalifikacji. Praca może i jest, ale w innym sektorze i dla innych
specjalistów. Badania przeprowadzane wśród pracodawców pokazują, iż 40%
wszystkich stanowisk, na które pracodawcy w 2011 r. poszukiwali pracowników,
było przeznaczone dla pracowników fizycznych. W związku z tym, ci po zawodówkach powinni nie mieć żadnego problemu z zatrudnieniem. Jednakże nie do
końca tak jest, a wynika to z niedopasowania podaży kwalifikacji do popytu.
Absolwenci, którzy są bezrobotni nie wybrali odpowiedniego profilu, zawodu na
którego jest popyt. Ci, którzy wybierają szkoły zawodowe trafiają do szkół, które
8

Por.: Kształcenie zawodowe w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego, Centrum
Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010, [z:]
http://www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl/pl/biblioteka/szukajpublikacji.html,1:src,1:vw:1415; Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania, perspektywy,
KRASP-FRP, Warszawa 2009, [z:]
www.krasp.org.pl/pliki/07d3834a2204e573048f07df6f757297.pdf.
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niewiele robią, aby ich absolwenci mogli znaleźć pracę w poszukiwanych zawodach. Okazuje się bowiem, że szkole wygodniej kształcić w zawodach tradycyjnych, gdyż dysponują w tym celu odpowiednio przygotowaną kadrą i wyposażeniem. A ponadto trzeba pamiętać, iż uczniowie szkół zawodowych i tak zamierzają się w większości uczyć po ukończeniu zawodówki, co w dalszym ciągu
będzie pogłębiało występujący deficyt w zakresie pracowników fizycznych. Jedynym rozwiązaniem będzie to, że osoby po studiach będą pracować w tych zawodach. Źle te zjawiska wróżą polskiej gospodarce, gdyż dochodzi do marnotrawienia kapitału ludzkiego i podatnicy tracą niepotrzebnie pieniądze na edukację wyższą i dodatkowe kursy zawodowe dla tych absolwentów uczelni, którzy
będą pracować na stanowiskach robotniczych. Niestety taka sytuacja jest efektem
zbyt wysokich aspiracji edukacyjnych młodzieży, nikt nie chce zostać ,,robolem”
i być poniżany, a z drugiej strony państwo nie należy do wysoko rozwiniętych i
miejsc pracy dla specjalistów po prostu nie ma zbyt wiele. Widoczne jest to
szczególnie w regionach peryferyjnych, tam gdzie dominuje przemysł i rolnictwo
oraz proste usługi dla ludności. A takim właśnie regionem jest lubelszczyzna.
Wydaje się, że czas najwyższy skończyć z obietnicami bez pokrycia i rysować młodzieży nierealne wizje pracy na stanowiskach specjalistów posiadających wysoki prestiż społeczny i zarobki. To mit w dodatku bardzo niebezpieczny. Jak pokazują obecne wydarzenia młodzi ludzie coraz częściej stają się właśnie jego ofiarami. W ostatnich 10 latach bezrobocie wśród osób z wyższym
wykształcenia wzrosło o 148% (dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim zawodowym odpowiednio o 28% i 34%). Mimo to stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym jest w sumie najniższa. Wzrost
bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem może być po części skutkiem
nadmiernej aktywności edukacyjnej na tym poziomie i często temu towarzyszącej niskiej jakości kształcenia, co w konsekwencji przynosi ze sobą m.in. zjawisko dewaluacji dyplomów. Innym powodem jest zbyt powolny przyrost miejsc
pracy dla osób z wyższym wykształceniem, a także niedopasowanie kwalifikacji
zawodowych do potrzeb rynku pracy.
2. Bezrobocie a wykluczenie społeczne
Jak wynika z opracowania pt. „Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków – Diagnoza Społeczna 2011”,wydanego w 2012 roku
pod redakcją prof. Ireny E. Kotowskiej, utrata pracy powoduje szereg negatywnych konsekwencji w życiu człowieka: obniżają się jego dochody, relacje społeczne ulegają osłabieniu, pogarsza się dobrostan psychiczny i strategie życiowe.
Prawdopodobieństwo utraty pracy często zależy od wielu cech osobistych, także
tych, które wiążą się z wysokością dochodów, relacjami społecznymi, strategiami
życiowymi czy kondycją psychiczną. Osoby, które tracą pracę, jeszcze przed jej

426

utratą mają niższe dochody, gorsze relacje społeczne9, niższy poziom dobrostanu
psychicznego10 i rzadziej stosują zadaniową strategię radzenia sobie z problemami11. Sama utrata pracy dodatkowo pogłębia te deficyty i może prowadzić do
wykluczenia społecznego jednostki lub całych grup społecznych.
Wykluczenie społeczne może być rozumiane, jako brak uczestnictwa jednostek i grup społecznych w tych sferach życia, w których uzasadnione jest i oczekiwane, by jednostki te i grupy w nich uczestniczyły. Wykluczenie społeczne
wyraża się w niskim poziomie dobrobytu, użyteczności i szczęścia, w niezdolności do robienia pewnych rzeczy, a szczególnie do znalezienia pracy i zarabiania
na życie, a także niezdolności do osiągania minimalnego standardu warunków
pracy. Wymienia się cztery podstawowe wymiary marginalizacji (wykluczenia
społecznego):
1. Wyłączenie z aktywności zawodowej – bezrobocie.
2. Wyłączenie z konsumpcji – niedostatek, ubóstwo.
3. Wyłączenie ze społeczności „ normalnych”- samotność.
4. Wyłączenie z mechanizmów wpływu i władzy - marginalizacja kulturowa
i polityczna.
Według programu ,,Poverty 3” Unii Europejskiej, wykluczenie społeczne jest
to dynamiczny i wielowymiarowy proces, polegający na braku lub na niewystarczającym poziomie uczestnictwa w głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do
najważniejszych systemów społecznych (min. rynek pracy, edukacja, opieka
medyczna, zabezpieczenie społeczne) oraz mogący skutkować zerwaniem więzi
rodzinnych, społecznych, utratą poczucia sensu i tożsamości12.
Dlatego, tak istotne są programy oraz regulacje prawne i działania, które maja na celu wspieranie jednostki i grupy w sytuacji braku pracy. Należy tutaj
wspomnieć między innymi, o Ustawie o Zatrudnieniu Socjalnym, która została
przyjęta w 2003 roku. Zatrudnienie socjalne ma zmniejszać negatywne skutki
bezrobocia poprzez stwarzanie szans dostępu do rynku pracy, prowadzenie profilaktyki społecznej, usamodzielnianie osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami. Ważne są też inne działania, prowadzone, np. w ramach Wspólnotowego
Programu Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu, a są to między innymi:
spółdzielnie socjalne, warsztaty zawodowe; hodowla roślin, zwierząt, centra oraz
kluby integracji społecznej, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, grupa
wsparcia, ruch obrony bezrobotnych -stowarzyszenie to działające na skalę całego kraju, zrzesza bezrobotnych i osoby zagrożone utratą pracy. Do innych form
profilaktyki należą: zachęcanie bezrobotnych do braniu udziału w życiu społecznym, politycznym, artystycznym, działania prowadzone przez szkołę, pomoc
9

Miarą był dobrostan społeczny; operacyjna definicja wskaźnika patrz. rozdz. 9.2. w
raporcie ogólnym (www.diagnoza.com).
10
Operacyjna definicja wskaźnika patrz. rozdz. 9.2. w raporcie ogólnym.
11
Na temat strategii radzenia sobie patrz. rozdz. 5.8. w raporcie ogólnym.
12
Red. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków., Warszawa 2005, s. 232.
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materialna i finansowa niesiona dzięki współpracy z organizacjami rządowymi i
pozarządowymi, organizowanie dzieciom czasu wolnego, prowadzenie zajęć z
zakresu preorientacji zawodowej.
Często stawia się pytanie: dlaczego te osoby są narażone na pozostawanie
bez pracy? Często może to wynikać z mocno utrwalonych wzorców w rodzinie.
Jeżeli np. dzieci widzą, że ich rodzice nigdy nie pracowali, poza drobnymi dorywczymi pracami, wówczas nie mają przekazywanej wartości, jaką jest praca.
Często też te rodziny utrzymują się tylko i wyłącznie z zasiłku z pomocy społecznej i tym samym mają środki na utrzymanie bez aktywności zawodowej. Im
dłużej trwa taki stan, tym trudniej pojawić się na rynku pracy, ponieważ brak
doświadczenia lub zdezaktualizowane umiejętności czy wiedza, nie są wystarczające do tego, aby być atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy. Tym bardziej, że wraz z upływem czasu maleje motywacja do podjęcia zatrudnienia.
Osoby takie mają już ustalony rytm dnia, a w tym dniu nie ma uwzględnionego
czasu pracy. Czasem staje się to na tyle wygodne, że osoby nie chcą pracować.
Często również tłumaczą, że im się to nie opłaca. Pracodawcy bowiem nie są w
stanie zapewnić takiego wynagrodzenia, które mogłoby zagwarantować opiekę
nad dziećmi i inne rzeczy, które osoby mogą sobie same dopilnować, będąc przez
cały czas w domu. Poza tym, kiedy wzrastają w rodzinie dochody na jednego
członka pozostającego w gospodarstwie domowym, wówczas nie można liczyć
na różnego rodzaju dofinansowania z pomocy społecznej, np. dopłata do czynszu
za mieszkanie, obiady w szkole dla dzieci, dofinansowanie do ogrzewania na
zimę, do wypoczynku wakacyjnego dla dzieci itp. Jeśli rodzina miałaby pokrywać wszystkie te koszty samodzielnie, wówczas okazuje się, że tych pieniędzy
potrzeba znacznie więcej niż proponowana pensja. Barierami ograniczającymi
podejmowanie studiów przez osoby wywodzące się ze środowisk zagrożonych
marginalizacją pozostają: powielanie pozycji społecznej rodziców, brak wsparcia
środowiska, świadomość braków w wykształceniu ogólnym, czynniki ekonomiczne. Z prowadzonych badań wynika, że poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego jest bardzo ważny, im jest ono niższe, tym więcej ubogich i
słabsza pozycja na rynku pracy. Oba korelaty wiąże się ze sobą podkreślając, że
wykształcenie „obiektywnie determinuje sytuację na rynku pracy” ze względu na
zmniejszenie znaczenia niskich kwalifikacji w strukturze popytu na pracę. Poza
poziomem wykształcenia wskazuje się także na niedostosowanie jego kierunków
do popytu na pracę podkreślając, że ten aspekt nie budzi zainteresowania w kontekście analiz ubóstwa i wykluczenia społecznego13.

13

Sprawa w wersji medialnej powróciła w postaci co najmniej dwóch tez, że praktyczna
likwidacja średniego szkolnictwa zawodowego była błędem, a szkolnictwo wyższe to
fabryki bezrobotnych. Postulat ogólnie podzielany mówi, że szkolnictwo powinno lepiej
przygotowywać do uczestnictwa w rynku pracy, co w praktyce może dać między innymi
takie instrumenty, jak płacenie studentom za podejmowanie studiów na kierunkach uznanych za bardziej niż inne potrzebne gospodarce.
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Wskazane problemy w mniejszym stopniu dotyczą już obszarów wiejskich,
w większym natomiast wiejskich obszarów popegeerowskich i ubogich środowisk miejskich. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Deklaracją Kopenhaską14 uczestnictwo w edukacji dorosłych ma zasadnicze znaczenie dla promocji zatrudnienia,
aktywnego obywatelstwa, zwalczania marginalizacji społecznej i rozwoju osobistego. Mimo ogólnego wzrostu poziomu aspiracji edukacyjnych polskiego społeczeństwa, nadal problemem pozostaje stosunek osób powyżej 40 r.ż. oraz gorzej
wykształconych do podnoszenia własnych kwalifikacji. W raporcie GUS
„Kształcenie dorosłych” (2009) czytamy, że ponad 64% osób w wieku 25-64 lat
nie uczestniczyło w żadnych formach kształcenia. W efekcie długotrwałego „bycia biednym i bezrobotnym” tworzą się wzorce zachowań przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalane w formie specyficznego stylu życia – tzw. kultury
ubóstwa. Wyniki badań15 potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo procesów
dziedziczenia społecznego, ale zarazem dużą możliwość wyjścia poza system
uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych, kiedy któryś z poniższych czynników okaże się na tyle silny, że pozwoli pokonać pozostałe ograniczenia: przymioty wewnętrzne: inteligencja, motywacja, okoliczności socjalizacyjne: aspiracje rodziców, wzory w rodzinie i sąsiedztwie, zachęta i wsparcie nauczycieli,
kapitał społeczny rodziny: znajomości, możliwości wsparcia, uwarunkowania
instytucjonalne (bliskość dobrej szkoły, wysoka jakość kształcenia), zmiany otoczenia: przymus dostosowania się do zmian na rynku pracy, nowe możliwości
karier. „Spirala” reprodukcji edukacyjnej jest półotwarta. Jest zasadniczo drogą
odtwarzania losu rodzinnego, ale ze znaczną możliwością jego modyfikacji16.
Proces wykluczenia społecznego występuje w Polsce w niezwykle dużej skali i
utożsamiany jest przede wszystkim z ubóstwem, którego przyczyn dopatruje się
głównie w wysokim poziomie bezrobocia. O wykluczeniu społecznym decyduje
współcześnie nie tyle poziom wykształcenia, co kwalifikacje nieadekwatne wobec potrzeb rynku pracy oraz bierna postawa wobec edukacji dorosłych. Za błędne uznać należy założenie, że wyższe wykształcenie gwarantuje stałe miejsce na
rynku pracy. Coraz większe znaczenie mają konkretne umiejętności, np. znajomość języka obcego, stopień opanowania high-tech, a nie formalne wykształcenie w tym zakresie oraz kwalifikacje miękkie takie jak: elastyczność, mobilność,
otwartość na innych, kreatywność jako wartość dodana każdego poziomu kształcenia. Społeczeństwo i gospodarka oparte na wiedzy stawiają wysokie wymagania jednostce, często pozostawiając ją samą ze swoimi problemami. Brutalne
mechanizmy ekonomiczne proponują dosyć sceptyczną wizję przyszłego scenariusza takiego oto społeczeństwa: niewielka większość „wygranych”, ale skazanych na dożywotnie uczenie się oraz rosnąca mniejszość „przegranych”, którzy
14

Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej, uzgodniona w Kopenhadze w dniach 29.- 30.11.2002 w sprawie
zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń.
15
Z. Kwieciński, Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń –Olsztyn 2002.
16
Tamże, s. 110.
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nigdy nie mieli szans edukacyjnych lub dobrowolnie uchylili się od konieczności
ustawicznego nabywania i sprzedaży swojej wiedzy17. Potwierdzają to także prognozy OECD: Dla tych, którzy mają pomyślne doświadczenia edukacyjne i którzy postrzegają siebie jako zdolnych, ciągłe uczenie się, jest wzbogacającym
doświadczeniem, które wzmaga poczucie kontroli nad własnym życiem i otoczeniem. Jednakże dla tych, którzy są wykluczeni z tego procesu lub którzy wolą w
nim nie uczestniczyć, upowszechnienie cało życiowego uczenia się może mieć
jedynie efekt pogłębiającej się frustracji prowadzącej do izolacji od „świata bogatych w wiedzę”. Powoduje to konsekwencje ekonomiczne polegające na niepełnym wykorzystaniu ludzkich potencjałów i wzroście wydatków na pomoc
socjalną, jak również konsekwencje społeczne w postaci alienacji i podupadającej infrastruktury społecznej18. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych
rozwiązań, by wykształcenie nie zmieniło swojej funkcji jako siły demokratyzującej na „korzyść” różnicującej współczesne społeczeństwo. Uczenie się nie może być rozumiane jako inwestowanie w krótkotrwały, możliwy do wykorzystania
kapitał ekonomiczny, lecz także jako inwestycja w „społeczny kapitał”, objawiający się w tym, w jaki sposób traktujemy rodzinę, sąsiadów, współpracowników.
Skurczenie się tego kapitału mierzone zaufaniem do innych, przynosi negatywne
skutki społeczne i ekonomiczne19. Nowe oczekiwania wobec kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, wymagają nowego porządku edukacyjnego: szkoły
muszą działać w kooperacji ze wspólnotą, z którą są związane, z firmami, stowarzyszeniami, kościołami oraz organizacjami aktywnymi na danym obszarze, rodzinami dzieci i młodzieży pozostających pod ich opieką. Muszą one odkryć
nowe miejsca uczenia się i stworzyć nowe środowiska uczenia się. A to z kolei
wymaga wysokiego stopnia instytucjonalnej „autorefleksyjności”, ewoluowania
placówek oświatowych w kierunku uczących się organizacji.
Wieloaspektowość i dynamika zjawiska wykluczenia społecznego wymaga
odpowiednich narzędzi służących regulowaniu przebiegu procesu monitorowania
i usuwania jego przyczyn. W szczególności wymaga zintegrowanych działań
obejmujących wszelkie aspekty życia społecznego – sferę społeczną, ekonomiczną i polityczną, które generują proces marginalizacji obszarów i ludzi20.
Przeciwdziałanie, czy też niwelowanie skutków wykluczenia społecznego nie
należy do najprostszych, a ponad to, jako problem społeczny wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Przy czym problem społeczny pojawia się wów17

Tamże, s. 63.
OECD, What Works in Innovation in Education. Combating Exslusion through Adult
Learning, Paris 1997.
19
P. Alheit, „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy cichej rewolucji, w: Teraźniejszość-Człowiek – Edukacja, 2002, 2, s. 64.
20
L. Dziewięcka – Bokun, ,,Inny” poza systemem społecznym, czyli o przyczynach ekskluzji społecznej., [w:] red. L. Dziewięcka – Bokun, A. Śledzińska – Simon, Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 385.
18
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czas, gdy ma miejsce jakieś zjawisko, które jest uważane przez ogół społeczeństwa za niepożądane, porusza znaczną liczbę ludzi i wydaje się, ze można je
przezwyciężyć jedynie poprzez zbiorowe działanie. Tylko, że społeczeństwo
wobec takiego problemu może przyjąć różne postawy21. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień i celów
europejskiej polityki społecznej. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju, dokumencie przyjętym w 2001 r. po Traktacie Lizbońskim, wskazano między innymi,
że to ograniczanie wykluczenia społecznego i wszelkie formy przeciwdziałania
temu zjawisku są priorytetem celów Wspólnoty22. Świadomość społeczeństwa na
temat utrwalania się procesów upośledzenia społeczeństwa i skutków tychże
zjawisk jest na bardzo niskim poziomie, które w dodatku przesiąknięte jest przekonaniem, że istnieje tylko jedna przyczyna wykluczenia społecznego, a jest nią
bezrobocie23.
Realizacja tego artykułu wpisuje się w szereg krajowych i międzynarodowych inicjatyw, mających na celu wzbogacenie zasobów informacji, pozwalających na rzetelną diagnozę różnych aspektów jakości życia, która jest zalecana
m.in. w Raporcie Stiglitza-Sena-Fitoussi’ego. Wykluczenie społeczne jest to
jedno z głównych zagrożeń społecznych, którego rozmiary i przejawy należy
ograniczać i skutecznie eliminować – stanowi ono jednocześnie przeciwieństwo
zjawiska partycypacji i inkluzji społecznej (włączenia), czyli głównego czynnika
rozwoju i trwania społeczeństwa obywatelskiego24. Wykluczenie społeczne jest
efektem procesu ukształtowanego przez miejsce jednostki w strukturze społecznej przez przeszłe doświadczenia życiowe i oczekiwania25. Postrzeganie wykluczenia jako długotrwałego procesu – nie jako stanu, w jakim znajduje się jednostka czy grupa, niesie za sobą poważne implikacje, gdyż każdy jego etap ma
swoje własne przyczyny i charakterystykę oraz skutki i stanowić może zalążek
izolacji jednostki od społeczeństwa.

21

J. Sztumski, Czy możemy mówić o patologii społecznej.,[w:] red. T. Sołtysiak, Zjawiska patologii społecznej., Bydgoszcz 1995, s. 15-16.
22
Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu – czerwiec 2001 r. – Izabela
Matkowska, Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych jako realizacja
założeń polityki spójności w odnowionej Strategii Lizbońskiej i zrównoważonym rozwoju, otwartą metodą koordynacji, w: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia
społecznego, red. K. Wódz, S. Pawlas – Czyż, s. 55.
23
L. Dziewięcka – Bokun, ,,Inny” poza systemem społecznym, czyli o przyczynach ekskluzji społecznej, [w:] red. L. Dziewięcka – Bokun, A. Śledzińska – Simon, Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 385.
24
K. Faliszek, Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej [w:] K. Wódz, S.
Pawlas-Czyż (red.). Praca socjalna. str. 71.
25
M. Jarosz, Obszary wykluczenia w Polsce, [w:] Wykluczeni. Wymiar społecznym
materialny i etniczny, red. M. Jarosz, s. 10.
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I na pewno bezrobocie jest jednym z głównych przyczyn prowadzących do
marginalizacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Niemożność uzyskania dochodów z legalnego źródła zatrudnienia z jednej strony, a z drugiej strony koszty
życia, które trzeba ponosić, powodują destrukcję psychiczną oraz stany depresyjne i często stają się przyczyną napięć społecznych i wielu tragedii rodzinnych.
Streszczenie
Ze względu na zasięg oraz społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia, opracowania na temat jego przyczyn i skutków oraz sposobów przeciwdziałania odgrywają istotną rolę w jego diagnozowaniu. Bezrobocie jest stanem destrukcyjnym w swej istocie i niepożądanym, bo przecież praca jest największym dobrem
człowieka. A już szczególnie powinno niepokoić zjawisko wysokiego bezrobocia
w grupie osób młodych, będących często absolwentami wyższych uczelni. Szeroki dyskurs społeczny jest niezbędny w celu zwrócenia większej uwagi władz
państwowych, których podstawowym zadaniem powinno być stymulowanie
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i tym samym tworzenie nowych miejsc
pracy. Wysoki poziom bezrobocia na lubelszczyźnie i jego nieco odmienna
struktura powinna zaniepokoić władze regionu i zmobilizować do większego
wysiłku i zaangażowania na rzecz rozwoju tego zapóźnionego regionu. W tej
walce z bezrobociem, jednym z ważniejszych zadań decydentów, powinno być
zainicjowanie zainteresowania inwestorów tym regionem. Poza tym priorytetem
powinno być tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i
zakładania własnej działalności gospodarczej i to nie tylko przez osoby bezrobotne, posiadające dyplom wyższej uczelni. W przeciwnym razie region lubelski
będzie tracił wysoko wykwalifikowane kadry, i niestety tak już się dzieje. Ich
odpływ do regionów szybciej rozwijających się pozbawia lubelszczyznę nie tylko szans na nadrabianie zapóźnień rozwojowych i dystansu dzielącego od innych
szybciej rozwijających się regionów Polski, ale powoduje, że lubelskie nadal
pozostaje jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej.
Brak pracy prowadzi do marnotrawstwa kapitału ludzkiego i pogłębiania się
ubóstwa i to nie tylko jednostek, ale i całych grup społecznych, a tym samym
narastania rozwarstwienia społecznego. Taka sytuacja często prowadzi do niszczenia relacji społecznych, izolacji i całkowitej utraty wzajemnego zaufania oraz
do wielu niepożądanych postaw i zachowań ludzi wykluczonych społecznie, a
walczących przecież tak jak każdy z nas o swój byt. A bezrobocie z pewnością
stanowi jeden z najważniejszych czynników prowadzących do marginalizacji,
ubóstwa i wykluczenia społecznego. I niestety również w obszarze ubóstwa społecznego, region lubelski jest jednym z niechlubnych liderów na mapie Polski.
Summary
Due to the range, economic and social consequences of unemployment,
studies about its causes, effects and ways of preventing are important in the
diagnosis. Unemployment is the state essentially destructive and undesirable,
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because the work is the greatest good of man. And it should bother phenomenon
particularly high unemployment rate in the group of young people, who are often
university graduates. Broad social discourse is necessary to pay more attention to
the state authorities, whose main task should be to stimulate socio-economic
development of the country and thereby create new jobs. The high level of
unemployment in the region of Lublin and its slightly different structure, should
unsettle the authorities of the region and to mobilize greater effort and
commitment to the development of the delayed region. In the fight against
unemployment, one of the most important tasks of the authorities should be to
initiate the interests of investors. In addition, the creation of favorable conditions
for the development of entrepreneurship and starting your own business, and not
just the unemployed, having a university degree. Otherwise, the Lublin region
will lose highly qualified staff and unfortunately it has happened. Their outflow
to the faster-growing regions, deprives Lublin not only the chance of catching
underdevelopment and the distance between the other faster growing regions in
Polish, but also, because of that, Lublin regions still remains of the one of the
poorest regions in the European Union. Lack of work leads to a waste of human
capital and deepening poverty, not just individuals, but the whole social groups
and thus the rise of social stratification. This situation often leads to the
destruction of social relations, isolation, total loss of trust and to many
undesirable attitudes and behaviors, people socially excluded, who fight just as
each of us, for their existence. And, unfortunately, also in the area of social
deprivation, Lublin region is one of the infamous leaders on the Polish map. And
unemployment is certainly an one of the most important factors leading to
poverty and social exclusion.
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Jacek Szymala (UWr)

Filmowy portret ojca królowej Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej
Wstęp
Poniższy tekst można zaliczyć do biografistyki filmowej, rozumianej jako
gałąź filmoznawstwa historycznego. Historia biografistyki filmowej jest niemal
równie stara, co dzieje kina, znacznie młodsza natomiast jest refleksja teoretyczna na ten temat. Na polskim gruncie za prekursorski uchodzi artykuł-szkic Bolesława Michałka z 1974 r. pt. Biografia filmowa - dziś. W grudniu 2006 r. w Toruniu odbyła się konferencja filmoznawców, poświęcona tej tematyce, a jej plonem było opublikowanie pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Sylwii Kołos
tomu Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów1. Książkę
pozytywnie zrecenzował Tadeusz Lubelski, pisząc że ten ważny i aktualny temat
podjęli tam przedstawiciele wszystkich generacji i ośrodków polskiego filmoznawstwa po raz pierwszy. Tom zadedykowano Bolesławowi Michałkowi w
dziesiątą rocznicę śmierci, publikując również jego artykuł sprzed ponad trzech
dekad.
Niestety, żaden z dwudziestu artykułów Biografistyki filmowej, nie analizuje
ekranowego życiorysu postaci historycznej z XVII wieku. Większość tekstów
zawartych w omawianej publikacji dotyczy filmów opowiadających o postaciach
z XX wieku, kilka dotyczy XIX w. (z czego raczej końca stulecia), jeden tylko
przełomu XVIII i XIX w. i jeden poświęcony jest biblijnej Salome. Znajduje się
tam m. in. tekst Marka Lisa o filmowych portretach Karola Wojtyły2, Joanny
Preizner o wajdowskim obrazie Korczaka3 czy artykuł Piotra Skrzypczaka o
Chaplinie Richarda Attenborough4. Dzieło obejmuje ponadto teksty: Michała
Oleszczyka o filmowym Alfredzie C. Kinseyu5, Sławomira Bobowskiego o Howardzie Hughes'ie6, Piotra Zwierzchowskiego o biografiach w filmie radzieckim
1

T. Szczepański, S. Kołos [red.] Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i
faktów, Toruń 2007
2
M. Lis, Filmowe portrety Karola Wojtyły: rekonesans [w:] T. Szczepański, S. Kołos [red.]
Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, Toruń 2007, s. 67-88
3
J. Preizner, Żydowski Święty - "Korczak" Andrzeja Wajdy [w:] T. Szczepański, S. Kołos
[red.], dz. cyt., s. 89-96
4
P. Skrzypczak, Zagrać aktora. O pewnym szczególnym wariancie roli aktorskiej w biogramie filmowym:"Chplin" Richarda Attenborough, [w:] T. Szczepański, S. Kołos [red.],
dz. cyt., s. 199-215
5
M. Oleszczyk, Biografia i perswazja. "Kinsey" Billa Condona [w:] T. Szczepański, S.
Kołos [red.], dz. cyt., s. 190-198
6
S. Bobowski, Być geniuszem - być człowiekiem. Filmowy portret Howarda Hughesa w
"Aviatorze" Martina Scorsese [w:] T. Szczepański, S. Kołos [red.], dz. cyt., s. 180-189
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doby stalinowskiej7 czy Sylwii Kołos o portretach Brytyjczyków w kinie najnowszym8. Jedynie tekst Michałka, mający być inspiracją, traktuje o filmowej
biografii z wcześniejszej historii, mianowicie o filmie Andriej Rublow Andrieja
Tarkowskiego, wspomina też seriale o Henryku VIII czy Leonardzie. Moje rozważania są zatem prawdopodobnie pierwszym lub przynajmniej jednym z pierwszych tekstów poświęconych filmowej biografii człowieka wieku XVII.
1. O pierwowzorze literackim i historiografii
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie filmowego portretu markiza d'Arquien ze szczególnym uwzględnieniem relacji ojcowskiej względem Marii
Kazimiery. Wypada zatem porównać obraz filmowy z opracowaniami współczesnych badaczy. Jedynym filmem poświęconym Henrykowi de la Grange jest
fabuła Wojciecha Solarza Ojciec królowej z 1979 r. Jeśli zaś chodzi o tradycyjną
historiografię, wśród polskich tekstów trzeba przywołać przede wszystkim monografię Marii Kazimiery pióra Tadeusza Boya-Żeleńskiego9,którego jest adaptacją. W czasie powstawania filmu nad drugą monografią Sobieskiej pracował
Michał Komaszyński10, jednak premiera filmu miała miejsce przed publikacją
książki, stąd jego twórcy w niewielkim stopniu mogli się do niej odnosić. Pierwszą chronologicznie monografią Marysieńki, wymienioną tu jako ostatnią, jest
opublikowana w Paryżu praca Kazimierza Waliszewskiego z 1898 r. Została
wydana w języku francuskim, z niej też w poważnym stopniu korzystał Boy.
Marysieńka Sobieska Boya-Żeleńskiego przed premierą Ojca królowej należała do książek bardzo czytanych. W 1974 roku 70 000 nakładem wyszło siódme
wydanie. Do końca lat osiemdziesiątych szacowany na sto tysięcy nakład należało pomnożyć kilkakrotnie z powodu popularności książki, jak pisze Komaszyński. Autor pierwszej naukowej monografii ocenia dwie pierwsze jako krzywdzące i jednostronne, spoglądające na polską królową wyłącznie przez pryzmat
spraw erotycznych. Ale i Boy bronił się przed nazywaniem jego wizji podręcznikiem historii, dzieje romansu królewskiego wpisał w klimat epoki, ważąc małą i
wielką historię, bacząc na długość owego Pascalowego przysłowiowego „nosa
Kleopatry”. Markiz d'Arquien, jako hulaka i rozpustnik, zajmuje z powyższych
względów więcej kart w książce Boya niż Komaszyńskiego, nawet biorąc pod
uwagę, że młodszy biograf doprowadza życiorys Marii Kazimiery do jej śmierci
w 1716 r., a tłumacz literatury francuskiej przestaje się nią interesować około
odsieczy wiedeńskiej, gdy nie jest już pierwszej młodości. Tymczasem Henryk
7

P. Zwierzchowski, Legitymizacyjna funkcja filmu biograficznego w kulturze stalinowskiej [w:] T. Szczepański, S. Kołos [red.], dz. cyt., s. 49-66
8
S. Kołos, Między Bloomsbury a Oxfordem. "Portrety podwójne" Brytyjczyków w kinie
najnowszym [w:] T. Szczepański, S. Kołos [red.], dz. cyt., s. 39-48
9
T. Żeleński-Boy, Marysieńka Sobieska, wstęp i przyp. W. Czapliński, wyd. 2, Warszawa 1974
10
M. Komaszyński, Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska, królowa Polski: 1641-1716,
Kraków 1983
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de la Grange przeżył cały wiek XVII. Boy poświęca mu nawet odrębny rozdział,
zatytułowany Pan teść.
Na nim to Jerzy Stefan Stawiński scenarzysta „szkoły polskiej” oparł
znaczną część scenariusza. Na marginesie dodam, że próżno szukać jego tekstu
w wydanych przez Barbarę Gizę wybranych scenariuszach Jerzego Stefana11, co
wynika może z nie najlepszego przyjęcia filmu, o czym później. Scenariusz powstał niemal dwie dekady przed premierą, napisał go bowiem Stawiński w 1961
r. Do realizacji pierwszej wersji nie doszło z powodu śmierci Edwarda Munka,
który miał reżyserować. Autor Pasażerki zginął w wypadku samochodowym.
Stawiński w latach sześćdziesiątych napisał kilka wersji scenariusza. Druga była
rozbudowana do dwóch filmów pełnometrażowych i z tego powodu zrezygnował
inny reżyser, trzecią porzucało kilku kolejnych twórców. Zastrzeżenia mieli również producenci. Zarzucali Stawińskiemu wysunięcie na pierwszy plan skorumpowanych magnatów i obrażanie pamięci Jana III Sobieskiego. Radzono, że
konwencja autora scenariusza nie jest najlepsza.
2. O życiorysie historycznego markiza d'Arquien i odtwórcy jego roli
Historyczny Henryk de la Grange d'Arquien urodził się na początku XVII w.
i miał przeżyć około stu lat. Był kapitanem gwardii szwajcarskiej u księcia orleańskiego Gastona, brata króla Ludwika XIII. Nosił tytuł markiza d'Arquien, pod
koniec życia (1695 r.) uzyskał kapelusz kardynalski. Niechętny córce markiza,
Marii Kazimierze, pamiętnikarz Saint Simon, wypowiadał się o nim przychylnie.
Jako ojciec Marii Kazimiery wyraził zgodę na ślub córki z wojewodą Zamoyskim. Przyszła królowa odwiedziła Henryka de la Grange we Francji w 1662 r.
Podejrzewała, że po śmierci Zamoyskiego rodzice planują swatać ją z arystokratą
francuskim w celu podniesienia sytuacji materialnej rodziny. Z drugiej strony
bardzo ufała ojcu; do tego stopnia że leżąc chora, podyktowała mu list do Sobieskiego. Markiz zgodziłby się na małżeństwo z chorążym koronnym, pod warunkiem gdyby ten osiadł we Francji. Na wieść o tajnym małżeństwie z Sobieskim
(1665 r.) był wściekły.
Końcem 1682 r. Ludwik XIV zgodził się na nadanie tytułu ojcu królowej,
jednak bez weryfikacji przez parlament, na co nie zgodzili się polscy królestwo.
Niedługo podpisano traktat z Austrią i wojska polskie ruszyły na odsiecz Wiedniowi. Po zwycięstwie również Austrii nie zależało na obdarzeniu markiza tytułem książęcym. Konsekwentna Maria Kazimiera nie zrezygnowała i rozpoczęła
starania o kapelusz kardynalski dla ojca. Udało się to dzięki pomocy byłego ambasadora francuskiego w Polsce, Forbina de Jansona, który sam został kardynałem dzięki Sobieskim. Do promocji teścia króla Jana doszło w 1695 r., spodziewano się może że sędziwy kardynał nie zdąży przyjechać do Rzymu. D'Arquien
towarzyszył córce w drodze do Rzymu po śmierci Sobieskiego (1696 r.) w 1699
r. Przed swoją śmiercią zdążył jeszcze nadwerężyć szkatułę Marii Kazimiery i
11

J. S. Stawiński, Scenariusze filmowe, wyb. i oprac. Giza Barbara, Warszawa 2009
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dać się poznać z najgorszej strony. Boy-Żeleński konkludując rozdział Pan teść,
nazywa zamęt, jaki tworzył wokół siebie i oddziałując na politykę europejską
d'Arquien'a „arquienadą”.
W rolę ojca królowej wcielił się Ignacy Machowski (1920-2001), aktor teatralny i filmowy. Wystąpił w produkcjach „szkoły polskiej”, jak Popiół i diament Wajdy, Pętla Hasa czy Eroica Munka, później grał też w filmach historycznych (Marysia i Napoleon, Kazimierz Wielki, Raszyn – 1809 rok). Warto
zauważyć, że Ojciec królowej oraz Marysia i Napoleon to jedne z niewielu, jeśli
nie jedyne, polskich komedii historycznych12. Łączy je tematyka francuska. Ciekawostką, istotną nawet jeśli nie była zabiegiem celowym, jest udział w omawianym filmie syna Ignacego Machowskiego, Krzysztofa, który gra króla Francji,
Ludwika XIV. Świadomość tego faktu może powodować większe docenienie
komediowych walorów filmu – powodem intrygi bowiem jest uchylanie się Ludwika XIV przed nadaniem markizowi d'Arquien tytułu diuka lub para Francji.
Ignacy Machowski został kolejny raz ojcem w wieku lat 67 i 71, nie dożył jednak
wieku swojego filmowego bohatera.
3. O filmowym markizie d'Arquien przed pojawieniem się na ekranie
Filmowy portret konstruuje analiza portretowanej postaci, jak również opinii
o niej. W Ojcu królowej tytułowego bohatera widz poznaje najpierw z relacji,
dopiero później pojawia się na ekranie. Można zauważyć tu podobieństwo z komedią Molierowską, np. Świętoszkiem, gdzie protagonista wkracza dopiero w
trzecim akcie. Prześledzę najpierw, jak bohaterowie filmu wypowiadają się na
temat markiza d'Arquien, zanim widz zobaczy go na ekranie. O ojcu polskiej
królowej widz słyszy po raz pierwszy z ust francuskiego ministra de Croissy.
Ten, po wysłuchaniu prośby o zgodę na wyjazd kawalera de Charentes do
Rzeczpospolitej, przy okazji daje mu zlecenie porwania markiza. Minister w
następujący, negatywny sposób opisuje ojca królowej: „Polska królowa sprowadziła go na swój dwór. Niestety, jego obyczaje wywołują zgorszenie w tym surowym kraju. Markiz d'Arquien przedstawia szlachtę francuską w jak najgorszym
świetle i psuje dobre imię Francji w Polsce”13. De Charentes replikuje, że wyzwie go na pojedynek, na co de Croissy odpowiada z żalem, że jest to niemożliwe z powodu wieku przeciwnika siedemdziesięciu dwóch lat. Jeśli zatem przyjąć
za Komaszyńskim za datę urodzenia markiza rok 1602, czas akcji początku filmu
to 1674 r. Według Boya-Żeleńskiego d'Arquien w chwili przybycia z córką do
Rzymu w 1699 roku miał dziewięćdziesiąt lat, to znaczy urodził się w 1609 r.,
więc siedemdziesiąt dwa lata miałby w 1681, co bardziej odpowiada akcji filmu,
ilustrującego, jak było wspomniane, książkę Boya. Minister zleca kawalerowi
12

Na brak komediowych ról „skarży się” w autobiografii Emil Karewicz, w filmie Ojciec
królowej odgrywający skorumpowanego hetmana Jabłonowskiego. Zabawne może być
tłumaczenie się królowi z przyjętych sum. Jabłonowski zachowuje się niepoważnie, udając poważnego, podczas gdy o jego przekrętach wie król, jak i widz.
13
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porwanie markiza, co ucieszyłoby Ludwika XIV. De Croissy podkreśla w dalszej
instrukcji, że król Francji „bardzo boleje nad lekkomyślnością markiza d'Arquien. Niestety polska królowa jest zaślepiona miłością do ojca i nie rozumie, jaką
przeszkodę stanowi on w dobrych stosunkach pomiędzy obu krajami”14. Misja
jest „najwyższej państwowej wagi”15, a wykonać ją zobowiązuje się de Charentes
szlacheckim słowem. W kolejnej scenie wersalski dworzanin podobnie instruuje
Ludwika, mającego przybrać imię Błażeja i towarzyszyć kawalerowi jako sługa,
a w drodze powrotnej markiza zabić. Minister, posługując się mapą Europy, tłumaczy że jeśli król Ludwik XIV nie da ojcu Marii Kazimiery tytułu diuka i para
Francji, Polska sprzymierzy się z Austrią przeciwko Turcji, a nie odwrotnie, czego życzyłaby sobie Francja. Habsburgowie w tym wypadku mieliby obdarzyć
markiza wszelkimi godnościami.
4. O filmowym markizie d'Arquien obecnym na ekranie
Markiz d'Arquien (jeszcze incognito) ukazuje się dopiero w trzynastej minucie filmu. Widzimy go przy kartach, gwiżdżącego i zadowolonego szczęściem
przy rozgrywce. Polski szlachcic zauważa, że cyrulik królewski, jak go nazwał,
podmienia kartę i dodaje miano starego oszusta. Inny każe markizowi oddać
pieniądze, mieniąc go „francuską lewatywą”, grozi przy tym że puszczą mu krew
tak, jak sam nie potrafi. Chwytają oszusta za nogi z zamiarem wytrząśnięcia całego złota należącego do nich. Wchodzi młody de Charentes, co zauważa markiz,
prosząc o ratunek. Po minucie obecności na ekranie ustępuje miejsca kawalerowi, pojedynkującemu się z panami szlachtą. De Charentes wychodzi z tarczą,
markiz przy okazji wyjściem przez dach ucieka, nazwany przez jednego ścigającego starym żabojadem, przez drugiego – łapiduchem. „Łapać łapiducha” staje
się zresztą kalamburem, przezwisko bowiem również pochodzi od „łapać” i „dusza”, jak podaje słownik Karłowicza, wyjaśniając że chodzi o określenie każdego
ministra heretyckiego. D'Arquien powtórnie prosi o ratunek, de Charentes odpowiada, zwracając się per „cyruliku”, podjeżdża na koniu, na którego wskakuje
skacząc z dachu markiz. Pod jego adresem padają jeszcze z góry słowa „tę farbowaną pałę poćwiartuję”16. Francuzi podążają do Wilanowa. Podróż jest przemontowana obrazem dworu Marii Kazimiery, której pierwsze pytanie dotyczy
właśnie ojca. Dowiaduje się, że d'Arquien udał się na nieszpory. Kolejna scena
pokazuje jego powrót, bynajmniej nie z nabożeństwa. Po raz pierwszy nazywa go
markizem dwórka Marysieńki, Helena Pogorzelska, co dziwi de Charentes. Ów
wychodzi z ukrycia i przed bramą ogrodów pałacowych przedstawia: „Jestem
markiz d'Arquien. Ojciec polskiej królowej”17.
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Kolejna scena to pierwszy filmowy obraz rodzinnej relacji Marii Kazimiery
z markizem d'Arquien. Pierwsze słowa królowej dotyczą zresztą konterfektu
tytułowej postaci. Pytaniem o wygląd ojca wyraża niezadowolenie z uprawianego przez niego trybu życia. Markiz broni przegranej pozycji, naiwnie tłumacząc
że skusiły go łąki i kwiaty; Marysieńka w tym momencie wyczuwa, że ojciec
„cuchnie” winem. Wyjaśnia, że przypadkiem trafił do karczmy i został napadnięty, a uratował go de Charentes. Kamera filmuje dobrodzieja i mającą się opiekować Henrykiem Helenę Pogorzelską. W scenę rozmowy Sobieskiej z de Charentes wplata reżyser krótkie ujęcia przedstawiające markiza. W pierwszym wysypuje z buta ukradkiem pieniądze, w drugim nalewa sobie wina, komentując nową
sytuację rozmówcy córki (a może i swoją?): „Szczęściarz”. Po wyjściu z pałacu,
w tle starej agawy, Błażej przypomina kawalerowi o misji porwania. Plan „sługi”
jako miejsce wybiera zagrodę bydła (skontrastowaną z otoczeniem należnym
księciu), za czas porę nocną. Dalej widz ogląda niemal cytat filmowy z Jak rozpętałem drugą wojnę światową – mianowicie podobną scenę z bykiem. Potem
bohater dowiaduje się, że „między innymi” zagrodą opiekuje się człowiek, którego chciał wyzwać na szable, nim się zorientował że to król18. Kolejna scena, we
wnętrzu wilanowskim, to zabieganie królowej o tytuł para dla ojca. Sobieska
przypomina francuskiemu dyplomacie, że stara się o to od siedmiu lat. Czyli, w
filmowej logice, od 1675 r., a w 1678 r. sprowadziła ojca do Polski, jak podaje
Boy. Dalszy fragment ilustruje rozmowę dyplomaty austriackiego z wojewodą
Jabłonowskim na temat markiza d'Arquien. Pierwszy z nich wyraża zadowolenie
z uratowania Henryka przez de Charentes, puentując iż „bezcenne jest dla Austrii
życie ojca królowej”19. Twardy montaż rozdziela tę scenę z kolejną, rozpoczynającą się obrazem ziewającego markiza, filmowanego przy dopalającej się świecy.
Pukanie do drzwi powoduje założenie peruki i schowanie talii kart. To już drugie
ujęcie, podkreślające zamiłowanie markiza do hazardu. Henryk namawia młodszego rodaka do gry na pieniądze, ale na wieść o możliwości zorganizowania
ucieczki do Francji, ujawnia zamiar nieuczciwości w kartach i wycofuje się z
propozycji. Ciekawą okolicznością, związaną z filmowym markizem, są duble.
Dwa razy dotąd (licząc odrębne sceny) widać go przy kartach, za dwie godziny
umawia się z de Charentes w celu wyjazdu, na co czekał dwa lata, dwakroć też
nazywa komnatę w Wilanowie więzieniem. Tymczasem Pogorzelska pilnuje, by
d'Arquien poszedł spać i wcześniej przeczytał ustęp z Eklezjasty. Ten zwyczaj,
jak rekwizyt w postaci świecy, przypominają o czasach baroku. Po wyjściu opiekunki markiz z pamięci parafrazuje Koheleta, wkładając trójkątny „piracki” ka18

O filmowym portrecie Jana Sobieskiego można by napisać przynajmniej odrębny artykuł. Sam Mariusz Dmochowski wcielił się w tę rolę kilkakrotnie. Por. np. Pan Wołodyjowski, 1969, jeszcze jako hetman; Na Odsiecz Wiedniowi, 1983, filmu wykorzystującego
zresztą fragmenty Ojca królowej; ostatnio w Bitwie pod Wiedniem (2012) Sobieskiego
zagrał Jerzy Skolimowski. Warto też pamiętać o dwóch filmach Stanisława Janickiego:
Chocim 11 listopada 1673 (1983) i Konterfekty króla jegomości (1983)
19
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pelusz i manierkę. Gdy nadchodzi umówiona godzina, kawaler z markizem porozumiewają się przez zwierzęce onomatopeje, zaś środkiem transportu ojca królowej z komnaty na zewnątrz jest zawieszone na żurawiu wiadro. Muszą niezręcznie czekać, markiz w wiadrze w powietrzu, de Charentes w zaroślach, aż
przejdą Marysieńka z dającym jej do zrozumienia propozycje małżeńskie Jabłonowskim. Manewr się udaje, a dumny markiz porównuje swoją zwinność do
małpy. Ledwie udaje się im uciec, Henrykowi de la Grange płoszy się koń i
Francuz gubi się rodakom, interweniującym w potyczce Austriaków z rabusiami.
Akcja ponownie przenosi się do Wilanowa, gdzie Sobieski rozmawia z koniuszym, po czym wchodzi, a raczej wślizguje, omal nie upadając, Helena i prosi o
rozkazy szukania zaginionego. Król po ojcowsku całuję opiekunkę teścia w czoło
na pożegnanie. Zaraz po jej wyjściu Sobieski pyta Matczyńskiego o to, jakie
niezręczne informacje o markizie posiada ambasador francuski de Vitry. Cieszy
go odpowiedź, że wie także o wyjściu na dziewki. Powyższe utwierdza widza w
przekonaniu, że opinia o ojcu królowej jest daleka od nieposzlakowanej. Sam też
jako taki się jawi – pierwsze, o czym wspomniał na wieść o możliwości ucieczki
z de Charentes to wspomnienie z córką oberżysty w Paryżu, z którą się zadawał.
Wiele jeszcze razy nazwisko markiza zostanie w filmie wymienione, ciekawa z
perspektywy tematu ojcostwa jest szczególnie scena ślubu i wesela. De Charentes bierze pospiesznie ślub z Heleną, świadkami są jedyni obecni oprócz woźnicy, d'Arquien i Błażej, dwaj ostatni zresztą zdążyli się na weselu spoufalić. Po
ślubie trafiają przypadkowo na polskie wesele podskarbiego tarnowskiego, gdzie
starosta bierze markiza za ojca Heleny. Do wesela dołącza się druga młoda para,
a prestiżu gospodarzom dodaje przybycie pary królewskiej. Dochodzi do spontanicznej zbiórki drogocennych przedmiotów na wojnę z Turcją, Sobieski każe
trąbić wsiadanego, rzecz kończy się szczęśliwie. Brakuje tylko dopowiedzenia o
dalszych losach markiza – przecież po zawarciu przymierza z Austrią nadzieje na
tytuły francuskie prysły.
5. O filmowym portrecie markiza d'Arquien – podsumowując
W filmie markiz d'Arquien został pokazany jako karciarz, kobieciarz i pijak.
Był taki w rzeczywistości, z tym że w mniejszym stopniu. Taka kreacja dodawała
sensacji, dynamizowała obraz filmowy. Z kolei jako infantylny i rozbrajający
staruszek, „enfant terrible” dworu, przedstawiono go trafnie. Komedia pokazuje
zmianę ról – oto Maria Kazimiera, jak i dwórka Helena Pogorzelska „niańczą”
dziecinnego markiza właśnie niczym matka dziecko, nie odwrotnie. Komizmu i
owej infantylności rysowi ojca królowej dodają sposoby filmowania. Markiz
stąpa niewielkimi krokami, skrada się, nie zachowuje majestatycznie. Podobnie
poruszał się Jerzy Stuhr w filmie Feliksa Falka z 1977 r. Wodzirej. Andrzej Wajda doradził odtwórcy tytułowej roli takie „kroki”, by dać jego postaci więcej
niepokoju, spotęgować wrażenie niepewności, atmosfery cwaniactwa.
Filmowego markiza ubierano tak, by kolorystycznie odróżniał się od towarzyszy, był łatwo rozpoznawalny. Na przykład purpurowa kamizelka w scenie na
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weselu, gdy siedzi przy stole po prawicy ubranej w szaty koloru złotego pary
młodej. Podobnie w scenie przeglądu przez parę królewską idących na Wiedeń
wojsk: Sobieski i koniuszy Matczyński na czerwono, Maria Kazimiera na zielono, dwórki na złoto; tylko niebieskie ramiona okrycia d'Arquien'a nie konweniują
z resztą. Kostiumy zaprojektowała Barbara Ptak, współpracująca wcześniej w tej
funkcji przy produkcji nominowanych do Oskara Faraona Jerzego Kawalerowicza, Potopu Jerzego Hoffmana czy równocześnie mniej więcej odcinkowej Królowej Bony Janusza Majewskiego. O kostiumach Barbary Ptak powstał zresztą
osobny film20.
6. Ojciec królowej w opinii krytyków i historyka
Ówczesna prasa filmowa miernie oceniła Ojca królowej. Zauważono, że
filmując autentyczne plenery i architekturę z epoki, osiągnięto rzadki efekt
sztuczności dekoracji. Krytyka postawiła też zarzut zrobienia zbytniego skrótu
względem upatrywanego w książce Boya pierwowzoru literackiego. Akcja filmu
toczy się krótko przed odsieczą wiedeńską i jeśli potraktować dzieło Solarza jako
pozycję historiograficzną, można odnieść mylne wrażenie, że szala historycznej
wagi przechyliła się z profrancuskiej na prohabsburską w ostatniej chwili, nie zaś
była stopniowym procesem, do którego wielu świadomie dążyło. W związku z
tym pisze się o kiepskim efekcie, nieosiągnięciu złotego środka i w konsekwencji
filmie jako ani komedii osadzonej w historii, ani rzetelnej produkcji historycznej.
Bardzo ważne jest zdanie Michała Komaszyńskiego (1924-2007) po odbiorze filmu. Nieżyjący nowożytnik, oprócz monografii Marii Kazimiery autor m.in.
książek Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego21 czy
Polska w polityce gospodarczej Wersalu 1661-171522, nie krył rozczarowania
Ojcem królowej. W rozmowie z Janem F. Lewandowskim, przeprowadzonej w
1980 r., powiedział: „Spodziewałem się filmu o Marysieńce, sądziłem że markiz
d'Arquien będzie tylko pretekstem do pokazania jej samej i Jana Sobieskiego.
Tymczasem markiz jest rzeczywiście postacią pierwszoplanową, na równi z kawalerem de Charentes, a Marysieńka dopiero potem. Zdumiało mnie, że to aż
taka groteska, chociaż się nie zdziwiłem, że film operuje stereotypami”23. Książkę Boya uważa Komaszyński za genialną, choć jednostronną, eksponującą w
Sobieskiej głównie seksualność. „Pod tym względem film odbiega od Boya. Widzimy Marysieńkę inną, bo też sprawa rozgrywa się w okresie późniejszym.
<<Ojciec królowej>> podtrzymuje natomiast Boyowską wersję o Marysieńce –
faktycznej władczyni Rzeczypospolitej”24.
20

Oskarowe kostiumy Barbary Ptak, 2013
M. Komaszyński, Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego, Warszawa 1971
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M. Komaszyński, Polska w polityce gospodarczej Wersalu 1661-1715, Wrocław 1968
23
Między Wilanowem a Wersalem, Michał Komaszyński w rozmowie z Janem F. Lewandowskim, „Film” 1980, nr 20, s. 18
24
tamże
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Konstruktywne jest samo zamieszczenie tego typu wypowiedzi na łamach czasopisma „Film”. Sporo jednak musi zapewne minąć czasu, by historycy zaczęli odwoływać się do filmów, uznając ich formę przekazu dyskursu historycznego za równą pisanej przez autorytety. A argumentem „za” niech będzie porównanie recepcji.
Bywa często tak, że obraz danego wydarzenia/zjawiska historycznego funkcjonuje w
świadomości społecznej nie dzięki niewielkiemu nakładowi nieczytelnej przez przeciętnego odbiorcę pracy historyka, a właśnie filmowi. Rolą historyka (abstrahując od
roli konsultanta historycznego, w przypadku Ojca królowej nieobecnego) jest komentarz, analogiczny do recenzji rozprawy naukowej.
Podsumowanie
Za Boyem-Żeleńskim, można skonkludować, że podobnie jak w historii, tak
w filmie, dookoła osoby „bardzo miernej i bardzo biernej”, jaką był margrabia
d'Arquien, kręciło się niemal wszystko. Tak jak w wydobytej przez Waliszewskiego z archiwum francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych „korespondencji ambasadorów, ministrów i królów odmienia się na wszystkie sposoby
nazwisko pana d'Arquien”, w filmie trudno zliczyć wszystkie obraźliwe określenia markiza, a jego nazwisko pojawia się ogromną ilość razy, zawsze jednak bez
godności księcia czy para Francji. Samemu ojcu królowej w Polsce ciasno, dwukrotnie wilanowską komnatę nazywa więzieniem, ożywia się na myśl o wyjeździe do Francji i uciech paryskich oberży, wreszcie udając cyrulika ucieka do
okolicznych karczem, by uprawiać hazard i napić się wina. Pijany, na polskim
weselu skarży się na bezsens życia i konieczność bliskości córki. Większość
bohaterów otacza go opieką: córka troszczy się szczególnie, zabiegając usilnie o
zagraniczne tytuły, Helena Pogorzelska z rozkazu Marii Kazimiery pilnuje markiza, król jako symboliczny ojciec instytucjonalnie troszczy się o Henryka, pozwalając Helenie na wszczęcie poszukiwań. Wreszcie de Charentes kilkakrotnie
ratuje go z opresji, nawet jego sługa Błażej, zamiast wypełnić misję i zabić markiza, ratuje go przed złodziejami w czasie wesela. Podły to pomysł na żywy argument przetargowy w postaci apolitycznego, pociesznego ojca królowej.
Streszczenie
Analiza filmowego portretu ojca królowej Marii Kazimiery wpisuje się w
dziedzinę biografistyki filmowej, a ta w filmoznawstwo historyczne. Tekst jest
bodaj pierwszą analizą filmowego życiorysu człowieka wieku XVII. O Henryku
de la Grange, markizie d'Arquien, w historiografii polskiej można przeczytać w
dwóch monografiach Marii Kazimiery. Pierwsza została wydana przez Kazimierza Waliszewskiego w 1898 r. po francusku, drugą napisał Tadeusz Boy-Żeleński
i jej adaptacją jest film Wojciecha Solarza, trzecią pisał Michał Komaszyński w
momencie produkcji filmu i została wydana w 1983 r. Filmowy markiz d'Arquien
jest pokazany jako karciarz, kobieciarz i pijak, choć w rzeczywistości był taki w
mniejszej mierze. Ojciec królowej to groteska, swobodna adaptacja książki Boya,
gdzie osią wydarzeń są intrygi osnute wokół markiza d'Arquien i starań jego
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córki o nadanie tytułu diuka lub para Francji. Film upraszcza wieloaspektowe (a
sprowadzone do spraw erotycznych) podłoże polityki i zmianę orientacji z profrancuskiej na prohabsburską. Najmniej polityczny jest sam tytułowy bohater,
będący narzędziem w ustach rządzących Europą w 2 połowie XVII w.
Summary
The film portrait of Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska's father
The analyse of film portrait of Henryk de la Grange d'Arquien in the film
The Queen's Father (Ojciec królowej) is a kind of film biography text, in larger
sense being a part of historical film studies. This is maybe a first analyse of film
portrait of a man living in XVII C. About a title character we can read in Polish
historiography in two biographies od Mary Casimira (Maria Kazimiera). The first
was published by Kazimierz Waliszewski in 1898 in French, the second one was
by Tadeusz Żeleński-Boy and the film is an film adaptation of this book. The
director was Wojciech Solarz and the screenplay has been written by Jerzy Stefan
Stawiński. In the film Henri de la Grange d'Arquien is shown as a drunker, ladie's
man and card player, but in fact he was not so much like this. The Queen's Father
(Ojciec królowej) is a chill adaptation of Boy-Żeleński, where the centre are intriques concentrated to main character. Film makes a short in showing complicated politics of the second half od XVII C and the role of d'Arquien in it. He
was tracted as a tool, on private being totally non-politically intrested an prefered
a daily life, full of fun.
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Karolina Mytkowska (UJ)

Portret ojca w literaturze polskiej XX wieku
„Każdy ojciec jest swego rodzaju stwórcą.
Dlatego spoczywa na nim ciężar, ale również zaszczyt
rodzenia i pielęgnowania w swoich dzieciach
pragnienia życia, miłości, szczęścia.”
Claudio Rise
Introdukcja
Punktem wyjścia do rozważań na temat portretu ojca w literaturze polskiej
XX wieku uczynię słowa George’a Herberta brzmiące: „Jeden ojciec znaczy
więcej niż stu nauczycieli1.” Jestem przekonana, że przywołany cytat podkreśla
wielość ról odgrywanych przez literackich oraz autentycznych ojców, na których
przecież ci pierwsi byli niejednokrotnie wzorowani.
Problematyka ojcostwa w literaturze nie jest zagadnieniem nowym. Temat
ten podejmowany był już wielokrotnie przez badaczy2. Analizowali oni różnorodne typy rodzicieli pojawiające się na przestrzeni lat. Opisywali zarówno sylwetki ojców zmarłych, żyjących, idealizowanych, jak i demonizowanych. Byli
wśród nich także wychowawcy surowi i nazbyt pobłażliwi, miłosierni, wybaczający i pamiętliwi, kochani i znienawidzeni.
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie przeobrażeń w postrzeganiu rodzicieli przez dzieci. Karty literatury XX wieku pozwalają dokonać podziału,
dzięki któremu możliwe będzie uporządkowanie relacji ojciec-dziecko na przestrzeni lat. W niniejszym artykule kryterium doboru tekstów było uzależnione od
wieku tych, którzy prezentowali swoich ojców. W związku z tym są one przykładami postrzegania rodziciela przez młodego człowieka, dojrzewającego i już
dorosłego, który obserwuje starość, a ostatecznie śmierć ojca.
1

Leksykon złotych myśli, wyb. K. Nowak, Warszawa 1998, s. 175.
Zob. m.in. A. Bronikowska-Balewska, Ojcowie dezerterzy, „Polonistyka” 3(2002), s.
164-170; S. Grzeszczuk, „Treny” Jana Kochanowskiego: próba interpretacji, Wrocław
1979; Z. Karczewska-Markiewicz, „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Warszawa
1968; S. Makowski, „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1975; A.
Sulich, Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”
3(2002), s. 3-20; Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w Trenach Kochanowskiego,
„Cogito” 8(2002), s. 80-83; R. Kostrzewa, Pater familias - rozważania o wizerunkach
ojca w twórczości Brunona Schulza, „Pamiętnik Literacki” 4(1995), s. 29-47; T. Sobieraj,
Motyw następstwa i konfliktu pokoleń w polskiej prozie XIX w., „Pamiętnik Literacki”
2(2003), s. 93-105; T. Sosnowski, Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych, „Małżeństwo i Rodzina” 4(2002), s. 36-42 ; A. Turczyński, Figura ojca: archetyp i jego niektóre
obrazy w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 2(2001), s. 58-98.
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Jak zmieniały się relacje dzieci i ojców na przestrzeni lat? Na to pytanie odpowiem analizując wybrane utwory literatury polskiej XX wieku. Nim jednak
przejdę do tej części artykułu, przeanalizuję najpierw pojęcie ojca w XX wieku,
uwzględniając zmieniające się jego zadania i pełnione funkcje w perspektywie
historycznej, a także rozpatrzę problematykę ojca w perspektywie teorii psychologicznych, co ma na celu głębszą analizę portretów ojców prezentowanych w
literaturze polskiej XX wieku.
1. Ojciec XX wieku
Podstawową potrzebą każdego małoletniego, co podkreśla Konwencja o
Prawach Dziecka, jest wychowanie w rodzinie: „Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku
rodzinnym3, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”4. Jednakże gruntow3

Więzi z ojcem oraz silna identyfikacja z matką, zdaniem niektórych autorów (H. B.
Biller, Father, Child and Sex Role. Paternal Determinants of Personality Development,
Lexington 1971; R. Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, Kraków 2002; R. A. Seutter, M. Rovers, Emotionally absent fathers: furthering the
understanding of homosexuality, “Journal of Psychology and Theology”, 32(2004), 4349; J. Nicolosi, Terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu: nowe podejście kliniczne, Warszawa 2009; J. Nicolosi, Wstyd i utrata przywiązania. Praktyczne zastosowanie
terapii preparatywnej, Bydgoszcz 2011) mogą stanowić jedną z przyczyn kształtowania
się u chłopców tożsamości homoseksualnej. „Homoseksualna potrzeba miłości to przede
wszystkim poszukiwanie rodzica (...). Tym, czego osoba homoseksualna szuka, jest wypełnienie normalnych potrzeb przywiązania, które (...) nie zostały zaspokojone w procesie wzrastania” (R. Cohen, Wyjść…, op. cit., s. 56). Badania Tworskiej (1970; cyt. za: M.
Wolicki, Ojciec a zaburzenia psychoseksualne u dziecka, „Problemy Rodziny” 4(1983),
s. 38-42) potwierdzają hipotezę zaburzonych relacji ojciec - syn. Ojcowie pacjentów
homoseksualnych wykazywali wrogość w stosunku do swoich synów, mieli tendencję do
poniżania, izolowania się oraz odrzucania ich. Natomiast główną postawą synów w stosunku do ojców był lęk i nienawiść. Do podobnych wniosków dochodzi Bieber (I. Bieber, A Discussion of Homosexuality: The Ethical Challenge, “Journal of Consulting and
Clinical Psychology” 2(1976), s. 163), który po zbadaniu ponad 850 osób homoseksualnych, stwierdza, że w ani jednym przypadku nie można było określić ojca jako kochającego. Najczęściej byli oni opisywani jako oddaleni, otwarcie wrodzy lub całkowicie
nieobecni (never tere). Nicolosi (J. Nicolosi, Wstyd i utrata przywiązania. Praktyczne
zastosowanie terapii preparatywnej, Bydgoszcz 2011, s. 94) charakteryzując postawę
tych ojców pisze o „porażce w zaangażowaniu”. Wielu autorów (I. Bieber, A Discussion…, op. cit.; R. Cohen, Wyjść na prostą…, op. cit., J. Nicolosi, Wstyd…, op. cit., )
podkreśla, że choć zaburzona relacja z ojcem jest kluczowym elementem w rozwoju
tożsamości homoseksualnej, to owa zależność nie jest taka prosta, gdyż istnieje jeszcze
wiele innych współwystępujących czynników - obok kombinacji postaw obojga rodziców, znajdują się relacje z rodzeństwem, jak również predyspozycje biologiczne, temperamentalne, społeczne (relacje z rówieśnikami) i kulturowe. M. Tracz, Znaczenie obecności
ojca
i
jego
wpływ
na
całościowy
rozwój
syna,
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=630, (03.11.2013).
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ne przemiany, wydarzenia i fakty, które wstrząsnęły ludzkością XX wieku odbiły
się szczególnie na rodzinie i osobach ją tworzących, a zwłaszcza na ojcu. Istniejący od wieków model ojca jako patriarchy wielkiej rodziny5 obejmujący szereg
pokoleń, o niekwestionowanym, niekiedy despotycznym wręcz autorytecie uległ
w większości radykalnym zmianom6. Schyłek wieku XIX i wiek XX to czas,
kiedy rodziny znalazły się pod silnym wpływem industrializacji i urbanizacji, ale
też wzmożonej ruchliwości społecznej i szybkiego rozwoju nauki i oświaty. Procesy te pozostawały ze sobą w silnej zależności, pod wpływem której przemianom uległa m.in. rodzina7.
Zygmunt Tyszka stwierdza, że „postępująca industrializacja zmienia układ
sił w ramach struktury rodziny, a więc emancypuje żonę i potomstwo, czyni bardziej równymi stosunki między mężem a żoną8, które opierają się w większej
mierze na więzi emocjonalnej niż rzeczowej.9 Innym efektem rozwoju techniki
produkcji jest postępujące wyizolowanie rodziny podstawowej (dwupokoleniowej, czyli małej) ze zbiorowości rodziny wielkiej (familii)10.” A zatem „rodzina
podstawowa ewoluuje - jak stwierdzają Ernest W. Burgess i Harvey J. Locke - od
formy instytucjonalnej i patriarchalnej do związku opartego na małżeńskim kole4

Konwencja o prawach dziecka. Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526, s. 1.
Por. W. Kądziołka, Historia i Literatura o Rodzinie, Kraków 2013.
6
Przez całe wieki utrzymanie i ochrona rodziny była i jest wiodącą funkcją, która nadal
zachowuje swoje znaczenie. Pensja ojca stanowi w większości przypadków podstawę
egzystencji rodziny. Zasadniczą zmianę w profilu tej ojcowskiej funkcji wprowadza fakt,
że w wielu rodzinach ojciec przestał być jedynym jej żywicielem. Coraz częściej spotykamy rodziny, gdzie oboje rodziców pracuje, zapewniając odpowiedni byt rodzinie.
7
H. Bednarski, Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku, „Mazowieckie studia humanistyczne” 12(2008), s. 197-214.
8
Ojciec zapewnia dziecku zarówno kapitał ekonomiczny, jak i społeczny, który wpływa
na poczucie własnej wartości, relacje z rówieśnikami, funkcjonowanie w szkole, osiągnięcia akademickie, rozwój kariery oraz satysfakcję w małżeństwie (E. M. Krampe, R.
R. Newton, The Father Presence Questionnaire: A New Measure of the Subjective Experience of Being Fathered, „Fathering”, 4,2(2006), s. 159-190) . Relacja z ojcem wywiera
znaczący wpływ na późniejszy rozwój psychospołeczny młodego człowieka (M. E.
Lamb, C. Lewis, The Development and Significance of Father-Child Relationships in
Two-Parent Families, [w:] The Role of the Father in Child Development, red. M. E.
Lamb, Hoboken 2004, s. 273-306). Ginsberg (B. G. Ginsberg, Parent-Adolescent Relationship Program (PARD): Relationship enhancement therapy with adolescents and their
families (fathers and sons), “Psychotherapy” 35,1(1995), s. 108-112) podkreśla, iż ojciec
bardzo silnie oddziałuje na to, jak jego syn będzie postrzegał siebie jako osobę (mężczyznę), w jaki sposób będzie funkcjonował w relacjach z innymi, jak będzie doświadczał
intymności oraz w jaki sposób będzie doświadczał swojej męskości.
9
„Dziecko - pisze Winnicott - jest w istocie bardzo wrażliwe na stosunki między matką i
ojcem i jeżeli wszystko układa się dobrze - za kulisami, ono pierwsze to doceni i zwykle
dzięki temu łatwiej je zadowolić i łatwiej się nim opiekować.” D. W. Winnicott, Dziecko,
jego rodzina i świat, Warszawa 1993, s. 116.
10
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 9.
5
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żeństwie i bardziej bezpośrednich, pozbawionych dystansu, stosunkach między
rodzicami a dziećmi11.”
Literatura polska i obca podejmuje motyw ojcostwa niemal we wszystkich
epokach. Ojciec jest jednym z najważniejszych bohaterów literackich symbolizującym niekiedy tradycję, często odchodzącą epokę i konflikt pokoleń, a także
będącym wzorem (pozytywnym lub negatywnym) dla pokolenia synów oraz
córek. W historii literatury możemy wskazać różne, znaczące ujęcia tego motywu: od biblijnego ojca, symbolizującego samego Boga, będącego uosobieniem
prawdziwej miłości i rodzicielskiego przebaczenia, przez ojca – mędrca, cierpiącego po stracie swej córki, dziedziczki talentu, po cierpiących, sponiewieranych
przez własne dzieci staruszków. Chrystus często mówi w przypowieściach o
dobrym, miłosiernym ojcu. Jednak w Biblii znajdziemy i inne oblicza Jahwe:
ojca wymagającego (żądanie od Abrahama złożenia w ofierze syna Izaaka), ojca
surowo karzącego (Bóg zsyłający kary na Izraelitów, odbierający np. syna niewiernemu Dawidowi, który zgrzeszył cudzołóstwem). Można stwierdzić, iż w
Biblii odnajdziemy wszystkie oblicza Boga Ojca od najbardziej strasznego, zsyłającego potop, burzącego Sodomę i Gomorę poprzez chmurne i surowe, aż po
miłosierne i łagodne. Nowy Testament eksponuje przede wszystkim miłosierdzie
i wszechmoc Boga Ojca, Stary Testament – także jego sprawiedliwość i surowość. W Biblii odnajdziemy też pierwowzory traktowania synów przez ojców
(Beniamin, Józef i ich bracia12; Jakub i Ezaw)13.
Ojciec to mężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Może być ono oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka lub
też wynika z faktu jego poczęcia. Jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie14. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor)15. Samo słowo „ojciec” należy do kategorii pojęć podstawowych dla każ-

11

Z. Tyszka, Rodziny współczesne w Polsce, Warszawa 1982, s. 17.
Beniamin wraz ze swoim bratem, Józefem, cieszył się szczególnymi względami ojca.
Zazdrośni bracia sprzedali Józefa do Egiptu. Kiedy po latach zamieszkali w Egipcie na
dworze u Józefa, ten postanowił sprawdzić ich, czy będą tak samo okrutni wobec Beniamina jak wobec niego, ale bracia się zmienili.
13
Jakub był synem Izaaka i Rebeki, bratem-bliźniakiem Ezawa. Dzieci walczyły ze sobą
już w łonie matki, co Jahwe objaśnił jej słowami: „Dwa narody są w twym łonie, dwa
odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy
będzie sługą młodszego” (Rdz 25,23). Biblia określa Jakuba jako człowieka spokojnego,
a Ezawa - jako zręcznego myśliwego. Ezaw był faworyzowany przez ojca, a Jakub przez matkę. Ezaw był pierworodnym, jednak lekceważył ten przywilej i odstąpił go
bratu za potrawę z gotowanej soczewicy. Również ojcowskie błogosławieństwo Jakub
uzyskał podstępem od niedowidzącego ze starości Izaaka. Z powodu gniewu brata był
zmuszony udać się do Charanu, do brata swojej matki Labana, którego obie córki - Rachelę i Leę - poślubił.
14
G. D. Mitchell, A New Dictionary of Sociology, Kinship 1979, s. 109-112.
15
Ibidem, s. 111.
12
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dego człowieka. Mały słownik języka polskiego16 tym mianem określa przede
wszystkim dawcę życia, rodzica, rodziciela, prekursora, ale też Boga, Stworzyciela świata oraz sprawcę, autora, przodka, protoplastę. Podobną definicję podaje
Sławomir Mrożek17:
„Ojciec – człowiek, który był przedtem18”
Z dotychczasowych rozważań wynika, iż najważniejszym powołaniem ojca
jest tworzenie. Jednak nie tylko to stanowi o jego ojcostwie. Liczy się sam proces
wychowawczy oraz jego autorytet jako prawej głowy rodziny, dającej poczucie
bezpieczeństwa oraz własnym przykładem ukazującej życiowe prawdy. Konieczne jest zwrócenie uwagi na jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny wkład
ojców w rozwój ich dzieci19. Podobne zdanie formułuje J. Witczak20: „obecność
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”.
2. Ojcostwo w perspektywie teorii psychologicznych
Z racji złożoności omawianego zagadnienia przedstawię jedynie w ogólnym
zarysie znaczenie, jakie postaci ojcowskiej przypisuje szeroko rozumiana koncepcja psychoanalityczna Zygmunta Freuda, Ericha Fromma oraz koncepcja
socjologiczna przedstawiona przez T. Parsonsa21.
16

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969, s. 501.
17
http://historicus.umk.pl/dict/?a=term&d=20&r=940&t=8093, (24.11.2013).
18
Zacytowane słowa Sławomira Mrożka przypominają, iż równie ważną osobą jak matka
w życiu każdego człowieka jest ojciec. Jeżeli archetyp matki kojarzy się z ciepłem, miłością, troską, to ojciec jest tą mniej pobłażliwą stroną rodzicielstwa – surową, rygorystyczną i konsekwentną, „twardą ręką”, która ma za zadanie wychować potomka na
człowieka nie tylko uczuciowego i dobrego (co należy do obowiązków matki), ale również potrafiącego radzić sobie w każdej sytuacji, stanowczego, silnego fizycznie i psychicznie, pewnego siebie. Dla swoich dzieci jest wzorem; jeśli chodzi o dziewczynki –
wzorem mężczyzny, przyszłego męża, dla chłopców – wzorem samego siebie w przyszłości, autorytetem, obiektem naśladownictwa.
19
C. Lewis, M. E. Lamb, Father’s influence on children’s development: The evidence from
two-parent families, “European Journal of Psychology of Education”, 18(2003), s. 211-228.
20
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa1987, s. 16
21
Wyobrażenie, że ojciec jest archetypem, jakimś zapamiętanym obrazem jak określa go
nauka C. G. Junga – który od niezliczonych już generacji funkcjonuje w obrębie nieświadomości, obrazem, który istnieje niezależnie od faktu, czy ojciec rzeczywiście jest do
dyspozycji swoich dzieci czy też nie, można by potraktować jako element jakiejś mitologii i je zignorować, gdyby nie to, że doświadczenia psychoanalizy nieustannie przypominają o trafności tegoż wyobrażenia. Wiadomo, że psychoanaliza zajmuje się głównie
materiałem życia psychicznego, który nie jest, bądź już nie jest, dostępny świadomości.
http://www.katolik.pl/dramat-braku-ojca,23124,812,cz.html?idr=10962, (15.11.2013).
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Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, twierdził, że w procesie kształtowania osobowości dziecka ojciec odgrywa zasadniczo najważniejszą rolę, głównie
w kształtowaniu mechanizmów funkcjonowania „ja idealnego”, czyli najwyższej
warstwy osobowości, zwanej „superego”. Freud zaobserwował, iż dziecko w
pewnym okresie swojego rozwoju zauważa, że matka oprócz niego darzy miłością także ojca i z tego powodu staje się o nią zazdrosne (tworzy się wówczas
tzw. kompleks Edypa lub Elektry). W miarę rozwoju psychoanalizy tę koncepcję
zaczęto rozumieć mniej dosłownie, ale analizując ją przez pryzmat etapów dojrzewania osobowego dziecka stwierdzono, że wzajemne relacje matki i ojca mają
istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i jego rozwój psychiczny
i społeczny22.
Z kolei przede wszystkim pisał o miłości, definiowaną jako sztuka, której ludzie powinni się uczyć tak jak innych dziedzin nauki, sztuki. W swoich publikacjach ukazywał znaczenie ojca przez pryzmat analizy cech, które są charakterystyczne dla miłości macierzyńskiej i ojcowskiej. Tworzył klasyczne modele miłości rodzicielskiej23. Miłość ojcowska i macierzyńska różnią się od siebie,
przede wszystkim w tym, że matka żywi do dziecka miłość bezwarunkową i pozostaje z nim w bliższym związku24. Według twórcy psychoanalizy humanistycznej, ojciec jest pozbawiony związku biologicznego z dzieckiem i nie posiada „danej z natury” umiejętności kochania jego tylko dlatego, że jest to jego
dziecko. Twierdził, że miłość ojcowska jest warunkowa, to znaczy, że jest wywołana przez różne czynniki, które są zdeterminowane określonymi cechami
zachowania się dziecka. Ojciec ma za zadanie pomagać dziecku w przezwyciężaniu egocentryzmu, uczyć odpowiedzialności. Ma stwarzać stymulatory rozwoju społecznego. Ojciec uczy dziecko odpowiedzialności, troski o drugiego człowieka, postawy wyzbywania się egoizmu, przekazuje zasady funkcjonowania
społecznego i określony system wartości25.
Kolejnym z analizowanych badaczy będzie T. Parsons, który uważał, że aby
rozwój społeczno – moralny dziecka przebiegał w optymalnych warunkach, rodzice muszą spełnić dwie podstawowe funkcje: ekspresyjną i instrumentalną.
Dobry ojciec poprzez pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczny swego
dziecka aktywnie uczestniczy w procesie jego wychowania dziecka. Powinien
więc interesować się potomkiem, aby wzbudzić u niego uczucie przywiązania do
swej osoby i chęć naśladowania siebie, a co za tym idzie, konsekwentnie prze-

22

M. Jankowska, Rola ojca w wychowaniu dziecka,
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/presentations0/ojciec.pdf, (08.10.2013).
23
Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka…, dz. cyt., s. 32.
24
„Co pewien czas dziecko będzie obdarzało kogoś uczuciem nienawiści i jeśli nie będzie przy nim ojca (...) to będzie nienawidziło swoją matkę, a przez to będzie się czuło
zdezorientowane, bo tą samą matkę darzy przede wszystkim głęboką miłością.” D. W.
Winnicott, Dziecko, jego rodzina i świat, Warszawa 1993, s. 117.
25
Jankowska, Rola…, op. cit.
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strzegać głoszonych i respektowanych przez siebie postaw. Od tego zależy, czy
będzie on reprezentował pozytywne wartości społeczne26.
Poglądy psychoanalityczne na rolę ojca w rozwoju dziecka prezentuje w
swym artykule Człowiek pozbawiony K. Walewska. Autorka pisze: „We współczesnej analizie sporo miejsca poświęca się roli ojca w dzieciństwie dziecka.
Ojciec nie tylko chroni, zabezpiecza i daje oparcie w układzie matka - dziecko,
ale też depsychotyzuje, rozszczepia tę symbiotyczną więź w triadzie. Przedtem
istniało w analizie przekonanie, że dopiero okres edypalny wnosi tę wartość”.
Ojciec wprowadza realność świata w sferę silnej więzi emocjonalnej, jaką jest
związek matki i dziecka27.
Omówione teorie psychoanalityczne stanowią wstęp do rozważań na temat
wizerunku ojca w literaturze polskiej XX wieku i łączących go z dziećmi więzi.
3. Wspomnienia o ojcu – dzieciństwo
Motyw ojca bardzo często podejmowany był w różnych dziedzinach kultury:
malarstwie, filmie czy literaturze. Wynika to z faktu, iż ojciec jest często najważniejszym członkiem rodziny, cieszącym się niemałym autorytetem i poszanowaniem. Zajmuje przez to pozycję uprzywilejowaną. Właśnie ojciec jest zwykle osobą odpowiedzialną za podejmowanie istotnych dla siebie i swoich bliskich
decyzji. Obraz ojca w literaturze czy sztukach wizualnych może być różnie potraktowany. Niekiedy mamy do czynienia z patriarchą, założycielem rodziny, czy
wielkiego rodu. Postać ta może zostać ukazana także jako swoisty pater familias28 – ojciec rodziny, a zatem osoba, która posiada własne dzieci i troszczy się
(lub nie – w przypadkach patologicznych) o ich los. Wreszcie bardzo popularna
jest parabola Boga jako miłosiernego ojca, dbającego o dzieło swego stworzenia
– rodzaj ludzki. To właśnie z relacjami z ojcem wiążą się liczne kompleksy i
problemy bohaterów literackich. Ojciec pełnił rolę kluczową już w dawnych
opowieściach mitologicznych i biblijnych.
Na początku rozważań chciałabym odwołać się do cyklu poetyckiego czasu
wojny, zatytułowanego Świat. Poema naiwne29. Jest to zbiór dwudziestu utworów Czesława Miłosza, które tworzą przemyślaną kompozycyjną całość. Cechuje
je prostota języka, kronikarski charakter wypowiedzi, w którym nazywanie i
26

Ibidem.
K. Walewska, Człowiek pozbawiony, [w:] Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, red. K.
Walewska, J. Pawlik, Warszawa1992, s. 292.
28
Pater familias (łac. ojciec rodziny) – głowa rodziny agnatycznej w starożytnym Rzymie. Ojcem rodziny mógł być jedynie męski obywatel rzymski, bez względu na wiek,
niepodlegający władzy ojcowskiej innego pater familias – był zatem osobą sui iuris. Miał
(jako obywatel) zdolność prawną i – osiągnąwszy odpowiedni wiek – zdolność do czynności prawnych. Względem członków swojej rodziny (osób alieni iuris) posiadał szereg
uprawnień (prawo życia i śmierci). Nad dziećmi miał władzę zwaną patria potestas, nad
żoną – manus, a nad niewolnikami – dominica potestas.
29
Cz. Miłosz, Świat. Poema naiwne, Kraków 1999.
27
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stwierdzanie faktów niemal całkowicie eliminuje komentarz. Tytuł stwarza wiele
interpretacyjnych możliwości, dlatego też odczytywano ów zbiór jako próbę
ucieczki od grozy wojny, czy też próbę zbudowania uniwersalnej wizji bliskiej
arkadii. Prezentowana rzeczywistość ukazana jest z perspektywy dziecka, albo
raczej dorosłego, który wraca wspomnieniem do czasu dzieciństwa – w ten sposób także można tłumaczyć epitet zawarty w tytule. Wydaje się, że właśnie motyw powrotu ma tutaj kluczowe znaczenie. Cykl rozpoczyna się bowiem od wiersza Droga, a kolejne utwory to jednocześnie stopniowe przybliżanie się do centrum, którym w Świecie jest dom, czy bardziej – gabinet ojca. To ojciec właśnie
pokazuje, naucza i gwarantuje bezpieczeństwo. Ukazany zostaje jako mędrzec,
patriarcha, mag czy wręcz sukcesor boskiej mocy. Wyposażony w atrybuty o
proweniencji baśniowej i mitycznej (jasna korona, księga, wzorzysta szata, zaklęcia) urasta do rangi postaci centralnej.
Poznawanie nieznanego rozpoczyna się od prostego nazywania jego elementów. Prowadzi jednak do właściwego celu – poznania fundamentalnych wartości
i rozumienia porządku świata. Służą temu opowiadania, jak możemy domniemywać, snute przez ojca, ujęte w formę przypowieści, pouczającego przykładu
(Przypowieść o maku). Najważniejsze w tej edukacji wydają się objaśnienia
trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości. W ten sposób ojciec wyposaża niejako dzieci w etyczną podstawę ludzkiego istnienia.
Proces poznawczy nie byłby pełny, gdyby zdobyta wiedza nie została sprawdzona w praktyce – dlatego też kolejne utwory cyklu przynoszą opowieść o samodzielnej wyprawie w świat. Przypomina ona inicjacyjną próbę, w której adept
pretendujący do miana człowieka dojrzałego nie tylko poznaje, ale i musi wykazać się umiejętnością poradzenia sobie z zagrożeniami, jakie stwarza rzeczywistość. Obserwujemy więc w świecie odbudowywanie domu dzieciństwa jako
punktu wyjścia życiowej drogi, a zarazem jako jej fundamentu30.
Bardzo interesujące w literaturze polskiej jest wyobrażenie ojca w dziele
Brunona Schulza31 Sklepy cynamonowe32. Główną postacią utworu jest ojciec
narratora i jednocześnie bohatera tych opowiadań, Jakub. W ciele pozornie spokojnego kupca z prowincjonalnego miasteczka kryje się niesamowita osobowość,
poetycka dusza, której mały obserwator-narrator przypisuje moc kreacyjną. Na30

D. Siwor, Poezja polska lat 1939-55. [w:] Literatura polska, sztuka teatr, kino, oświata. Lata 1939-55, red. M. Szulc, Kraków 2006, s. 49-55.
31
B. Szulc, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą, Kraków 1978.
32
Zob. Z. Broncel, Literatura maligny. O „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza ,
„ABC Literacko-Artystyczne” 6(1934); Sz. G. Dziwny poeta. Za kontuarem cynamonowych sklepów Bruno Schulza, „Głos Poranny”55(1934), s. 3; J. Lorentowicz, [Sklepy
cynamonowe], „Nowa Książka” 1(1934), s. 27-28; Z. Niesiołowska-Rothertowa, „Sklepy
cynamonowe”, „Kobieta Współczesna” 5(1934), s. 83; L. Piwiński, [Sklepy cynamonowe], „Rocznik Literacki” 1933 [1934], s. 106-107; L. Piwiński, „Sklepy cynamonowe”,
„Wiadomości Literackie” 6(1934), s. 3; R. [T. Sinko], [Sklepy cynamonowe] „Kuryer
Literacko-Naukowy” 8(1934), s. XI.
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zywany jest demiurgiem, magiem, herezjarchą, filozofem, poetą. Jest to bohater
skontrastowany z Matką – kobietą praktyczną, i Adelą – zmysłową służącą. To
postać wręcz mitologiczna. Ma on jednak w Sklepach cynamonowych wiele twarzy. Raz jest kupcem, raz czarodziejem, innym razem natomiast amatorem hodowli ptaków. Jednakże zawsze to wielka i potężna indywidualność. W specyficzny sposób postrzega świat. Chciałby stworzyć coś wielkiego, ulotnego, ale
posiadającego znaczenie, gdyż wierzy, iż wtedy dopiero mógłby należeć do uduchowionej klasy twórców. Pragnie naśladować Boga, ukształtować swoją osobowość aż do takiej doskonałości, ale wie, iż jest to niemożliwe gdyż jest tylko
człowiekiem, a jego dzieła są przemijające. Otoczenie go nie rozumie, ponieważ
wszystkich ignoruje. Nie interesuje go ani dom, ani sklep, ani rodzina. Narrator
jednak nie kpi z ojca. Traktuje go zupełnie poważnie i szanuje jego świat.
W wyobraźni syna ten zwykły kupiec urasta do rangi fantastycznego maga,
przypominającego chwilami także proroka, który symbolizuje wszystko to, co
wzniosłe i uduchowione. Jego kupieckie gesty nabierają cech świętego rytuału.
Jest on również człowiekiem lubiącym eksperymentować. Hodując ptaki na strychu, broni się przed miałkością i szarością małomiasteczkowej egzystencji. Są
one symbolem jego ukrytych marzeń o wolności oraz oderwaniu się od powszedniości. Niestety pragnienia te zostają w sposób dość brutalny unicestwione
przez Adelę. To właśnie ona wypędzi ptaki ze strychu. Jak się później okaże,
nawet kiedy powrócą nad miasto, to ludzie obrzucą je kamieniami. Spadające na
ziemię martwe, kolorowe ptaki będą symbolizować tragiczną porażkę Jakuba
marzącego o innej, czarownej rzeczywistości. Ojciec zauważa, że wraz z rozwojem cywilizacji postępuje proces odczłowieczania. Ludzie zaczynają przypominać manekiny - zwykłe lalki pozbawione rozumu i duszy, którymi łatwo można
manipulować, gdyż są bierne i podatne na wpływy innych. Owe manekiny stanowią istotę jego obsesyjnego lęku, gdyż redukcja człowieka do manekina ilustruje przerażającą prawdę o tym, że w dzisiejszych czasach człowieczeństwo
przestaje być czymś istotnym w życiu ludzi. Ojciec stara się najdalej jak może
odwlec ten moment. Nie chce być takim jak otaczający go ludzie. Końcowa,
wielka przemiana Jakuba w egzotycznego ptaka jest wyrazem buntu przeciwko
degradacji i unifikacji jednostki we współczesnym świecie33. Jego osoba jest na
poły magiczna i „nie z tego świata”. Narrator mitologizuje go i wszystkie jego
czyny. Postać ojca jest postacią spajającą świat bohatera, a odkrywanie jego tajemnic jest odkrywaniem tajemnic istnienia34. Nazywany jest przez swego syna

33

Zob. J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych: szkice, przyczynki, impresje, Kraków [etc.] 1986; „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, oprac. J. Osmoła, Lublin 2002.
34
Zob. H. Sternbach, „Sklepy cynamonowe”, „Miesięcznik Żydowski” 4(1934), s. 384;
T. B. Syga, „Sklepy cynamonowe”, „Gazeta Warszawska” 127(1934), s. 4; T. Hollender,
[Sklepy cynamonowe] „Sygnały” 3(1934), s. 5; K. Troczyński, „Sklepy cynamonowe” B.
Szulca, „Dziennik Poznański” 101(1934), s. 2; J. Bielatowicz, Przereklamowana książka,
czyli o „Sklepach cynamonowych”, „Warszawski Dziennik Narodowy” 7(1935), s. 4; W.
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„natchnionym herezjarchą”. To ojciec odkrywa przed dzieckiem arkany wiedzy
ezoterycznej oraz mądrości ze starych ksiąg. On też pokazuje chłopcu niesamowitość świata, jego złożoność i nieprzewidywalność. Mimo że bohater darzy
swojego rodzica wielkim uczuciem, sam wybiera jednak w życiu inną drogę.
Ojciec pozostaje jednak dla niego najbliższą osobą w rodzinie (zwłaszcza w konfrontacji z zapracowaną, praktyczną i gospodarną matką) oraz stanowić będzie
niepodważalny autorytet35.
Ojciec narratora to jednocześnie przykład słabego ojca, który wydaje się być
pantoflarzem, ale jego pantoflarstwo to nie podległość żonie czy matce, lecz mająca erotyczne podłoże zależność od służącej Adeli, która jest niemalże panią
domu, strażniczką porządku, przeciwniczką wszelkiej anarchii i szaleństw, a
zarazem ucieleśnieniem erotyzmu36. Niekiedy ojciec jest tak słaby, że wydaje się
synowi podobny do wypchanego kondora. Są też jednak chwile, gdy przypomina
potężnego artystę i kreatora, niemal Boga (hodowla wielu gatunków kolorowych
ptaków na strychu, powoływanie nowych gatunków), demiurga oraz groźnego
proroka (gdy np. w chwilach szaleństwa złorzeczy na nocniku)37. Podobieństwa
ojca do starotestamentowego Jahwe nabierają szczególnej mocy w kontekście
żydowskiego wyznania bohatera.
Podobny portret ojca - końca realny, funkcjonujący na granicy życia i śmierci pojawia się w rzeczywistości onirycznej Sanatorium pod Klepsydrą38. Podobnie jak wydane cztery lata wcześniej Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą39 podzieliło krytyków. Artykuł życzliwy Schulzowi napisał m.in. Artur
Sandauer, nieprzychylne recenzje pochodziły m.in. od Kazimierza Wyki i Stefana Napierskiego. „Schulz, podobnie jak inni awangardowi artyści lat trzydziestych – pisał wiele lat później Jerzy Jarzębski – stał się ośrodkiem zasadniczych
sporów dotyczących koncepcji literatury, kultury, społecznych funkcji pisarstwa
itd. Nader często, warto dodać, argumentowano na podstawie fałszywej interpretacji utworów”40. Teksty z obu Schulzowskich zbiorów stanowią trudną do oddzielenia całość. Podobnie jak w Sklepach cynamonowych, głównym bohaterem,
i jednocześnie narratorem Sanatorium, jest Józef, noszący wyraźne podobieństwo
do samego autora. Centrum świata Józefa, dojrzewającego nastoletniego chłopca,
stanowi małe prowincjonalne miasteczko, w którym można dostrzec współczeKorabiowski, Spóźniona recenzja. Jeszcze o „Sklepach cynamonowych” Schulza, „Nowe
Czasy” 23(1935), s. 4.
35
A. Marzec, Droga do prozy Brunona Schulza , „Polonistyka” 6(1985), s. 435-444.
36
H. Kneip [Werkartikel in:] Kindlers Literaturlexikon, Werke. [In 7 Bänden], Zürich
6(1972), s. 1495-1525.
37
K. Salamun-Biedrzycka, Tłumacząc „Sklepy cynamonowe” i „Mesjasza”, „Literatura
na Świecie” 3(1992), s. 256-277.
38
D. Nosowska, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2004, s. 322.
39
Szulc, Sklepy cynamonowe…, op. cit.
40
J. Jarzębski, Wstęp. [w:]: B. Schulz, Opowiadania; Wybór esejów i listów, Wrocław
1998, s. XX.
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sny Schulzowi, galicyjski Drohobycz. Józef – narrator większej części opowiadań i główny bohater, w tekście pojawia się zarówno jako dziecko, jak i jako
dorosły mężczyzna. Z utworu nie wyłania się jego jednolity obraz. W Wiośnie
jest żądnym wiedzy dociekliwym młodym idealistą, w Sanatorium pod Klepsydrą trochę tchórzliwym i zachowawczym dorosłym, ale właściwie zawsze posiada jakiś rys dziecięctwa. To z pewnością uważny i dociekliwy obserwator41.
Rzeczywistość opowiadań swobodnie miesza się z fantastyką. Przedmioty
nabierają właściwości istot żywych, zwierzęta uzyskują cechy ludzkie, banalne
czynności podnoszone są do rangi mitu, który ma na celu zachowanie, utrwalenie
odchodzącego świata dającego bohaterowi oparcie i bezpieczeństwo. Opoką
trwałości jest z jednej strony dom rodzinny i prowadzony przez schorowanego
ojca sklep, z drugiej chyląca się ku upadkowi C. K. monarchia. Młodego Józefa
szczególnie fascynuje Ojciec, postać wieloznaczna, funkcjonująca na pograniczu
świata żywych i umarłych. Jakub – ojciec Józefa, jednocześnie mistrz jego dziecięcych lat. Idealista, oddany kultywowaniu tradycji kupców bławatnych,
wszechstronny naukowiec, badacz Księgi, ale i dziwak, trochę szalony kapitan
pompierów. W Księdze przedstawiony jest jako ten, który zatracił wiarę w istnienie Autentyku. Ważnym tematem w tej książce jest śmierć ojca, dokonująca się
wielokrotnie poprzez degradacje jego kolejnych form42.
Twórczość Schulza jest silnie związana z jego biografią, co było przedmiotem licznych badań i ustaleń literaturoznawczych. Bez zbędnej idealizacji, ale i
bez karykaturalnych rysów przedstawiono kilku ojców z krwi i kości w polskiej
poezji współczesnej, np. w wierszu Zbigniewa Herberta czytamy:
Mój ojciec bardzo lubił France’a
i palił Przedni Macedoński
w niebieskich chmurach aromatu
smakował uśmiech w wargach wąskich43
Ojciec z tego wiersza jest czarodziejem codziennych czynności, który raz,
gdy, jakże prozaiczna czynność, zdjęto firanki, wyszedł przez szybę i nie wrócił:
gubernatorem jest na wyspie
gdzie palmy są i liberalizm.
Jest więc symbolem marzeń, ucieczką od codziennej szarości, pomostem
między magią a codziennością. Z konkretów zostaje zatem utworzona postać
mityczna44.
41

S. J. Żurek, Migotanie tajemnic: o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie,
„Polonistyka” 7(1997), s. 426-430.
42
A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, [w:] tegoż,
Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981; J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji. Szkice o
życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków 1967; Słownik schulzowski, oprac. i red. W.
Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2003; J. Ficowski, Okolice sklepów cynamonowych; W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy,
Gombrowicz, Schulz, Wrocław 1982.
43
Z. Herbert, Mój ojciec, „Metafora” 8/10(1993), s. 49.
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Z kolei inny wiersz Z. Herberta, Rozmyślania o ojcu przywołuje najbardziej zamierzchły obraz odnajdywany przez Pana Cogito w jego pamięci – twarz ojca pochylającego się nad dzieckiem, twarz Boga, która widnieje u początków świata, boski wzrok, powołujący świat do istnienia i zarazem niosący zapowiedź naznaczenia
tego świata cierpieniem, boskie oblicze, będące prawzorem twarzy, które napotka w
swoim życiu Herbertowski bohater. Podmiot liryczny zwierza się:
Jego groźna twarz w chmurze nad wodami dzieciństwa
(tak rzadko trzymał w ręku moja ciepłą głowę)
podany do wierzenia win nie przebaczający
karczował bowiem lasy i prostował ścieżki
wysoko niósł latarnię gdy weszliśmy w noc
myślałem że usiądę po jego prawicy
i rozdzielać będziemy światło od ciemności
i sądzić naszych żywych
-- stało się inaczej45
Motyw ojca podejmuje także Tadeusz Różewicz w liryku zatytułowanym Ojciec. Podmiotem lirycznym w tym utworze jest syn, który z nieskrywaną fascynacją
opowiada o swoim rodzicu. Wspomina, że nie dorobił się żadnego majątku, ale i tak
był szczęśliwy. Jego stoicka postawa przywołuje na myśl starożytnych filozofów, a
bliski kontakt ze światem i radość z niego płynąca kojarzy się z optymizmem świętego Franciszka z Asyżu. Ojciec podmiotu lirycznego potrafi cieszyć się życiem zgodnie z zasadą carpe diem i to, zdaniem jego syna, jest najpiękniejsze. Paradoksalnie
ten zwyczajny ojciec jest nadzwyczajny, bo wyidealizowany przez kochającego
syna. O jego ważnej roli w życiu potomka świadczy powtarzająca się metafora:
„Idzie przez moje serce stary ojciec (...)”. Podmiot liryczny wypowiada się na temat
ojca, nie określając go jednak jako własnego rodzica. Dystansuje się w ten sposób od
opisanej postaci, również za pomocą epitetu „stary ojciec”. Podmiot czynności twórczych odwołuje się w utworze do tradycji ludowej. Zmieniając semantykę znanego
przysłowia określa charakter ojca i prowadzonego przez niego życia: „nie składał
ziarnka do ziarnka (...) jakoś nie zebrała się miarka”. Z przytoczonego wiersza wyłania się obraz pogodnego staruszka. Podmiot liryczny w następujący sposób dopełnia
portretu ojca:
Idzie przez moje serce
ojciec w starym kapeluszu
pogwizduje wesołą piosenkę
I wierzy święcie
że pójdzie do nieba46
Przywołane w tej części artykułu portrety ojców ukazują pogodnych, pełnych
sił i chęci do działania mężczyzn, którzy starają się jak najwięcej przekazać swo44

Mój ojciec; Mama; Fotografia; Dwie stance, „Rzeczpospolita” 114(2007), s. 4-5.
Z. Herbert, Rozmyślania o ojcu, „Metafora” 8/10(1993), s. 50.
46
T. Różewicz, Ojciec, „Rota” 1/2(1999), s. 58.
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im dzieciom. Należy zwrócić uwagę, iż omawiane przykłady prezentują relację
syn-ojciec, która jest bardzo ważna, gdyż dostarcza wzorców męskości.
4. Ojciec w oczach młodzieńców
Niniejsza część pracy prezentuje relacje dzieci i ojców na przykładzie dojrzałych już młodych ludzi obserwujących zachowania rodziciela, komentujących
jego wybory i doceniających starania. Ojciec przestaje być już tylko nauczycielem, ale staje się przewodnikiem i kompanem, podzielających pasje, mających
wspólne cele i plany wraz z wychowankiem.
Utwór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Portret ojca artysty47 mężczyznę, który już w tytule został określony „artystą”. Ojciec nie bez powodu został
nazwany przez swego syna „pasibrzuchem” – lubił lenistwo. Nietypowym
upodobaniem można określić kolekcjonowanie słojów z konfiturami. Pozornie
zdaje się być koneserem, który gromadzi najróżniejsze ich typy.
Imponowała mu postać Horacjusza, która być może, podobała mu się z racji
bohaterskich czynów, lecz tak naprawdę mężczyzna nie do końca rozumiał istotę
jego postawy. Jednym z ulubionych zajęć ojca było wystawianie głowy przez
okno i upajanie się widokiem po zmroku. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę z
tego, iż jego ojciec na swój sposób był marzycielem, chociaż ten fakt budzi w
nim mieszane uczucia – zarówno strach, jak i śmiech. Wydaje się, iż czuje się on
nieco przez niego zaniedbywany, a słowa „byłem nie większy od pszczoły”
świadczą o tym, iż jego ojciec od lat zachowuje się w podobny sposób. Być może
ceni sobie bardziej drobne przyjemności typu czytanie gazety bądź wyglądanie z
okna, aniżeli osobę syna. Można wywnioskować, iż podmiot liryczny nie miał z
nim dobrych relacji, w przeciwnym razie szanowałby udziwnienia swojego ojca,
chociażby z racji głębokich uczuć do niego, których prawdopodobnie nie było48.
Kolejnym analizowanym utworem będzie Most49. Podobnie jak i inne utwory
Jerzego Szaniawskiego, dotyczy tematyki moralno-psychologicznej. Młody architekt Tomasz, przygotowujący projekt konkursowy na siedzibę „Ligi Przyjaciół Człowieka” musi udać się do domu, ponieważ otrzymuje wiadomość o ciężkiej chorobie ojca. Ojciec był kiedyś przewoźnikiem, ale kiedy wybudowano
most, stał się człowiekiem nikomu niepotrzebnym. Żona odeszła, pozostawiając
nieszczęśliwego człowieka z córką Marysią i parobkiem Jasiem. Tomasz czuwa
47

K. I. Gałczyński, Portret ojca artysty, „Przekrój” 49(1993), s. 14.
Warto także przywołać fragment innego wiersza K. I. Gałczyńskiego, który z nieskrywaną ironią ukazuje naiwność ojca: Znów minął tydzień. Firmament chmurniej. Jeśli
słoneczniej, to w niedzielę. Kawa „Enrilo”, «Poranny Kurier» grzmi na kartele. Tatuś to
czyta. Tatuś ufa (na obiad będzie lepsza zupa). Tatuś się drze i pieni. Dzieciny patrzą jak
w cudaka! I tak, pod wpływem «Poranniaka», rośnie w TATUSIU - LENIN. I wszystko
było już tak październikowo – i podział dóbr miał być zrobiony sprawiedliwie... Niestety!
Tatuś ni stąd, ni zowąd zatruł się szprotkami w oliwie. Umarł. Ja się nie śmieję. (K. I.
Gałczyński, Tatuś, http://galczynski.kulturalna.com/a-6610.html, (14.11.2013).)
49
Szaniawski, Most, Kraków 1958.
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nad chorym, jednocześnie kontynuuje pracę nad konkursowym projektem. Ojciec
wraca do zdrowia, któregoś dnia nawet samotnie wybiera się nad rzekę. Do domu
nad rzeką przyjeżdża narzeczona Tomasza Helena, niespokojna o losy projektu.
Na szczęście praca jest ukończona w dzień zamknięcia konkursu. Wówczas okazuje się, że nie można dostać się do miasta, ponieważ wezbrane wody zerwały
most. Helena nie może pogodzić się z tym, aby projekt, który być może otworzyłby drogę do świetnej kariery narzeczonemu nie został zgłoszony na konkurs.
Prosi starego przewoźnika o pomoc. Ojciec Tomasza decyduje się na przepłynięcie wzburzonej, pokrytej krą rzeki na małej łódce, aby dostarczyć projekt na
konkurs w terminie.
Tomasza dręczy uporczywie powracająca wizja starego ojca zmagającego się
ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Czuje żal do Heleny o to, że naraziła starego człowieka na tak morderczy wysiłek, obwinia też siebie, że pozwolił ojcu na
ten wyczyn. Do domu przybywa policyjny agent oznajmiając, że przęsła zwalonego mostu zostały umyślnie podcięte, a czynu tego mógł dokonać tylko człowiek, znający obyczaje rzeki. W toku śledztwa aresztowano już jakichś „wywrotowców”, ale zdaniem agenta są oni niewinni. Helena chciałaby oddalić katastrofę, ale agent nie daje się przekupić. Poczeka jedynie do powrotu ojca. Stary
Przewoźnik powraca szczęśliwy, cieszy się, że wykonał zadanie, oto znów okazał się przydatny, a nawet niezbędny. Tomasz, widząc uradowanego ojca, zapomina o dręczących go wizjach. Ojciec Tomasza, dawny przewoźnik ludzi przez
rzekę, ukazuje się tu nam w nieco innym świetle niż Helena. Podobnie jak ona,
zdaje sobie sprawę, że syn jest o krok od kariery, która może legnąć w gruzach i
jako kochający ojciec pragnie ponad wszystko uchronić syna od życiowej porażki. Chce płynąć przez rzekę mimo nienajlepszego stanu zdrowia, nie chce, by syn
pomimo swej ciężkiej pracy, stracił wszystko, nad czym pracował, wszystko to,
co mu się z racji zdolności i pracy należy od życia. Miłość do syna sprawiła, że
gotów był poświęcić dla niego swe zdrowie, a może i życie. Widzimy u niego
podobnie, jak i u Heleny ogromnie, silną osobowość, ale jest to inna siła. U kobiety to pragnienie sukcesu i sławy, u ojca Tomasza widzimy siłę miłości, chęć
bycia potrzebnym, przydatnym, kimś na kogo zawsze można liczyć. To również
człowiek odważny, bo naprawdę trzeba wielkiej odwagi, by przebyć wezbraną
rzekę z płynąca krą.
W omawianym utworze autor pozostawił czytelnika z całym bagażem niepokojących pytań. Jak dalej ułożą się losy bohaterów? Jak zachowa się Tomasz
wobec ojca i narzeczonej? Co zrobi Helena? Jak należy osądzić starego Przewoźnika, dla którego wybudowanie mostu stało się źródłem nieszczęść, spowodowało utratę celu i sensu życia? Czy zatem nie należy budować mostów, aby
przewoźnicy mogli dawać dowody swych umiejętności i heroizmu w walce z
wodnym żywiołem? Autor nie daje jednoznacznej odpowiedzi na postawione
pytania, sygnalizuje tylko ogrom i złożoność problemów moralnych, z którymi
styka się człowiek w życiu.
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Na zakończenie chciałabym także wspomnieć o książce Mój ojciec i dęby50.
Historia niezwykła, pełna nostalgii i zadumy, ale i młodzieńczej radości autobiografia Arkadego Fiedlera, znanego podróżnika i autora licznych publikacji.
Książka o wielkiej miłości i przyjaźni między ojcem i synem. Zapis interesującej
podróży do krainy dzieciństwa, młodości, ciepłych wspomnień. Autor we wzruszający sposób opisał wspólne z ojcem wędrówki nad Wartą, wśród dębów rogalińskich, polowania i wyprawy na ryby, marzenia o puszczy Amazonii, egzotycznych motylach - przeżycia, które ukształtowały jego osobowość i wpłynęły
decydująco na jego losy. „Mój ojciec nauczył mnie kochać rzeczy, obok których
inni ludzie przychodzili obojętnie” – mówił Arkady Fiedler w audycji Mój ojciec
i dęby w 1974 roku51.
Omawiana w tej części pracy problematyka wydaje się być o wiele poważniejsza niż portret ojca lat dziecinnych. Przed ojcami bowiem stają nowe wyzwania, a dzieci – synowie – to krytyczni obserwatorzy poczynań rodzicieli. Nie
ulega jednak wątpliwości, iż bohaterów łączy silna więź oparta na wzajemnej
miłości.
5. Ojciec odchodzi
Ostatnim z analizowanych etapów życia ojców będzie wiek starczy oraz
śmierć, z którą ciężko jest się pogodzić. Dowodem na to może być A. Świrszczyńska, która mieszkała i uczyła się w pracowni ojca, co niewątpliwie wywarło
duży wpływ na jej późniejsze życie. Sama nawet wspomina: „Ukształtowała
mnie w pierwszym okresie życia malarska pracownia ojca (...). Lata szczenięce i
wczesną młodość przeżyłam w tej pracowni - wysokiej, wzniosłej i niesamowitej”52. Ważny w dorobku Świrszczyńskiej jest ostatni tom poezji, wydany pośmiertnie w 1985 roku - Cierpienie i radość53. Zawiera on cykl wierszy o ojcu i
matce, który zarówno w poezji światowej jak i polskiej jest rzadkością.
Anna Świrszczyńska przedstawia ojca jako nieco szalonego artystę, który
bardzo kochał matkę, „pannę Stasię z Ostrołęki”, który śpiewał całe życie i którego koszule, nasiąknięte potem, trzeba było uprać po śmierci. Obraz ojca jest
budowany konsekwentnie z konkretnych obrazów: ojciec umazany farbami, malujący od rana do nocy, ojciec sprawdzający, czy nocą nie zniknął Wawel54 (do50

A. Fiedler, Mój ojciec i dęby, Warszawa 1973.
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/988376,Arkady-Fiedler-Zawsze-bylemwielkim-marzycielem
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N. Budzyńska, Poetka zapomniana, http://www.przewodnikkatolicki.pl/nr/kultura/poetka_zapomniana.html
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Zob. A. Świrszczyńska, Cierpienie i radość, Warszawa 1985.
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Warto przypomnieć, iż pracownię ojca artysty utrwalił też Stanisław Wyspiański w
wierszu U stóp Wawelu ojciec miał pracownię: U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
wielką izbę białą wysklepioną, żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem; tam chłopiec
mały chodziłem, co czułem, to później w kształty mej sztuki zakułem. Uczuciem wtedy
tylko, nie rozumem, obejmowałem zarys gliną ulepioną wyrastający przede mną w ol51
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świadczył bowiem już kiedyś zburzenia domu i pracowni w czasie wojny), ojciec
wkładający koszule bez prasowania. Podmiot liryczny wykonuje codzienną
czynność, na co wskazuje tytuł Piorę koszulę55. Wiąże się to z następującą refleksją:
Ze wszystkich ciał na świecie,
zwierzęcych, ludzkich,
tylko jedno wydzielało ten pot.
Wdycham go
po raz ostatni. Piorąc tę koszulę
niszczę go
na zawsze.
Rozstanie z ojcem, który umiera, podobnie jak rozstanie z matką, boli. Zapis
tego bólu stanowią liczne wiersze Świrszczyńskiej. Po pewnym czasie jednak
człowiek próbuje oswoić się ze śmiercią bliskich. Książka Mój ojciec56 Zofii
Nałkowskiej stanowi zbiór wspomnień pisarki o ojcu, geografie, społeczniku i
pisarzu Wacławie Nałkowskim, który był barwną indywidualnością. Wspomnienia Nałkowskiej charakteryzują się przy tym dużą bezpośredniością – portret
bohatera jest dzięki temu przekonujący i barwny57.
Przywołany fragment wspomnień niech pełni funkcję podsumowania, a jednocześnie swoistego portretu psychologicznego ojca, który wypełnił już swoją
misję na ziemi: „Ojca mego zapamiętałam jako człowieka zamkniętego zwykle z
mnóstwem książek w swoim pokoju. Pod drzwiami tego pokoju nie wolno było
hałasować. Gdy jednak wyszedł stamtąd, sam hałasował chętnie, uczył nas różnych sztuk gimnastycznych, śmiał się głośno, ukazując dużo pięknych białych
zębów. Nie bałyśmy się go wcale. Odpowiadał poważnie na nasze niemądre pytania, jakbyśmy już były dorosłe. I wtedy wiele było nam wolno. Nie wolno tylko
było wątpić o tym, że ziemia jest kulista”58.
Konkluzja
Podsumowując, należy podkreślić, iż istniejący od wieków model ojca jako
patriarchy wielkiej rodziny, obejmujący szereg pokoleń, o niekwestionowanym,
niekiedy despotycznym wręcz autorytecie, uległ radykalnym przemianom. Na
przestrzeni wieków ojciec zmienił swoją pozycję w rodzinie.59 Nie ulega jednak
wątpliwości, że jest istotną postacią w życiu rodziny, a szczególnie dziecka, pobrzymy: w drzewie lipowym rzezane posągi (S. Wyspiański, U stóp Wawelu ojciec miał
pracownię. [w:] tegoż, Dzieła zebrane, t. 11, Kraków 1858, s. 148.)
55
A. Świrszczyńska, Piorę koszulę, http://www.zyznowski.pl/?p=123, (13.11.2013).
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Z. Nałkowska, Mój ojciec, Warszawa 1953.
57
S. Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, s. 109.
58
http://divczata.org/pl/pl/articles/zofia-nalkowska-moj-ojciec.html, (26.11.2013).
59
Jak twierdzi M. Formaine, dziecku potrzebne jest nie tylko aktywne uczestnictwo ojca w
opiece nad nim, ale stała ojcowska obecność. D. W. Winnicott, Dziecko…, op. cit., s. 117.
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nieważ to na nim wychowanek wzoruje się i chce naśladować w przyszłości.
Szczególnym wzorem do naśladowania jest dla syna, który bądź co bądź, bardziej związany jest z ojcem niż z matką. Kończąc swoje rozważania na temat
motywu ojca w literaturze polskiej chciałbym jeszcze raz podkreślić różnorodność prezentowanych postaci. To, że ojcowie mają odmienne cechy nie jest jednak najistotniejsze. Według mnie najważniejszy jest ich wpływ na dzieci. Może
on być zarówno destrukcyjny jak i inspirujący. Bez względu jednak na jego charakter trzeba przyznać, że oddziaływania są obustronne. Lepiej więc być nieco
gorszym ojcem niż nim w ogóle nie być. Dobrze ilustrują to słowa przysłowia
rosyjskiego „Jeżeli żyjesz, nie stawszy się ojcem, to umrzesz, nie będąc człowiekiem”. Na zakończenie pojawia się następująca refleksja: Czy człowiek nie za
późno dostrzega, jak ważną rolę pełni ojciec jego życiu? Czy zawsze zdąży mu
powiedzieć, jak wiele dla niego znaczy i ile mu zawdzięcza? I wreszcie, czy literackie portrety ojców są dalece odległe od tych, które ma w pamięci każdy z nas?
Abstrakt
Dorobek literacki ludzkości przedstawia różne portrety ojców, ponieważ ta
problematyka wciąż budzi wiele emocji. W niniejszym artykule ojcostwo zostało
ukazane z różnych perspektyw. Pojawili się ojcowie kochający, toksyczni, czy
też mężczyźni, którzy nie potrafili przekazać swoim dzieciom żadnych wzorców,
postaw i zachowań. Większość autorów kreowała portrety ojców w związku z
własnymi przeżyciami. W ich wspomnieniach przeważały przyjemne chwile
spędzone z rodzicielem, który pełnił funkcje mentora wskazującego drogę. Symbolicznie można go określić mianem „biała laska”, co podkreśli, jak ważna jest
obecność ojca w życiu dzieci, które są Horacjańskim pomnikiem gwarantującym
nieśmiertelność. Każdy rodziciel, patrząc na swoje dzieci nawet na łożu śmierci
może powiedzieć: non omnis moriar.
Summary
Literary achievements of mankind shows various portraits of the fathers, because the problems still raises a lot of emotions. In this article, paternity has been
shown from different perspectives. They appeared loving fathers, toxic, or men
who could not give their children any patterns, attitudes and behaviors. Most of
the authors has sung portraits of fathers in relation to their own experiences. In
their memoirs prevailed pleasant moments spent with the parent who served as a
mentor pointing the way. Symbolically, it can be described as “white chick”,
which emphasize the importance of the presence of the father in the lives of children who are Horacjański monument which guarantee immortality. Every parent,
looking for their children, even on his deathbed can say: non omnis moriar.

461

462

Agnieszka Sadłowska (UWM)

Pominięty ojciec. Studium poradników dla przyszłych rodziców
Wstęp
Ojciec jest jednym z członków rodziny. Zauważa się w ostatnich latach
wzrost zainteresowania problematyką ojcostwa, jego aktywnego uczestnictwa w
życiu rodzinnym, czy też zmianę rozkładu obowiązków w rodzinie. Pojawia się
coraz więcej publikacji związanych z ojcostwem, choćby, np. książeczek dla
dzieci, w których główną postacią jest postać taty. Zagadnienia, które są w nich
poruszane to zabawa z dziećmi, wspólne przygody taty i jego pociech, nauka,
poznawanie świata, marzenia i ich realizacja. Przykładem jest publikacja Zofii
Staneckiej- „Basia i plac zabaw”, Ula Starka- „Jak tata pokazał mi świat”, „Jak
tata się z nami bawił”, Grzegorza Kasdepke – „Kacperiada” i wiele innych pozycji książkowych dostępnych na rynku wydawniczym. Jednak analizując poradniki dla przyszłych rodziców, z których (w założeniu) mają przygotować się oni do
„bycia rodzicem”, ojciec jest pominięty, bądź miejsce w poradniku przeznaczone
tylko dla przyszłych ojców, jest znikome.
1. Ojciec – kto to taki?
Termin wydawałoby się bardzo potoczny, każdemu znany, dający się wyjaśnić właściwie w jednym zdaniu. Bogdan Walczak definiuje termin ojciec jako
„dawcę życia, troskliwego i kochającego opiekuna, mądrego i doświadczonego,
który lepiej od dziecka wie, gdzie leży jego dobro, i który w swoim skutecznym
oddziaływaniu wychowawczym musi się nieraz dla dobra dzieci uciekać do surowości i kar, któremu wreszcie ze strony dzieci należy się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna miłość i opieka w starości”1. Ojciec w definicji tej przedstawiony jest jako
opiekun- wychowawca, oddziałujący na dziecko przy pomocy różnych środków na
drodze wychowania. Podobnie termin ten definiuje Bogusław Dunaj, wskazując na
ojca o płci męskiej, mającego potomstwo, podejmującego zadania oraz działania,
które wynikają z podziału ról w rodzinie. Nieco odmienne podejście wyłania się
wśród feministek. Maggie Humm „wskazuje na instytucjonalną formę małżeństwa
rekompensującą mężczyźnie niepewność co do własnego biologicznego związku z
dzieckiem. Powoduje to poszukiwanie przez mężczyzn dla siebie substytutów biologicznej więzi z własnym dzieckiem”2.
Próbując podać definicję ojca, zazwyczaj opisuje się jego cechy, bądź role i
zadania które pełni w życiu rodzinnym. Wskazuje się na jego siłę, obecność w
1
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rodzinie, jako osobę rozwiązującą problemy, jako azyl bezpieczeństwa, pomocnik w trudnościach. Ojciec to , ktoś, na kogo można zawsze liczyć, kto nie zostawi dziecka w potrzebie. To głowa rodziny. Spośród takich opisów wyłania się
postać, która pełni określone funkcje w rodzinie, czyli osoba stawiająca dziecku
wymagania, prowadząca je przez czas wzrostu, dorastania, dojrzewania. Osoba,
która jest obecna w życiu dziecka i zawsze je wspiera.3 Ojciec jest jednym z
członków rodziny. Mówi się, że ojciec, matka i dziecko to rodzina pełna. Zabraknięcie, któregokolwiek z ogniw życia rodzinnego, powoduje nazwanie takiej
rodziny tzw. „rodziną niepełną”, w której obowiązki jednego z rodziców musi
przejąć drugie.
Z terminem „ojciec”, powiązany jest termin „ojcostwo”. Rozróżniając oba
pojęcia, należy zwrócić uwagę, iż termin „ojciec” odwołuje się do stanu, faktu
bycia ojcem przez narodzenie się dziecka. Zaś pojęcie „ojcostwa” wiąże się z
konkretnymi czynnościami, które podejmuje mężczyzna wychowując dziecko,
zapewniając mu byt, opiekując się nim. Ojcostwo jest równie ważne co macierzyństwo. Pojawiające się na świecie dziecko reorganizuje dotychczasowe życie.
Wartości, które dotąd wydawały się ważne schodzą na plan dalszy, a odtąd najważniejsze jest dobro potomka i troska o niego. Papież Jan Paweł II zwracał
uwagę na różne funkcje związane z pełnieniem roli ojca w rodzinie. Jest to obowiązek wzięcia odpowiedzialności za dziecko, które zostało poczęte, wspólnie z
małżonką pełnienie ról wychowawczych, podejmowanie pracy zawodowej, służącej dobru rodziny i nie zagrażającej jej dezintegracji, bądź wpływającej na nią
niekorzystnie, ojciec powinien być wzorem do naśladowania dla dziecka, zarówno w sferze społecznej, kulturalnej, jak również duchowej4.
Ojcem mężczyzna może stać się w jednym momencie, z dnia na dzień, zaś w
termin „ojcostwo” wpisuje się pewien proces, do którego należy się przygotować. Bywają przypadki, że ojciec biologiczny nie wychowuje swojego potomstwa, a zamiast niego rolę tę przejmuje inny mężczyzna. Ustosunkowanie dzieci
do tej sytuacji często bywa rożne, aczkolwiek kiedy dorosną często wypowiadają
się, że prawdziwym ojcem nie jest ten, który począł, ale ten który wychował,
który poświęcił czas, siły, energię, który mądrze prowadził przez życie.
2. Miejsce ojca w rodzinie i jego funkcje
Rola matki w rodzinie wydaje się być oczywista i nie podlega dyskusji. O
tym, jak ważne są kontakty matki z dzieckiem mówi się od wielu lat. W ostatnich
czasach zauważono jednak, że niemniej ważna jest pozycja ojca i jego rzeczywista obecność w życiu rodzinnym. Model patriarchatu przeszedł do lamusa, a
obecnie popularnością cieszy się układ partnerski między rodzicami, gdzie podział obowiązków zazębia się i wymienia.
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Środki masowego przekazu szczególnie silnie pokazują pewien wzór życia
domowego, gdzie w dalszym ciągu każde z rodziców ma określone zadania, które powinien pełnić, np. tata chodzi do pracy i zarabia fundusze na utrzymanie
rodziny, przy czym mama spędza całe dnie w domu piorąc, gotując, sprzątając i
zajmując się dziećmi. Szczególnie taki model uwidacznia się w szkolnych podręcznikach uczniowskich, w których przedstawia się sytuację rodziny sprzed
kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat. Dziecko styka się z tym, że podręcznik nie
jest bliski realnemu życiu, rzeczywistości w której ono żyje. Media są nieco bliższe codzienności człowieka. Ojciec coraz bardziej przedstawiany jest nie jako
surowy przywódca i głowa rodziny, ale jako uczuciowy partner żony, pomagający jej w obowiązkach domowych, spędzający czas z własnymi dziećmi5. Spowodowane jest to sytuacją ekonomiczna na rynku pracy, gdzie mało która kobieta
decyduje się poświęcić życiu rodzinnemu w całości. Często podejmuje prace,
gdyż jedna pensja nie wystarcza rodzinie na godne życie. Ojciec w związku z
tym musi przejąć część obowiązków, które wykonywałaby kobieta, gdyby nie
pracowała. Częstym zjawiskiem staje się też branie urlopu tacierzyńskiego przez
ojców, gdzie jeszcze kilka lat temu taka praktyka byłaby nie do pomyślenia. Sytuacja ekonomiczna zmienia wiele w modelu rodziny i to jej podporządkowane
są wszelkie prawidłowości życia rodzinnego. Pomimo wszelkich przywilejów, z
których ojciec może skorzystać po narodzinach dziecka i pomimo partnerskiego
układu w rodzinie, coraz częściej mówi się o kryzysie roli ojca. Rosnący wzrost
rozwodów, zagraniczne migracje zarobkowe jednego z rodziców, samotne macierzyństwo tylko potwierdzają tę teorię. Wielu badaczy poszukuje przyczyn tego
stanu rzeczy. Jako jedną z nich wskazują na rozwój technologiczny. Nowe maszyny produkcyjne, wzrost urządzeń technicznych zabierają znaczna część czasu,
energii człowieka oraz ukierunkowują jego zainteresowania tylko w tym jednym
kierunku. Inni badacze wskazują na czynnik ekonomiczny. Kobiety chcą niezależności, równouprawnienia, walczą o swoje prawa, ich zarobki zbliżyły się do
zarobków mężczyzn, przez co mężczyzna przestał być głównym żywicielem
rodziny, a jego pozycja „głowy rodziny” nie jest już tak pewna. Mężczyzna nie
potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, która go spotyka. Przemiany dokonują się
bardzo szybko, a model patriarchatu, który trwał setki tysięcy lat, staje się w
dzisiejszym świecie nieaktualny. Rola mężczyzny nie jest już tak jasna i wyraźna
jak dawniej6. Przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne prowadzą do tego,
że człowieka na nowo musi wypracować pewien system i pewien model działania, aby na nowo odnaleźć się w świecie, który go otacza.
Współczesny kryzys ojcostwa należy rozpatrywać szerzej, aniżeli tylko problem ojców. Jest to bowiem problem całych rodzin. Dzisiejszy świat prowadzi do
5
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zagubienia wartości rodziny. Sakramentalna rodzina staje na równi z układem
partnerskim, o który tak wielu ludzi walczy7. Rodzina przestała być wartością, a
stała się jedną w z wielu „opcji” do wyboru. Pewni staruszkowie zapytani niegdyś o przepis na długie lata wspólnego życia małżeńskiego, odpowiedzieli, że
kiedyś zepsute rzeczy się naprawiało, dziś się je wymienia na nowe. Kiedyś ludzie potrafili rozmawiać o własnych problemach, dyskutować o tym jak je naprawić, dziś przestaje się walczyć o rodzinę, o uczucie, które łączy dwoje ludzi, a
wybiera się opcję rozwodu, rozpoczęcia nowego życia.
Jan Paweł II zwracał mówił o tym, że u podstaw problemów rodziny, jej rozpadu leży źle pojmowane pojęcie wolności, które rozmija się z chrześcijańska
wizją miłości. Rodzina, którą dosięgnął kryzys nie potrafi, a czasami nie chce
usystematyzować odpowiedniej hierarchii wartości, odnosząc się do całego życia
ludzkiego. Kochać to służyć drugiemu człowiekowi. W przysiędze małżeńskiej
występuje ofiarowanie miłości, wierności i uczciwości. Tu nie ma miejsca na
egoizm, dobro drugiej osoby jest ponad własne dobro8. Ludzie ślubują sobie
służbę w imię rodziny, którą chcą założyć. Jeśli wolność ma oznaczać „robię co
chce, bez wzgląd na wszystko i wszystkich”, to wspólne życie zawsze będzie
katastrofą. Wielu ludzi błędnie utożsamia pojęcie wolności z byciem singlem. W
takim ujęciu rodzina staje się więzieniem, do którego nikt nie chce wkroczyć.
Mówi się o dwojakiej nieobecności ojca w rodzinie, przede wszystkim w
procesie wychowywania dzieci- zewnętrznej oraz wewnętrznej. Często ojcowie
w fizycznym znaczeniu nie są obecni w życiu rodziny, zostawiając tym samym
matki ze wszystkimi obowiązkami domowymi. Chodzi tu nie tylko o rodziny,
które są po rozwodzie , ale także o te, w których ojcowie formalnie są obecni,
aczkolwiek własnym zachowaniem pokazują swoja nieobecność. Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukuje się m. in. w niedojrzałości psychiczno- emocjonalnej,
gdzie mężczyźni zachowują się nieadekwatnie do swojego wieku, żyjąc ciągle
życiem nastolatka, który „potrzebuje się wyszumieć”. Wtedy to tacy ojcowie nie
stają się wzorcami do naśladowania dla własnych dzieci, ich pierwszymi nauczycielami i wychowawcami, a raczej zachowują się tak, jakby chcieli utożsamić się
własnymi dziećmi, stając się raczej ich kolegami podwórkowymi do zabawy,
aniżeli ojcami stawiającymi wymagania wychowawcze. Współcześnie zauważa
się również tendencję całkowitego przejścia od nadmiernie autorytarnego ojcostwa, które towarzyszyło ojcom w poprzednich pokoleniach, do ojca nie stawiającego wymagań, całkowicie uległego, nie mającego świadomości swojej ważnej
roli w procesie kształtowania własnego dziecka9.
Należy przyznać, że funkcje ojców w rodzinie, które były jasne i klarowne
przez wiele wieków (prokreacyjna, ochronna, ekonomiczna, wychowawcza)
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wciąż ulegają przemianom. Te zmiany są skutkiem przemian społeczno- ekonomicznych i kulturowo – obyczajowych. Przyczyniła się do nich zwiększona, zawodowa działalność kobiet. Coraz większa konsumpcja zmusza oboje rodziców do
większego czasu pracy zarówno ojców jak i matek. Przy czym trzeba nadmienić, że
bezrobocie w kraju jest bardzo duże, a o prace łatwo nie jest. Jest to sytuacja trudna,
w której współczesny ojciec musi się odnaleźć i wciąż być oparciem dla swojej rodziny. Wyjściu z kryzysu ojcostwa powinny dopomóc matki, poprzez pomoc w odnalezieniu nowych funkcji ojców w rodzinie, pomoc w odnalezieniu miejsca ojca w
codziennym funkcjonowaniu rodziny. Ojcostwo musi być dowartościowane. Ukazanie wagi ojcostwa, roli obowiązków ojcowskich wobec dzieci, pozwoli na uzyskanie
pewności i poczucie potrzebnym ojcem w rodzinie10.
Wyjście z kryzysu roli ojca jest możliwa, jednak potrzebna jest do tego
współpraca męża i żony. Wzajemne wsparcie oraz wspólne rozwiązywanie problemów może przyczynić się do zrozumienia oraz wypracowania nowych rozwiązań, przezwyciężających trudną sytuację. Niezależność kobiet nie może spychać mężczyzn w otchłań bezużyteczności. Znajomość własnych obowiązków
pozwala ukierunkować działania dnia codziennego, wzmocnić poczucie bycia
potrzebnym raz sensowności własnych działań. To wszystko zaś przyczynia się
do podwyższenia własnej samooceny, co z kolei rzutuje na prawidłowe funkcjonowanie zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Człowiek jest osoba, która
bez odpowiedniego odnalezienia własnego miejsca w społeczeństwie, nie potrafi
prawidłowo funkcjonować i w innych wymiarach swojego życia. Tylko współgranie wszystkich sfer życiowych prowadzi do satysfakcji i poczucia szczęścia
życiowego.
3. Ojcostwo – psychologiczne aspekty
Ojcem trzeba się stać w drodze wychowania, przygotowania do pełnienia tej
roli. Dzieje się to bardzo wcześnie a podstawowym warunkiem ku temu, jest
identyfikacja chłopca z ojcem oraz akceptacja własnej płci przez dziecko. Teoria
społecznego uczenia się mówi, że znaczącym „dla przyswajania sobie różnych
zachowań przez dziecko ma jego najbliższe otoczenie. Rodzice i osoby z najbliższego otoczenia dostarczają pierwszych i najważniejszych wzorów do naśladowania”11. Im więcej cech podobnych dziecko zauważy w jednym z rodziców,
tym silniej będzie czerpało od niego wzorów do naśladowania. Jeśli pewne zachowanie okaże się skutecznym i uzyska aprobatę otoczenia, to częściej będzie
przyswajane i naśladowane. Teoria Badury przedstawia, że oddziaływanie rodziców na dziecko wynika bardziej z tego, jakimi ludźmi oni są, aniżeli z tego, co
chcę mu przekazać. Dlatego tak ważne jest działanie w zgodzie z samym sobą,
bez wysyłania sprzecznych komunikatów. To w jaki sposób rodzic odnosi się do
10
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własnego dziecka, jest już początkiem nauki. Sposób relacji rodzica z innymi
ludźmi uczy dziecko prowadzenia relacji z innymi. Poprzez identyfikację chłopca
z ojcem, uczy się on tego jak być mężczyzną. Córka natomiast na podstawie zachowań ojca poznaje zachowania mężczyzn, buduje sobie wizerunek o nich.
Dzieci podpatrując relację małżeńską uczy się rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem, prowadzenia dialogu i dojścia
do wspólnych rozwiązań12.
Przeprowadzono badania, w których poproszono dorosłe kobiety o przedstawienie oczekiwań wobec mężczyzn, odnosząc się do życia rodzinnego. Najczęściej wskazywano na takie cechy jak: opiekuńczy ojciec, czułość, troska o rodzinę, serdeczność, mąż, który pomaga żonie i ją wspiera. Można zauważyć, że
odpowiedzi respondentek głównie dotyczą sfery emocjonalnej, opiekuńczej.
Szybkie tempo życia ludzi, nadmiar pracy, przyczynia się do poszukiwania spokoju i wyciszenia w wartościach niematerialnych, sfery emocjonalnej.
Obserwacje prowadzone przez H. Olechnowicz dowodzą, iż czas ojca i syna
spędzony wspólnie na zabawach- mocowanie, zapasy, wypróbowywanie sił,
zmniejsza ryzyko agresji dzieci. Poprzez takie zabawy ojciec uczy zarówno wygranej, jak i przegranej, tego, że niedopuszczalne są pewne ruchy, takie jak kopanie, gryzienie. Ojciec uczy „szlachetnej walki” opartej na zasadach fair play13.
Na wychowanie dziecka taki sam wpływ ma zarówno matka jak i ojciec. Nie
powinno zabraknąć zatem żadnego z ogniw rodziny, gdyż taka sytuacja zubaża
dziecko w doświadczenia. Ważnym elementem jest to, aby ojciec zdawał sobie
sprawę z tego, jak wielki wpływ ma na kształtowanie w dzieciach obrazu męskości, obrazu ojca i obrazu męża. Dzieci przejmują wzorce od rodziców, dlatego
nie można bezrefleksyjnie uczyć czegoś, co jest złe, co nie będzie sprzyjało, bądź
co gorsza, będzie zagrażało prawidłowemu funkcjonowaniu dziecka w świecie.
Każde działanie rodzica powinno być przemyślane, powinno mieć jakiś cel wobec dziecka, powinno je czegoś uczyć, ale uczuć w pozytywnym, a nie negatywnym słowa znaczeniu.
4. Założenia metodologiczne badań własnych
Zanalizowano poradniki dla przyszłych rodziców, gdzie konkretnie przyjrzano się ile miejsca jest poświęcone na porady dla przyszłych ojców. Celem postępowania badawczego było sprawdzenie, czy wśród poradników dla przyszłych
rodziców, istnieją poradniki przeznaczone tylko i wyłącznie przyszłym ojcom
oraz ile porad w poradnikach ogólnie dla rodziców, skierowanych jest przede
wszystkim do przyszłych ojców. Badania umiejscowiono w strategii jakościowej.
Poprzez decyzję o strategii jakościowej chciano „nie tyle wyjaśniania badanych
zjawisk, czyli ustalania występujących wśród nich powiązań przyczynowo skut-

12
13

Tamże, s. 257
Ostrowska K., Nie wszystko o wychowaniu, Warszawa 2000, s.51 -52

468

kowych (…), ile w rozumieniu i interpretacji zjawisk interesujących badacza”14.
Posłużono się metodą analizy dokumentów, gdzie przebadano trzydzieści poradników dla przyszłych rodziców. Analizą dokumentów identyfikuje się jako „analizę wszelkich wytworów dzieci, młodzieży i dorosłych mogących stanowić źródło informacji, na podstawie której można wydawać uzasadnione sądy o przedmiotach, ludziach i procesach.”15 Badacz, posługujący się tą metodą skupia się na
materiale badawczym, jego dokładnym weryfikowaniu, sprawdzaniu, opisie odnoszącym się do konkretnego problemu badawczego, dlatego też poradniki
sprawdzano pod kątem informacji dla przyszłych ojców. Zwrócono uwagę na to,
ile miejsca poświęca się w nich przyszłym mamom, czego dotyczą porady dla
przyszłych tatusiów, jakie kwestie są najczęściej poruszane, w nawiązaniu do
informacji dla przyszłych ojców.
5. Ile mamie? Ile tacie?- czyli porównanie objętości tekstu dla mamy i taty
Poradników dla przyszłych rodziców na rynku wydawniczym spotyka się
bardzo wiele. Począwszy od tych, w których zawarte są informacje o planowaniu
ciąży, odpowiednim przygotowaniu przyszłych rodziców do nowej roli, po opis
9- miesięcy ciąży, zmian ciała kobiety, aż po narodziny dziecka, jego pielęgnację
i opiekę kończąc. Przyszły rodzic może przebierać w poradnikach i wybrać taki,
który im bardziej odpowiada- czy to pełen obrazków skrupulatnie opisanych, czy
ten naszpikowany tekstem. Wszystkie jednak te poradniki skierowane są przede
wszystkim do przyszłych mam. Poradników przeznaczonych typowo dla przyszłych ojców nie ma prawie wcale. Owszem, zauważa się książki dla ojców, w
których opisane są doświadczenia ojców w wychowywaniu dzieci, ich problemy,
troski i radości. Jednakże nie są to poradniki typowe dla taty, który dopiero oczekuje przyjścia dziecka na świat. Ojciec również musi przygotować się do tego
ważnego momentu w jego życiu, jakim jest narodzenie dziecka. W tym celu powinien prawdopodobnie przybliżyć sobie lekturę skierowaną typowo dla przyszłej mamy. Zdarzają się wzmianki w poradniku dla przyszłej mamy, które są
typowo przeznaczone dla przyszłego ojca. Mają one jednak styl żartobliwy i
praktycznie mało wnoszą w uzupełnienie wiedzy mężczyzny. Przykładowe teksty brzmią tak: „TYLKO DLA TATUSIÓW: Wczesne oznaki ciąży służą także
jako ostrzeżenie dla ojca, że oto wkracza w zdumiewającą krainę, najeżoną
zmiennymi nastrojami partnerki, zmianami fizycznymi i pojawiającymi się okresami zmęczenia…” Z takiej porady można dowiedzieć się o zmiennych nastrojach przyszłej mamy, ale jest to wiedza potoczna, którą każdy przyszły tata z
pewnością miał także przed przeczytaniem cennej rady z poradnika. Są też inne:
„ TYLKO DLA TATUSIÓW: Jeśli spodziewacie się bliźniąt, przygotuj się na
podwójną robotę i zgromadź podwójne zapasy wyrozumiałości. Nastaw się także, że będziesz musiał kupić dwukrotnie większy prezent z diamentem z okazji
14
15

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2004, s. 92
M. Sobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010, s.216
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porodu niż ten, który sobie zaplanowałeś.” Porada ujęta w sposób żartobliwy, bez
której tak naprawdę przyszły ojciec potrafiłby się obyć i poradziłby sobie po
porodzie.
Są również takie porady, które faktycznie przygotowują mężczyznę do tego,
co dzieje się z kobietą po porodzie: „TYLKO DLA TATUSIÓW: Poród to niesamowita ekspedycja fizyczna i emocjonalna, zarówno dla ciebie, jak i mamy.
Może się zdarzyć, że uronisz kilka łez, gdy zobaczysz po raz pierwszy swojego
syna lub córkę. Przygotuj się na sprzeczne emocje. Poród jest bolesny, więc nie
czuj się zniechęcony, jeśli mama będzie potrzebować nieco czasu dla siebie, by
pozbierać się przed wspólnym świętowaniem.” Z tej części tekstu mężczyzna
dowiaduje się, że nie od razu kobieta może tryskać radością. Wysiłek i stres
związany z porodem może być dla niej ciężkim przeżyciem nie tylko fizycznym,
ale również emocjonalnym. Należy zatem dać jej trochę czasu na odpoczynek i
wyciszenie, zanim zacznie cieszyć się z uroków macierzyństwa.
6. Pojedyncze rozdziały tylko dla ojców
Zdarzają się w poradnikach pojedyncze rozdziały skierowane tylko do ojców. Zawierają szereg informacji odnośnie wychowywania noworodka, jego
pielęgnacji i opieki, wyjaśnianie zmian zachodzących w ciele świeżo upieczonej
mamy, wskazówki dotyczące zabaw z dzieckiem, kilka wzmianek o urlopie macierzyńskim oraz wiele innych porad. Porady w nich zawarte odnoszą się do psychiki ojców. Rozprawiają o tym, że nowa sytuacja częstokroć może wydawać im
się bardzo trudna, ale z czasem stan ten przechodzi w całkowitą radość z posiadanego potomstwa. Niepokoje ojców, w pierwszych dniach po narodzinach
dziecka mogą być związane z utrzymaniem dziecka i pracą zarobkową. Każdy
ojciec chce dać swojemu dziecku wszystko co najlepsze, zapewnić jak najlepszą
opiekę. Wiąże się to niejednokrotnie z odpowiednim zasobem finansowym. Pojawienie się nowego członka rodziny wiąże się z dodatkowymi wydatkami, na
które młodzi rodzice nie zawsze są gotowi. Ojciec jako głowa rodziny czuje się
w obowiązku zarobić na potrzeby swojego dziecka oraz żony. Świeżo upieczeni
ojcowie często borykają się z poczuciem odrzucenia przez swoje małżonki. Kobieta większość uwagi kieruje na nowonarodzone dziecko, które potrzebuje pielęgnacji i opieki. Potrzeby męża stają się niejako drugoplanowe, a rodzice w
całości oddają się małemu dziecku. Ojciec czuje się w związku z tym samotny,
zostawiony bez możliwości podzielenia się swoimi problemami ze swoja partnerką życiową. Narasta w nim wewnętrzne poczucie bezradności i jeszcze silniej
ujawniają się wszelkie niepokoje o byt dziecka. W poradnikach opisany jest również syndrom współciąży, fachowo nazywany syndromem couvade. Ojciec zapadający na ten syndrom ma wszelkie objawy towarzyszące ciężarnej kobiecie,
czyli mdłości, przyrost wagi, wahania nastrojów. Przyczyna tego stanu rzeczy
leży w psychice i hormonach. Również atmosfera panująca w domu wpływa na
pojawienie się wszelkich objawów u mężczyzny zwiastujących ciążę kobiety.
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Konkluzja
Literatury typowo skierowanej do ojców odnośnie ojcostwa, na rynku wydawniczym jest coraz więcej, aczkolwiek nadal w porównaniu do poradników
dla przyszłych matek, jest jej ciągły niedostatek. Temat ojcostwa pojawia się
jednak w wielu wystąpieniach naukowych i pojedynczych publikacjach. Jest on
coraz bardziej nagłaśniany, a problemy ojcostwa są dzisiaj bardzo aktualne. Temat ojcostwa rozpatrywany jest wielorako i wieloaspektowo, dlatego też na rynku wydawniczym odnajduje się coraz większej literatury na ten temat. Sytuacja
ta wiąże się z odwróceniem ról społecznych kobiety i mężczyzny, który to coraz
częściej biorąc urlop macierzyński pozostaje w domu z dzieckiem podczas, gdy
kobieta jest osobą pracującą. Obowiązki domowe przejmowane są przez ojców i
to ojcowie zajmują się częstokroć wychowaniem dzieci. Inna sytuacją, również
dosyć częstą jest praca zawodowa obojga rodziców i równomierny podział obowiązków domowych, bez wyróżniania na „kwestie kobiece” oraz „kwestie mężczyzny”. Działalność domowa kobiety i mężczyzny przeplatają się wzajemnie.
Sytuacja w szkołach rodzenia także w ostatnich latach uległa zmianom. Są one
otwarte zarówno na przyszłe mamy, jak i na przyszłych ojców. Mile widziane, a
nawet wskazane jest uczestniczenie w kursie edukacji przedporodowej oboje
rodziców. Ojcowie wydają się być bardziej świadomi tego, co dzieje się z kobietą
w czasie ciąży i po ciąży, aktywniej uczestniczą w życiu domowym i wychowawczym. Zmiana sytuacji ekonomiczno gospodarczej zmusza przyszłych rodziców do równomiernego podziału obowiązków i do podejmowania pracy zawodowej przez oboje rodziców.
Streszczenie
W pracy podjęte zostało zagadnienie przeznaczenia porad w poradnikach dla
przyszłych rodziców skierowanych typowo do ojców. W części teoretycznej
odniesiono się do tematyki ojcostwa. Poczynając od wyjaśnienia terminologii:
ojciec, ojcostwo, poprzez analizę funkcji ojcostw kich w rodzinie, na psychologicznych aspektach ojcostwa kończąc. Następnie bardzo krótko przedstawiono
metodologię badań własnych, wyodrębniając metodę oraz cel postępowania badawczego, którym jest sprawdzenie, czy wśród poradników dla przyszłych rodziców, istnieją poradniki przeznaczone tylko i wyłącznie przyszłym ojcom oraz ile
porad w poradnikach ogólnie dla rodziców, skierowanych jest przede wszystkim
do przyszłych ojców. Wyjaśniono także wybór przyjętej strategii badawczej.
Ostatnią częścią jest opis badań własnych, prowadzonych na poradnikach dla
przyszłych rodziców. Całość zwieńczono konkluzją zgromadzonego materiału
badawczego.
Summary
Faher omitted. study guides for future parents
The paper addresses the issue of destination advice guides for prospective
parents typically directed to fathers. In the theoretical part, reference is made to
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the subject of fatherhood. Beginning with the clarification of terminology: the
father, fatherhood, through the analysis of the function of fatherhood such a family, on the psychological aspects of fatherhood ending. Then, very briefly present
their research methodology, identifying the method and purpose of the examination procedure, which is to check whether among the guides for future parents,
there are guides only for future fathers and how much advice in general handbooks for parents, aimed primarily to future fathers . It has also been the choice
of the strategy research. The last part is the description of own research, conducted on the guides for future parents. The whole was crowned with the conclusion of the gathered material.
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ks. Władysław Kądziołka (UPJP)

Rola ojca w rodzinie – koncepcja bpa Piotra Bednarczyka
„Trudno być dobrym człowiekiem,
bardzo trudno być dobrym mężem,
najtrudniej być dobrym ojcem”1.

Wstęp
Małżeństwo i rodzina oraz wychowanie rodzinne są zasadniczym przedmiotem troski Kościoła. Na rodzinę skierowane jest od kilkudziesięciu lat ostrze
całego systemu, najpierw zinstytucjonalizowanej i państwowej, a teraz niezależnej i dokonującej się w warunkach pełnej wolności, propagandy laickiej. Koncentruje się ona na podważaniu tradycyjnych i upowszechnianiu przeciwstawnych systemowi katolickiemu wartości2.
Życie społeczne i jego cywilizacja zakładają celowe kształtowanie człowieka, czyli jego wychowanie. Wychowanie jest procesem towarzyszącym człowiekowi przez całe życie, w sposób szczególny dotyczy jednak okresu dzieciństwa i
młodości, gdzie wychowują przede wszystkim rodzice i społeczni wychowawcy.
Jest tak aż do momentu, kiedy młody człowiek pozyska sprawność samowychowania i będzie mógł rozumnie oraz odpowiedzialnie wychowywać siebie i innych3. Według bpa Piotra Bednarczyka wychowanie realizuje się na płaszczyźnie
wychowania indywidualnego i uczestnictwa we wspólnocie osób. Takie ujęcie
obu płaszczyzn wychowania wyrasta z personalistycznej koncepcji człowieka
jako osoby:
- po pierwsze, obdarzonej godnością i ujmowanej w kategoriach celu (nigdy
tylko jako środka), będącej właściwym i jedynym odniesieniem dla zasady
osobowej podmiotowości;
- po drugie, zdolnej do uczestnictwa we wspólnotach osobowych: typu ja-ty,
opartej na zasadzie afirmacji człowieczeństwa w drugiej osobie oraz typu my,
opartej na wartości dobra wspólnego grupy.
Wychowanie jest wspomaganiem wychowanka w dążeniu do osiągnięcia
pełnego rozwoju osobowego, pełnej samorealizacji, przez budzenie w nim
szlachetnych i wzniosłych aspiracji i aktualizowanie wszystkich jego
możliwości. Wychowanie jest pomocą w rozwoju całej osobowości wychowanka
1

Z przemówienia Bpa Piotra Bednarczyka z dnia 23.06.1966 roku - Pierwsza rocznica
obchodu Dnia Ojca w Polsce, Archiwum Diecezji Tarnowskiej - dalej ADT.
2
W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012, s. 193.
3

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1781&Itemid=100
– (10.12.2013).
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we wszystkich jej sferach i na wszystkich poziomach4. Ma ono uzdolnić młodą
osobę, by stała się ona pełnym człowiekiem, by stała się prawdziwie „obrazem i
podobieństwem Boga”5.
W adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II6 podkreśla, że „miejsce i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną”. Bp Bednarczyk podaje, że spoczywa na nim ogromny obowiązek i odpowiedzialność
formacji religijnej, rozumianej nie tylko jako wiedza, ale także jako praktyczne
działanie. Bardzo ważny jest tutaj również klimat wychowania, dom pełen serdeczności, zrozumienia, oparcia, mocnych więzi społecznych7. Pozytywne zachowania „przekazuje się przede wszystkim przykładem”8. Relacje synów i córek z ojcem i matką, oparte na codziennych bliskich kontaktach sprawiają, że
dzieci zaczynają wykazywać podobieństwo do nich. Jeśli ojciec odgrywa dużą
rolę w codziennym życiu swojego dziecka, to łatwiej będzie mu przyjąć jego
cechy, poglądy i system wartości9.
1. Historia ojcostwa
Wpływ na kształtowanie stosunków w historii rodziny miało państwo rzymskie. Stosunki między ojcem a dziećmi był ukształtowany poprzez prawo rzymskie. Władza ojcowska nad dziećmi była regulowana pod terminem patria potestas. Sprawował ją pater familias, zwierzchnik rodu - ojciec10. Podleganie władzy oznaczało jednocześnie włączenie do grona rodu, w której rękach koncen4

Rezygnacja z wychowania jako uczenia dobra i celowości w działaniu niesie z sobą
zagrożenie odgórnego zagospodarowania wolności wychowanka przez rozmaite idole
społeczne i pozorne dobra. Młodzież z natury jest żywa, spontaniczna, ale z drugiej strony
młodzi lubią celowo działać, lubią uporządkowanie, określoność. Wystawienie młodego
człowieka na pastwę relatywizmu pcha go w objęcia subkultur i sekt. Odnotujmy jeszcze, że
pojęcie tolerancji jako cnoty wyrozumiałości jest dorobkiem tradycji łacińskiej (personalistycznej), gdzie celem kultury jest każdy człowiek niezależnie od rasy, płci, wykształcenia,
pozycji społecznej itd. Personalizm uzasadnia konieczność tolerancji, zaś kultura chrześcijańska, która narodziła się w jego ramach, wskazując na drugiego jako bliźniego (wszyscy ludzie
jako dzieci Boże są sobie równi) daje najpełniejsze jej wyjaśnienie. Ostatecznie więc miłość
do drugiego człowieka - bliźniego jest podstawą tolerancji, bez niej tolerancja traci swój humanistyczny sens. Miłość jest podstawą, zaś prawda o człowieku jest gwarantem realizowania
jej w życiu społecznym. Zob. B. Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii
wychowania, Lublin 2009.
5
W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka,
Kraków 2004, s. 72–73.
6
FC 25.
7
Kądziołka, Pedagogiczna..., dz. cyt., s. 90–91.
8
Lipiec, Ojcostwo…, dz. cyt.
9
A. Iłendo - Milewska, Rola rodziców w kształtowaniu systemu wartości swoich dzieci,
„Małżeństwo i Rodzina” 1/2(2005), s. 16–18.
10
Szerzej omówiono zagadnienie [w:] M. Zabłocka, W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie.
Instytucje, Warszawa 2000, s. 100 in.
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trowała się władza polityczna i ekonomiczna. Tak jak w Grecji, w Rzymie noworodka zaraz po urodzeniu kąpano i składano u stóp ojca, który miał prawo życia i
śmierci nad domownikami. Jeśli ojciec podniósł dziecko - było uznawane za
prawowite. Władza ojcowska trwała dopóki żył jej dzierżyciel pater familias11.
Teoretycznie władza ojcowska w archaicznym prawie rzymskim była nieograniczona. Hamować ją mogły tylko normy obyczajowe, sakralne czy nacisk opinii
społecznej. W rodzinie przez długi czas funkcjonował model patriarchalny. Był
on spuścizną kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także poprzez rozpowszechnianie się chrześcijaństwa, również kultury hebrajskiej.
W Starym Testamencie obraz ojca jest zróżnicowany: od postaci pełnej miłości do synów (opis powrotu syna marnotrawnego), do osoby bardzo okrutnej,
składającej syna w ofierze całopalnej dla Boga. Tam też znajdujemy zapisy, że
ojciec był postacią tak ważną, że jego przewinienia ciążyły na synach aż do
siódmego pokolenia.
Model patriarchalny charakteryzował się bardzo silną pozycją ojca, który był
głową rodziny (pater familias), jej reprezentantem na zewnątrz, w życiu społecznym i publicznym, natomiast jego władza (patria potestas) wewnątrz rodziny
naznaczona była silnym autorytetem i nadawała mu funkcję sędziego w sprawach
rodzinnych. Ojciec miał wpływ na przyszłe losy poszczególnych członków rodziny. Zasadniczym zaś jego zadaniem było zabezpieczenie materialnego bytu
rodzinie. Więzi ojca z dzieckiem miały charakter instrumentalny. W przeciwieństwie do matki, będącej piastunką „domowego ogniska”, którą łączyły z dziećmi
związki uczuciowe, ojciec preferował autokratyczny styl wychowania, oparty na
stosowaniu zakazów i kar. Nie wchodził on więc w głębsze, ekspresyjne związki
ze swoimi dziećmi. Stosunki między ojcem a dziećmi miały więc charakter czysto rzeczowy12. Potomstwo, które chciało wstąpić w legalny związek małżeński
musiało uzyskać zgodę ojca13. Była ona obowiązkowa. Za edukację wychodzącego z wieku dziecięcego syna odpowiadał ojciec. Podkreśleniem pozycji odpowiedzialnego wychowawcy było branie obowiązku nauczania na własne barki14.
Mocną pozycję ojca utrwaliły kolejne epoki. Nośnikiem tradycji silnej władzy ojcowskiej było tu zarówno chrześcijaństwo, jak i system feudalny oraz ideologia rodowa. Upadek tradycyjnego, patriarchalnego modelu rodziny15 uwarunkowany był przez szereg przemian historycznych. Za punkt zwrotny tego zjawiska uważa się moment zakończenia II wojny światowej.
Biskup Piotr zwraca szczególną uwagę na rok 1945, kiedy to rozpoczął się
szybki proces zmian we wszystkich aspektach ojcostwa. Koniec wojny sprawił,
11

Szerzej [w:] W. Kądziołka, Historia i literatura o rodzinie, Kraków 2013, s. 26–35.
Por. M. Wolicki, Podstawowe koncepcje i rodzaje ról ojca w rodzinie, „Homo Dei”
4(1982), s. 184.
13
E. Paruzel, Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie: zarys historyczny, „Edukacja”
4(2001), s. 20–27.
14
Szerzej [w:] J. Delumeau, D. Roche, Historia ojców i ojcostwa, Warszawa 1995, s. 45 in.
15
K. Pospiszyl, Czy zmierzch rodziny patriarchalnej?, „Problemy Rodziny” 6(1996), s. 17.
12
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że ojciec powrócił do swoich domów jako obcy człowiek w relacji do swoich
dzieci, wychowywanych przez samotne matki. Ojciec stanął nagle wobec nowej
sytuacji. Musiał zmienić swój wizerunek z ojca-wojownika na ojcawychowawcę. Powojenne trudności z pracą, z przystosowaniem się do nowych
warunków życia nie ułatwiały mu tego.
Zmiany ekonomiczne, urbanizacja, uprzemysłowienie, rozwój techniki i medycyny, triumf liberalizmu gospodarczego wywołują pierwszą serię istotnych
zmian dotyczących przeobrażenia rodziny i roli ojcostwa16. Ojciec coraz częściej
zaczyna być nieobecny w domu z powodu pracy zawodowej, dochodzi do rozkładu struktur domowych pod nawałem pracy zarobkowej. Ojciec proletariusz
powiększa dystans pomiędzy sobą a swoim potomstwem. Obraz ojca nieobecnego, rzadko widzianego w domu staje się codziennością.
Lata po II Wojnie Światowej to czas szybkiej odbudowy kraju i wzrostu gospodarczego. Ojciec ponownie bywa nieobecny, a jego rolę przyjmują kobiety - matki.
Następuje demokratyzacja życia społecznego, która podkreśla równość wszystkich:
mężczyzn i kobiet, przełożonych i podwładnych, wychowawców i wychowanków,
rodziców i dzieci. Ta zmiana w życiu społecznym wywarła znaczny wpływ na całe
życie rodzinne, zarówno na relacje pomiędzy rodzicami, jak też pomiędzy rodzicami
a dziećmi. Proces upadku tradycyjnej władzy ojcowskiej pogłębiał się także w późniejszym okresie. Ojciec stracił status pater familias, co zostało potwierdzone chociażby w prawodawstwie francuskim. Zastąpiono termin władza ojcowska na władza
rodzicielska, burząc dotychczasowy model ojca jako głowy rodziny17. Pozycja ojca
w rodzinie była silna, ale zdecydowanie dominująca na terenach Polski18.
2. Główne zadania ojcostwa
Warto zastanowić się, czym zatem jest ojcostwo i jakie stoją przed nim zadania. Dzieci przyjmą określony system wartości, jeżeli będą się czuły kochane
przez swoich ojców, dlatego właśnie ojciec odgrywa niezastąpioną rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości swoich dzieci, kształtowaniu kobiecości córek i męskości synów. Jednak najważniejszym zadaniem, które stoi przed ojcem
jest przekazanie synom i córkom prawdziwego obrazu Boga oraz etycznych i
moralnych wzorców życia19. To przez pryzmat życia ziemskiego ojca będą one
kształtowały relacje do ojca wszystkich ludzi.
Bp Bednarczyk za Papieżem Janem Pawłem II podkreśla cztery podstawowe
zadania stojące przed mężczyzną jako ojcem:
1) wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki,
2) troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego ze współmałżonką,
16

J. Delumeau, Niezupełnie ten sam, Warszawa 1996, s. 321.
Delumeau, D. Roche, Historia ojców…, dz. cyt., s. 373–377.
18
P. Bednarczyk, Fragmenty wykładów z pedagogiki (notatki z 1977 roku), ADT.
19
B. Lipiec, Ojcostwo, „Wychowawca” 6(2004), s. 14–15.
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3) praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni i stałości,
4) dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego20.
Obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale
praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec, bowiem dostarcza dziecku tych
bodźców wzorów w jego rozwoju społecznym21 i moralnym, których matka nie
może zupełnie lub w tak szerokim zakresie jemu oferować22. Nauki empiryczne23
wymieniają wiele funkcji ojcowskich, określając je pojęciami: „rodzic”, „żywiciel”, „obrońca”, „wychowawca”, „obiekt identyfikacji”, „towarzysz zabaw”. Te
wszystkie określenia można sprowadzić do trzech podstawowych funkcji ojca w
rodzinie:
1) prokreacyjna,
2) wychowawcza,
3) utrzymanie i ochrona rodziny24.
Ks. bp Bednarczyk stwierdza, że w życiu rodzinnym rola ojca reprezentuje
czynniki wymagań, dyscypliny zakazów i nakazów. Potrafi ograniczyć egoistyczne
zachcianki dziecka, uczy samodyscypliny, podporządkowania się innym i normom,
jakie obowiązują w rodzinie i w społeczeństwie. Rozwój dziecka ojciec postrzega
przyszłościowo, wskazuje cele, do których warto dążyć, rozwija w dziecku poczucie
odpowiedzialności25 za własne czyny. Od ojca dziecko dowiaduje się o zasadach
funkcjonowania społeczeństwa. Być ojcem to od początku umieszczać dziecko we
właściwym kontekście społecznym, stawiającym większe wymagania niż kontakt z
jedną tylko kochającą osobą. Być ojcem więc to także stawiać wymagania, podprowadzać pod zadania coraz trudniejsze, ale jednocześnie umożliwiać ich realizację
przez stałą życzliwość bliskich. Ta bliskość ojca daje odwagę do podejmowania prób
coraz trudniejszych, do odejść coraz dalszych26.
Jak słusznie zauważa Biskup Bednarczyk, każdy z rodziców, zarówno ojciec,
jak i matka, mają swoje zadania do spełnienia. Rola ojca jest ważna z uwagi na
tworzenie sytuacji materialnej, opiekuńczej, wychowawczej oraz kulturalnej
dziecka. Praca zawodowa ojca w rodzinie jest sprawą istotną, która ma wpływ na
proces wychowania dziecka w rodzinie. Tradycja kulturowa wymusza na mężczyźnie odpowiedzialność materialną za własną rodzinę. Współcześnie jednak
20

Por. FC 25.
M. Wolicki, Wpływ kontaktu psychicznego ojcem na uczenie się przez dziecko ról rodzicielskich, „Problemy Rodziny”, 4(1982), s. 26.
22
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 16.
23
Szerzej: Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, „Małżeństwo i
Rodzina” 4(2003), s. 3–13; K. Pospieszyl, Oddziaływanie ojca na postawy moralne
dziecka w świetle badań empirycznych, „Kwartalnik pedagogiczny” 1(1979), s. 35–42.
24
B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, [w:] K. Ostrowska, M. Ryś (red.) Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1997, s. 60–61.
25
A. Kurse, Kompetenzerhalyung, Kompetenzsteigenung und Konpetenzwedergewinnung
im Alter, [w:] Gerontologie - eine interdisziplinare Wissenschaft, Munchen 1987, s. 374.
26
Por. G. Mezzena, Rodzice i dzieci. Poradnik psychologiczny, Kraków 1989.
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możemy dostrzec, iż w niektórych przypadkach zarobki matki są większe niż
ojca. Maria Trawińska27 przedstawia wyniki przeprowadzonych przez siebie
badań, w których mężczyźni szkicują następujące cechy dobrego ojca, ustawiając
je według własnej hierarchii wartości:
• interesowanie się dziećmi, posiadanie dla nich czasu,
• cierpliwości w organizowaniu im czasu wolnego, rozmowy,
• dbałość o warunki bytowe, spełnianie obowiązków,
• zabezpieczających (bytowo - społecznych),
• wyrozumiałość, tolerancyjność wynikająca z umiejętności nawiązywania
kontaktów, pomoc w kłopotach,
• obdarzanie dziecka miłością, ciepłem rodzinnym, uczuciem, serdecznością,
• umiejętność egzekwowania powinności, przypilnowanie,
• autorytet, „świecenie” przykładem, pewna surowość, dystans,
• rygor, niewykluczające koleżeńskiego stosunku do dziecka,
• pogłębianie wiedzy pedagogicznej, poznawanie psychiki dziecka,
• przyjaźń, koleżeństwo, stosunki kumplowskie między rodzicami a dziećmi,
troska o wykształcenie dzieci, o ich awans życiowy28.
Pod wpływem cech osobowości ojca takich jak: siła charakteru, odwaga,
cierpliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, konsekwencja, opiekuńczość, autorytet ojca w rodzinie oraz jego stosunek do matki, według bpa
Bednarczyka kształtują się wyobrażenia córki o mężczyźnie, jego roli wobec kobiet, o byciu mężem i ojcem oraz pozycji w społeczeństwie i w rodzinie.
Należy podkreślić, iż rola ojca nie polega na zastępowaniu matki w rodzinie, czy
utożsamianiu się z jej zadaniami wychowawczymi, ale na udzielaniu jej moralnego
poparcia i wzmacnianiu jej autorytetu u dzieci, wychowywaniu przy udziale specyficznych męskich cech.
3. Transformacja autorytetu ojcostwa
Wpływ niezamierzony, jaki ojciec wywiera na dziecko to przede wszystkim
wpływ jego osobowości, znamionującego siłę autorytetu, znaczenia, woli walki i
osiągnięć. Im mocniejsza, bardziej zdecydowana, a jednocześnie pozytywna jest
osobowość ojca, tym silniejszy wpływ wywiera ona na dziecko29. Zamierzony
wpływ wychowawczy to przede wszystkim pomoc, jakiej udziela ojciec dziecku
w odkrywaniu świata, w rozumieniu ludzi i stosunków międzyludzkich. Ojciec,
będąc łącznikiem między rodziną a światem zewnętrznym, pełni często wobec
dziecka rolę przewodnika w odkrywaniu świata poza domem rodzinnym i to
zarówno świata fizycznego, materialnego, zapoznając z nim w czasie wspólnych

27

M. Trawińska, Rodziny niepełne i wielodzietne, Warszawa 1996, s. 27–30.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 16–27.
29
Por. P. Bednarczyk, Kazanie stanowe do ojców, ADT.
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wycieczek i spacerów z dzieckiem, jak też i świata społecznego, świata ludzi,
grup ludzkich, organizacji społecznych30.
Tomasz Gołąb31 podaje, iż upadek autorytetu ojca to między innymi skutek źle
opłacanej pracy zawodowej mężczyzn, trudnej sytuacji majątkowej i mieszkaniowej
polskich rodzin, negatywnego klimatu wokół posiadania większej liczby dzieci oraz
poważnych braków osobowościowych młodych ludzi. Tymczasem ojcostwo jest
najważniejszą i zarazem dającą najwięcej szczęścia ze wszystkich karier, jakie mogą
osiągnąć mężczyźni32. Słusznie zauważa Zbigniew Zaborowski33, iż posłannictwo
każdego ojca w rodzinie polega na wdrażaniu dzieci do przestrzegania norm społecznych. Powinien on przejawiać konsekwencje, stanowczość i pewną surowość.
Ojciec musi być obecny w procesie wychowawczym, powinien być autorytetem. Ks.
Bronisław Mierzwiński34 podaje przyczyn kryzysu autorytetu ojcowskiego, czy
wręcz ojcostwa w naszych czasach. Dlatego poprzestaję na wymienieniu niektórych
z nich:
1) Szybki rozwój przemysłu i urbanizacji.
2) Ruch emancypacyjny kobiet, a następnie skrajne ruchy feministyczne.
3) Bunt młodego pokolenia przeciw wszelkim autorytetom, zwłaszcza przeciw ojcu.
4) Wpływ freudyzmu, z jego skrajnymi twierdzeniami: aby stać się dorosłym, trzeba „zabić ojca” (oczywiście w sensie przenośnym); pojęcie Boga jako
ojca jest alienujące dla człowieka.
5) Rozwój tak zwanych „wolnych związków” czy też „małżeństw na próbę”.
6) Uznanie za zjawisko normalne, a nawet legalizacja prawna, związków
homoseksualistów.
7) W ramach walki z dyskryminacją kobiety, wprowadzenie do prawodawstwa wyraźnej dyskryminacji mężczyzny, zwłaszcza ojca.
8) Odrzucenie norm moralnych (w tym IV przykazania Dekalogu: „Czcij Ojca swego i Matkę swoją”).
Ojciec ma za zadanie wnieść w życie dziecka pierwiastek stabilizacji wewnętrznej, koniecznej dla prawidłowego rozwoju. Autorytet ojca zależy od jego postawy i
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Tamże.
T. Gołąb, Najważniejsza kariera mężczyzny, [w:]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/ojcostwo.html (25.11.2013).
32
S. Baran, O nową koncepcję ojcostwa, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
9(2001), s. 49–54.
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Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa
1969, s. 40.
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B. Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec, [w:]
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/01aMierzwinski4.pdf, s. 7
(25.11.2013).
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zaangażowania w rolę wychowawczą. Ojciec staje się autorytetem wtedy, gdy jest
obecny i kiedy jest wzorem35.
4. Odpowiedzialne ojcostwo – nauczyciel i wychowawca
Oddziaływanie wychowawcze ojca dokonuje się, zdaniem biskupa Piotra,
podobnie jak w przypadku matki, dwiema drogami. Jedna droga to wpływ niezamierzony, wywierany na dziecko przez model osobowości, postaw, zachowań i
ról, jakie ojciec prezentuje. Druga droga to świadomie podejmowane wysiłki
wychowawcze zmierzające do odpowiedniego uformowania psychiki i osobowości dziecka i przygotowania go do pełnienia różnych konstruktywnych ról społecznych36. Pozytywny typ kontaktu ojca z dzieckiem wpływa dodatnio na rozwój emocjonalny dziecka. Kontakt określamy jako pozytywny, gdy ojciec swoimi rodzicielskimi postawami zaspokaja potrzeby dziecka. Ojciec pozytywnym
typem reakcji na dziecko odpowiada na dziecięcą potrzebę kontaktu. Świadomość obecności ojca, doświadczenie pozytywnych jego postaw jest dla dziecka
okazją do nawiązania emocjonalnej więzi z ojcem37.
W ujęciu ks. Biskupa ojciec uczy dziecko orientować się w różnych układach
międzyludzkich, w prawach, obowiązkach i normach regulujących życie ludzkie,
w koniecznych wymaganiach i ograniczeniach, jakim musi poddać się jednostka
dla realizacji dobra wspólnego38. Również w życiu rodzinnym ojciec reprezentuje czynnik wymagań, ograniczeń, dyscypliny, zakazów i nakazów. On stawia
tamę nadmiernym nieraz i zbyt egoistycznym potrzebom dziecka i jego kaprysom, uczy rezygnacji, wyrzeczenia, ofiary, wymaga podporządkowania się innym i normom prawnym, żąda posłuszeństwa, odpowiedzialności, obowiązkowości, sumienności w wypełnianiu zadań, karności i dyscypliny, przestrzegania
porządku dnia i poszanowania wspólnego dobra całej rodziny. Ojciec uczy
dziecko szczególnie panowania nad sobą, kontrolowania swoich odruchów i reakcji, znoszenia bólu i przykrości, uczy cierpliwości i męstwa w znoszeniu przeciwności życiowych i pokonywaniu przeszkód, co ma wyjątkowe znaczenie
zwłaszcza w wychowaniu synów39.
Ojciec, patrzący bardziej przyszłościowo na rozwój dziecka, uczy je szczególnie rezygnacji z korzyści teraźniejszych na rzecz przyszłych osiągnięć. Ukazuje on dziecku dalekosiężne plany życiowe, cele, które warto sobie stawiać i do
których warto dążyć40. Dziecko, które na czułość odpowiada czułością, uczy się
reakcji emocjonalnych, co posiada kapitalne znaczenie w jego przyszłym życiu,
zwłaszcza w przystosowaniu społecznym, zachowaniach moralnych i religij35

W. Półtawska, Płciowość jako dar i zadanie, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 235.
36
Por. P. Bednarczyk, Nauka rekolekcyjna dla rodziców, ADT.
37
J. Tabor, Obraz ojca w świadomości dziecka, Tarnów 1999, s. 101.
38
Tamże.
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P. Bednarczyk, Rola ojca i matki w wychowaniu, „Currenda” 107(1957) nr 12, s. 744–748.
40
Tamże.
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nych41. Ojciec pobudza również aktywność dziecka, skłania je do podejmowania
walki o szlachetne ideały i prawdziwe wartości, do zajmowania postawy czynnej
wobec życia, uczy śmiałego, a jednocześnie rozważnego i roztropnego wychodzenia naprzeciw światu i ludziom, podejmowania inicjatyw i szukania nowych
rozwiązań, zapala do twórczości i wynalazczości42.
Ojciec w szczególny sposób swoim oddziaływaniem wychowawczym na
dziecko otwiera je na sprawy i problemy szerszego środowiska: wioski, miasta,
zakładu pracy, narodu, Kościoła. W sposób umiejętny wprowadza stopniowo
dziecko w życie szerszych społeczności i uczy prawidłowego funkcjonowania w
nich43. Do poważnie potraktowanego, odpowiedzialnego ojcostwa wg Biskupa
należą:
1) samorealizacja siebie i przygotowanie do pełnienia roli i funkcji ojca;
2) mądry wybór żony – matki dla swych dzieci i troska o stały jej rozwój;
3) wykreowanie warunków do przyjęcia potomstwa (założenie rodziny),
zaplanowanie i udział w poczęciu, towarzyszenie w rozwoju dziecka w czasie
prenatalnym oraz udział w porodzie (niekoniecznie obecność fizyczna, ale koniecznie obecność duchowa);
4) udział w wychowywaniu dzieci, uczenie ich rozumienia świata, czyny
udział w dialogu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów;
5) wprowadzanie dzieci w świat dorosłych;
6) kształtowanie i wprowadzanie w rodzinie zasad dających poczucie bezpieczeństwa44 i stabilności materialna i duchowa;
7) przewodzenie i towarzyszenie rodzinie aż do momentu opuszczenia
przez dziecko domu45.
5. Miłość ojcowska – wymogi praktyczne
Wielu ojców kocha swoje dzieci, ale nie wszystkie dzieci o tym wiedzą. Miłość bowiem trzeba okazywać w języku zrozumiałym dla dziecka. Dla dziecka
„kocham Cię” oznacza poświęcanie mu swojego czasu i interesowanie się jego
sprawami oraz umiejętne wprowadzanie w świat. Na nic się zdadzą prezenty,
którymi ojciec chce się usprawiedliwić przed dzieckiem, że nie ma dla niego
czasu lub w ten sposób udowodnić swoją miłość. Na nic wspaniałe wyprawy raz
do roku, na nic zapewnienia o miłości, jeśli nie będzie systematycznego i częstego spędzania choćby niedługiego czasu z dzieckiem. Właśnie podczas tego czasu
41
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wytwarza się bliska i osobista relacja46 między dzieckiem z jego tatą. Jeśli ojciec
nie ma czasu dla dziecka, wówczas ono odbiera to jako brak miłości ze strony
ojca. Jeżeli dziecko zauważy, że dla jego taty ważniejsza jest praca, jego koledzy,
towarzystwo, pieniądze, to wówczas odbiera to w sposób jednoznaczny: jeśli tato
mnie kocha to jestem dla niego najważniejszy, a skoro tak, to powinien mieć dla
mnie czas. Skoro go nie ma, widocznie nie jestem dla niego wartościowy. Czas
spędzony z dzieckiem pozwala też na wychowywanie go. Nic tak bowiem nie
oddziałuje na córkę47 i syna jak zachowanie ich ojca48. Według bpa Piotra49 możemy rozróżnić następujące cechy miłości ojcowskiej:
1. Miłość ojcowska nie jest bezwarunkowa, bowiem ojciec nie kocha
dziecka tylko dlatego, że jest ono jego dzieckiem, ale dlatego, iż spełnia ono
wszystkie ojcowskie oczekiwania i jest na przykład: grzeczne, dobrze się uczy,
rokuje nadzieje, iż będzie dobrym specjalistą itp. Wówczas jest darzone przez
ojca względami uczuciowymi.
2. Miłość ojca nie jest wszechogarniająca, a zatem nie kocha on w dziecku
wszystkich jego cech charakteru. Kocha przede wszystkim te cechy, które są
zgodne z jego wymaganiami oraz te, które czynią je zdolnym do pokonywania w
przyszłości różnych trudnych sytuacji życiowych.
3. Miłość ojca nie jest wszechobecna, bo ojciec nie kocha dziecka bez
względu na okoliczności, zawsze i w każdej sytuacji. Ojciec kocha dziecko wtedy, kiedy postępuje ono zgodnie z jego wymaganiami.
4. Ojciec wreszcie nie kocha dziecka bezustannie, bez względu na jego
wiek. Miłość ojcowska ma tendencje do zaniku, zwłaszcza w okresie, gdy dziecko osiąga dojrzałość.
5. Ojciec kocha dziecko, ponieważ spełnia jego oczekiwania, wypełnia
swój obowiązek, jest takie jak on sam. Na miłość ojca trzeba sobie zasłużyć.
Rola ojca jest zatem niezastąpiona. Ma on nauczyć dziecko poruszania się w
meandrach świata i stawiania czoła niebezpieczeństwom. Mężczyzna posiada ku
temu specjalne predyspozycje. Analityczny umysł i zdolność wykonywania wielu kroków w logicznym myśleniu pozwalają zawczasu przewidzieć nadchodzące
niebezpieczeństwo i zaplanować działania prowadzące do zamierzonego celu z
dużym wyprzedzeniem. W odróżnieniu od kobiety, mężczyzna nie jest poddawany zmiennym oddziaływaniom hormonów i ma większą szansę na stabilność
psychiczną. Ponadto jego reakcje w mniejszym stopniu niż u kobiety są zależne
od stanu uczuć. Pozwala to wymierzyć karę potrzebną dla dobra dziecka, mimo
że mu szczerze dziecka żal. Ulitowanie się nad dzieckiem i cofnięcie potrzebnej
dziecku kary (tak częste u kobiet) byłoby w dalekosiężnej perspektywie ze szkodą dla dziecka. Dziecko nigdy nie powinno być karane wtedy, gdy ojciec tego
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„potrzebuje” (np. nie wytrzymał i puściły mu nerwy). Ustalenie roztropnych i
adekwatnych do przewinienia lub zasług kar czy nagród to teren idealny dla ojca.
Taki ojciec potrafi nie tylko ustalać rozsądne granice, ale też spokojnie i stanowczo je egzekwować w duchu miłości50.
Być kochającym ojcem, zdaniem ks. Biskupa, to:
1. Dawać dziecku oparcie i miłość;
2. Nie chronić go przed trudnościami;
3. Pozwolić dziecku odnosić własne sukcesy i pokonywać trudności;
4. Ukazywać perspektywę możliwych i wartościowych działań w świecie;
5. Uczyć wychodzenia poza własny egoizm;
6. „Być kimś” dla dziecka.
Brak ojca, czy też posiadanie ojca niewłaściwie pełniącego swoją rolę wobec
dzieci może spowodować niemożność prawidłowego pełnienia tej roli51 w dorosłym
życiu. W odróżnieniu od miłości matczynej, która charakteryzuje się bezwarunkowością, ojciec jest skłonny bardziej kochać dziecko dlatego, iż spełnia ono określone
warunki. Ojciec ceni u dziecka przede wszystkim te zalety52, które odpowiadają jego
wymaganiom, np. pilność, odwagę. Matka natomiast skłonna jest akceptować u
dziecka wszystko bez wyjątku. Ojcowie bardziej niż matki podkreślają odmienność
roli mężczyzny i kobiety, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju u dzieci zachowań związanych z własną płcią. Dzieci, widząc niezdecydowanie w egzekwowaniu ustalonych zasad, zaczynają „sprawdzać” ich niepodważalność. Jeżeli dostrzegą
różnice w podejściu do zasad przez mamę i tatę, potrafią po mistrzowsku lawirować,
inne sprawy załatwiając z mamą, inne z tatą.
Dzięki dobremu ojcu i dobrej z nim więzi dzieci dorastają w jasnej świadomości dobra i zła, tego, co wolno, i tego, co nie przystoi człowiekowi, i same
coraz dojrzalej pilnują siebie, by kroczyć po właściwych ścieżkach w życiu. Ojciec nie tylko je wytyczył, ale sam nimi kroczy, pociągając za sobą dzieci, które
wpatrzone we wspaniałego ojca próbują mu dotrzymać kroku53.
6. Wypełnienie roli ojca w rodzinie – praktyczne prawidła
Trzeba przyznać, że nie jest łatwo być dobrym ojcem. Niezwykle przydatne
ku temu okazują się podstawowe zasady podane w Biblii. Wielu mężczyzn przekonało się, że korzystanie z tej skarbnicy mądrości przynosi pożytek zarówno im
samym, jak i ich rodzinom.
Bp Piotr Bednarczyk wyróżnia praktyczne „niezawodne” zasady biblijne:
Zasada 1 - Miej czas dla rodziny.
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„Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w
czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu” (Pwt 6,7).
Zasada 2 - Bądź ojcem, z którym można porozmawiać o wszystkim.
„Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia,
nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej”
(Jk 1,19–20).
Zasada 3 - Karć w duchu miłości i nie szczędź pochwał.
„Złote jabłka na sprzętach ze srebra – to słowo mówione w czasie właściwym. Złota obrączka, kolia ze szczerego złota – wskazówka mądrego dla uszu
uważnych” (Prz 25,11–12).
„Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha” (Kol 3,21)
Zasada 4 - Kochaj i szanuj żonę.
„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający
skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją
żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do
własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo
jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy
się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem” (Ef 5, 25–31).
Zasada 5 - Kochaj Boga i ucz dzieci tego samego.
„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy
swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które
ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając
w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do
twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na
odrzwiach swojego domu i na twoich bramach” (Pwt. 6, 5–9).
Biskup Piotr Bednarczyk współpracując z rodzinami przez ponad 70 lat, u
schyłku swojego życia stwierdził, iż rola obojga rodziców w procesie wychowania dziecka jest bardzo ważna. Rodzice wspierają się wzajemnie i wspólnie
kształtują osobowość54 swojego dziecka. Jeśli brak jest jednego z nich lub jedno
z nich nie spełnia swoich rodzicielskich obowiązków lub zasad o których wcześniej wspomniałem, to Ta rodzina mknie drogą do:
• rozpadu,
• zdrad,
• patologii,
• dewiacji,
• a nawet do unicestwienia55.”
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Podsumowanie
Jacek Pulikowski stwierdził: „Najważniejsze, co może dać ojciec swoim
dzieciom, to po prostu prawdziwie, odpowiedzialnie, mądrze, dojrzale, wiernie,
wyłącznie i dozgonnie kochać ich matkę”56.
Dzieci, które wychowują się bez ojca lub też wychowuje je ojciec wykazujący niedojrzałą postawę, nie osiągają nigdy takiego stopnia dojrzałości społecznej,
aby odczuwać konieczność zdobycia miłości ojcowskiej, co w konsekwencji
często powoduje, że mogą pozostać ludźmi niedojrzałymi społecznie, nie tylko
mającymi problemy w relacjach, ale przede wszystkim nie potrafiącymi spełniać
w przyszłości roli ojca57. Mężczyzna jest stworzony, przeznaczony do pełnienia
funkcji ojcowskich. Można śmiało powiedzieć, że miarą jakości każdego mężczyzny, bez względu na to, czy założył rodzinę, czy też nie, jest wymiar jego
ojcostwa. Przez media i presję społeczną promowany jest obraz mężczyzny silnego fizycznie, kozaka i cwaniaka, często samotnika, który każdemu dołoży i
nikogo się nie boi. Tymczasem prawdziwy mężczyzna to taki, który w każdej
sytuacji odnosi zwycięstwo moralne58. Jak można zauważyć, rola ojca w rodzinie
jest bardzo złożona i obejmuje wiele czynników. Według ks. Biskupa Piotra,
ważne są relacje, jakie łączą go z dziećmi. Jeżeli są pozytywne, wspiera to ich
rozwój. Jeżeli negatywne, zaburza to przystosowanie społeczne i wprowadza
szereg problemów. Ważne jest zatem, aby doceniać rolę ojca i nie bagatelizować
jego wpływu na rozwój dzieci.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na fakt, iż udział ojca w
procesie wychowania jest czynnikiem wprowadzającym w atmosferę domową
element ładu i systematyczności, konsekwencji i wytrwałości. Ojciec, chcąc
wpływać na pozytywny rozwój społeczny dziecka, musi aktywnie uczestniczyć
w procesie jego wychowania, reprezentując pozytywne wartości społeczne. Ojcostwo jest specyficzną funkcją mężczyzny i oznacza zajęcie właściwego sobie
miejsca w małżeństwie i rodzinie, poczęcie dziecka lub dzieci, otoczenie tych
dzieci i ich matki troskliwa miłością, utrzymanie i wyżywienie członków rodziny
i trudne dzieło wychowania dzieci. Biskup Bednarczyk wyróżnia trzy podstawowe aspekty ojcostwa: aspekt biologiczny, aspekt prawny i aspekt duchowy.
Obecność mężczyzny, męża, ojca jest konieczna do normalnego życia rodziny,
zarówno dla żony, matki, jak i dla dzieci. Obecność ta nie może być tylko fizyczna, pasywna. Chodzi o czynne zaangażowanie się ojca w funkcjonowanie
rodziny, a zwłaszcza w proces wychowania dzieci, na psychikę dziecka. Na negatywny rozwój dziecka bowiem ma nie tylko wpływ brak ojca, ale również patologia ojcostwa.
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Summary
The purpose of this article was to draw attention to the fact that the share of a
father in the process of education is a factor which introducing the atmosphere
homely element of order and regularity, consistency and perseverance. The father, hoping to influence positive social development of the child, must actively
participate in the process of education, representing a positive social values. Fatherhood is a specific function of a man and a means to position itself a place in
the marriage and family, the conception of a child or children, the environment of
these children and their mothers caring love, maintenance and board members of
the family and the difficult task of raising children. Bishop Bednarczyk distinguishes three basic aspects of fatherhood: the biological aspect, legal aspect and
the spiritual aspect. The presence of a man, a husband, a father is necessary for
normal family life for both mothers, wives and children. This presence can not be
only physical, passive. It is about active involvement of the father in the functioning of the family, and especially in the process of educating children on the
child's psyche. On the negative development of the child is not only the impact of
the lack of a father, but also the pathology of fatherhood.
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Grzegorz Żabiński (UJ)

Abba, amma – „ojcostwo pustynne” jako model relacji międzyosobowej
Wstęp
Ruch Ojców Pustyni zaistniał w IV w n. e. Jego rozwój, polegający na popularyzacji życia pustelniczego był związany ze zmianą sytuacji politycznej Kościoła, która została wywołana ogłoszeniem edyktu o tolerancji w roku 313 przez
cesarza Konstantyna Wielkiego1. Według Waltera Nigga, jednym ze skutków tej
zmiany była częściowa zmiana sposobu praktykowania religii chrześcijańskiej2.
Przed okresem oficjalnej i legalnej działalności, wyznawanie chrześcijaństwa
stanowiło ryzyko związane z państwowymi prześladowaniami jego wyznawców.
Kościół przepełniał wówczas „duch męczeństwa”3. Po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego, Kościół wzmocnił swój instytucjonalny charakter. W związku z tym,
napływały do niego także osoby bardziej zainteresowane pracą w instytucji i
możliwościami kariery4. Kościół wypełnił inny klimat, który został przez niektórych uznany za spłycenie duchowe.
Z tej krytycznej obserwacji zrodziła się potrzeba wynalezienia takiego stylu
życia, który pozwalałby na silne zaangażowanie chrześcijańskie. Taka była geneza spontanicznego ruchu anachoretów, którzy osiedlali się głównie na terenach
Egiptu, Palestyny i Syrii. Nazwa „anachoreta” oznacza w języku greckim osobę
wycofaną z życia publicznego5. Pomimo wycofania się z udziału we wspólnocie
świeckiej, Ojcowie Pustyni prowadzili życie nie całkiem odosobnione. Żyjąc na
pustyni, gromadzili się w grupy pustelnicze i utrzymywali kontakty z pielgrzymami6. Życie anachoretów nie było zatem pozbawione wymiaru społecznego. W
związku z tym, główne pytanie poniższego tekstu dotyczy tego, jak budować
relacje międzyosobowe czerpiąc z doświadczenia pustelniczego stylu życia, takiego jaki reprezentowali Ojcowie Pustyni. Jeśli pustelnikiem zostaje się poprzez
zdystansowanie się od społeczeństwa, to jak możliwe jest potem kształtowanie
swojej relacji międzyosobowej? Jaki priorytet mogą mieć takie relacje?
1. Sens pustelniczego odosobnienia
Przyjrzyjmy się najpierw fragmentowi, który wydaje się jasno przeczyć sensowności szukania u Ojców Pustyni wskazówek dotyczących tego, kim jest drugi
człowiek oraz jak można i należy się do niego odnosić: „Abba Izajasz prosił ab1

J. Chryssavigs, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek Pustyni., Kraków 2007, s. 14.
Nigg, W. (2013). Księga pokutników. T. 1., Warszawa: PROMIC, s.100-103.
3
Chryssavigs, s. 15.
4
Nigg, s. 101.
5
Z. Poniatowski, Mały Słownik Religioznawczy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 22.
6
M. Borkowska, Abba, powiedz mi słowo, Kraków 1995, s. 9-10.
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ba 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 opłakiwać swoje grzechy”7. Powyższy fragment uderza swoją
paradoksalnością, która wynika z treści porady oraz faktu, że porada ta jest przekazywana w sytuacji dialogu. Jednak sprzeczność może okazać się tylko pozorna, jeśli wspomniana „ucieczka od ludzi” oznaczać będzie coś innego niż tylko
deprywację kontaktów społecznych (czyli dosłownie rozumiany anachoretyzm).
Wieloznaczność postulatu uciekania od ludzi wydaje się tym bardziej prawdopodobna, że dla abba Izajasza „uciekanie od ludzi” nie jest zrozumiałe samo przez
się. Pyta on, co to dokładnie znaczy i jaki jest sens takiego postępowania, czyli
co właściwie robi się dokonując „ucieczki od ludzi” i w jakim celu. Fakt, że doświadczony pustelnik pyta o sens pozostawania w odosobnieniu może wskazywać, że odosobnienie nie jest wprost zrozumiałe. Co więcej, w apoftegmatach
(gr. apofthegmata – „słowa”. Są to krótkie teksty ilustrujące dialogi Ojców Pustyni lub sceny z ich udziałem)8 znajdujemy także słowa wskazujące wyraźnie na
niezbywalność drugiej osoby w rozwoju duchowym: „od bliźniego przychodzi
zbawienie”9. Zatem, skoro odosobnienie nie ma jasnego i wprost zrozumiałego
sensu, to być może jest w jego ramach miejsce dla drugiego człowieka i budowanie relacji z nim? Na podstawie słów Ojców Pustyni można wnioskować, że tak.
Ucieczka od ludzi dokonuje się na pustynię, do celi. Pustynia pełni funkcję
metafory dla pewnego szczególnego doświadczenia duchowego. Amma Synkletyka stwierdza, że: „(…) Można (…), przebywając w tłumie żyć jak mnich, a żyjąc samotnie, umysłem przebywać wśród tłumów”10. Ten fragment można zestawić ze wspomnianym wyżej zaleceniem uciekania od ludzi i pozostawania w
celi. Ruch pustelniczy polegał wprawdzie na wyborze życia z daleka od społeczeństwa lecz taka interpretacja nie wyczerpuje fenomenu duchowości Ojców
Pustyni. W swojej próbie wytłumaczenia tej duchowości John Chryssavigs pisze:
„(…) nie ma potrzeby przenosić się w geograficzną krainę zwaną pustynią (…).
Nie trzeba iść na pustynię, lecz przez pustynię. (…) Doświadczenie pustyni jest
koniecznym etapem duchowej drogi (…)”11. Niemniej jednak, pustynia faktycznie była doświadczana przez Ojców i Matki Pustyni. Wygląda na to, że niezbędny jest etap wycofania się z czynnego udziału w społeczeństwie w celu doświadczenia pewnego szczególnego stanu duchowego. Istota tego doświadczenia jest
wyrażona przy pomocy metafory geograficznej. Ten środek wyrazu ma swoje
dalsze formy. Miejscem życia mnicha jest bowiem cela – szałas albo grota izolująca go od świata zewnętrznego. Dialog Ojców Izajasza i Mojżesza zawiera
zwięzłą poradę: uciekaj od ludzi, to znaczy: siedź w celi i opłakuj swoje grzechy.
7
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Cela nazywana jest też nauczycielką wszystkiego12. Jest ona zatem kolejnym
symbolem odnoszącym się do przeżyć duchowych. Istota pewnego doświadczenia duchowego wyraża się poprzez symbol pustyni i celi. Jednym z sensów tych
dwu metafor jest właśnie izolacja. Nie bez znaczenia jest także, że doświadczenie
duchowe wyrosło w warunkach fizycznej izolacji. Według przytoczonych wyżej
słów Chryssavigsa, cela i pustynia stanowią drogę – warunki, w jakich człowiek
przebywa i które dokonują w nim przemiany. Mogą one jednak zostać, jako warunki materialne, zniesione przy jednoczesnym zachowaniu istoty tych ograniczeń w innych warunkach. Można przebywać samotnie żyjąc wśród tłumu. Abba
Amoes powiedział: „Idź, usiądź w swojej celi i [wyryj ją w swoim sercu]”13., a
abba Serinos dodaje: „Niewielka to sztuka trzymać się swoich praktyk we własnej
celi; ale właśnie poza celą”14.
Podsumowując, odosobnienie oznacza na pierwszym poziomie warunki fizyczne. W warunkach deprywacji kontaktu z drugim człowiekiem dokonują się
zmiany wewnętrzne w pustelniku. O ile jednak przebywanie w celu zrazu jest
trudne, o tyle w pewnym momencie człowiek staje przystosowany do życia w
samotności. Wówczas pojawia się ponowne wyzwanie: powrót w relację międzyosobową ale „utrzymując swój umysł w celi”. Można się spodziewać, że życie tak uformowanego mnicha będzie inne a także, że inna będzie dziedzina podejmowanych przez niego relacji międzyosobowych.
2. Co stanowi o „ojcostwie duchowym”?
W ramach historycznej pustyni zaistniał szczególny stosunek pomiędzy pustelnikami. Niektórzy z nich zyskali miano Ojców Pustyni. Jest to nazwa, którą
stosowano, zwracając się do doświadczonych anachoretów, kiedy proszono ich o
nauki. Mówiono wówczas „Abba, powiedz mi słowo” 15. Zatem musiały istnieć
jakieś kryteria, które pozwalały na rozpoznanie reprezentanta prawdziwego „ojcostwa pustynnego”. Na czym polegało bycie ojcem duchowym na pustyni?
Prawdziwego Ojca Pustyni rozpoznać można było na podstawie słów, jakie wypowiadał: „Opowiadał abba Józef: „Kiedyś siedzieliśmy u abba Pojmena, a on
wspominał o abba Agatonie. Powiedzieliśmy mu: ‘Jest jeszcze całkiem młody,
czemu nazywasz go abba?’. Odpowiedział abba Pojmen: ‘Jego usta sprawiają,
że trzeba go tak nazywać”16. A zatem, atrybutem Ojca Pustyni jest słowo. To
słowo nie wyraża rozległej wiedzy, w szczególności zaś nie wyraża wiedzy teologicznej. Z apoftegmatu mówiącym o abba Pojmenie dowiadujemy się, że „(…)
Starzec niechętnie mówi o problemach Pisma; ale gdyby ktoś zaczął z nim rozmowę o walce z namiętnościami, wtedy odpowiada”17. Jest to słowo, które może
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być udzielone innemu człowiekowi. Jak pisze Małgorzata Borkowska OSB:
„(…) „słowo” – [nauka] która by potem przez resztę życia słuchacza stanowiła
dla niego hasło i miarę postępowania. (…) Niektórzy przedstawiali starcompustelnikom swoje życiowe albo duchowe problemy. Inni prosili tylko o naukę
taką, jaka akurat przypadkiem przyjdzie starcowi do głowy, wierząc, że nie będzie to przypadek, ale właśnie „słowo”, które Bóg do nich przez usta starca skieruje. „Abba, powiedz mi słowo”. Abba, człowieku Boży, powiedz mi to, co do
mnie w tej chwili chce powiedzieć Bóg”18. Naturalnym kontekstem słowa była
relacja międzyosobowa. Jeśli więc na pustyni prawdziwe ojcostwo przejawiało
się tylko poprzez medium słowa, to poznać istotę ojcostwa możemy właśnie
przyglądając się słowom. Natomiast słowo, jakie wypowiadał Ojciec Pustyni
było szczególne. Jakie są jego cechy? Na czym polega „ojcostwo pustynne”? W
poniższym tekście rozumiem je jako zespołu cech, które są charakterystyczne dla
stosunkach międzyosobowych, jakie podejmowali Ojcowie Pustyni.
3. Kierownictwo duchowe
Ojciec Pustyni pełnił poniekąd funkcję nauczyciela. Ojcowie Pustyni tę rolę
w specyficzny sposób. W niektórych bowiem przypadkach anachoreci uchylali
się od wypowiedzenia słowa19. Przykładowo, pewien pustelnik, który zapytawszy
abba Pojmena o to, czy ma przestać zamieszkiwać ze swoim abba, usłyszał w
odpowiedzi, że może robić co chce20. Jeszcze potem, gdy trapiły go te same wątpliwości i ponowił prośbę o słowo, znów nie usłyszał od abba Pojmena rady.
Wskutek braku oczekiwanej pomocy, ów brat sam podjął decyzję i opuścił swojego abba. Słowo nie zostało wypowiedziane ale dokonało przemiany w proszącym mnichu. Wydaje się zatem, że słowo Ojca Pustyni powinno raczej działać,
niż coś mówić. Omawiany apoftegmat może służyć właśnie odróżnieniu słowa,
które ma to do siebie, że działa od słowa, które coś mówi, opisuje. Słowo, które
opisuje funkcjonuje jako znak zastępczy dla jakiejś innej rzeczy. Słowo takie
reprezentuje rzeczywistość – udostępnia ją. Przykładowo, opis rzeczy udostępnia
ją w pewien sposób temu, kto rozumie ów opis. Są zatem dwa rodzaje słów i,
odpowiednio do tych dwóch rodzajów słów, są także dwa rodzaje pomocy słowem. Osoba, która prosi abba o słowo oczekuje bowiem tego, że słowo to będzie
dla niej pomocą, wywoła zmianę w życiu. Abba Pojmen posługuje się słowem
działającym. Owego „działania” słowa nie należy jednak rozumieć jako wywierania wpływu podobnego do manipulacji. Na czym zatem polegała funkcja słowa, jakie wypowiedział abba Pojmen? Słowo abba Pojmena sprowokowało
młodszego mnicha do podjęcia decyzji na własną odpowiedzialność. Słowo zadziałało zatem dyskretnie, niejako nie wprost. Nie ustanowiło nakazu, do którego
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należy się dostosować. Nakaz polega na wskazaniu konkretnego sposobu postępowania: należy robić tak, a tak. W ten sposób można ustalać reguły i prawa.
Abba Pojmen nie opisał jednak żadnego konkretnego postępowanie jako
słusznego z punktu widzenia duchowego rozwoju młodszego brata. Wydaje się,
że w danym kontekście duchowy rozwój polega nie tyle na podejmowaniu określonych decyzji, ile na podejmowaniu decyzji w ogóle, na własną odpowiedzialność. Z treści apoftegmatu nie wynika nawet jasno, czy decyzja brata była przez
niego dobrze przemyślana i uzasadniona, czy też była raczej swoistym skokiem
w nieznane. Apoftegmat nie pozwala także stwierdzić, czy decyzja podjęta przez
brata jest tą samą, którą podjąłby jego kierownik duchowy (w tym przypadku,
abba Pojmen). A zatem, skoro słowo Ojca Pustyni prowadzi słuchających do
podejmowania własnych decyzji, to czym wobec tego okazuje się ojcostwo pustynne? W tym przypadku jest ono wzbudzaniem u swoich podopiecznych zdolności do podejmowania własnych decyzji. Wybór żadnego konkretnego sposobu
postępowania nie jest przez „ojca pustynnego” narzucony. Ponadto to, czy dana
decyzja okaże się w danej sytuacji trafna czy nie, nie jest z góry zadecydowane.
A zatem, wszelkie konsekwencje, pomyślne jak i niepomyślne, poniesie osoba,
która usłyszała słowo. W tym sensie, słowo Ojca Pustyni oddziaływało na ucznia
prowadząc go do dojrzewania i podejmowania własnych decyzji i poznawania
ich skutków.
Ponadto, Chryssavigs wskazuje, że unikanie kierowania drugim człowiekiem
wynika z unikania przywiązywania się do kogokolwiek i czegokolwiek21. Osoba
pełniąca funkcję nauczyciela mogłaby przywiązać się do faktu, że ma uczniów,
którzy uznają jego naukę i przysparzają mu sławy stanowiąc potwierdzenie jego
mądrości. Dlatego nauczycielowi mogłoby zależeć na tym, by jego uczniowie
postępowali zawsze tak, jak on sam to uważa za słuszne. Taki motyw jest niebezpieczny dla samego nauczyciela, szczególnie gdy pozostaje on dla niego samego ukryty. Postawa unikania przywiązania do uczniów może być uznana za
pewien sposób realizowania postulatu odosobnienia. Ojciec Pustyni dystansuje
się od osoby, na którą ma możliwość wywarcia znacznego wpływu. Abba nie
przywiązuje się do tych, którzy proszą go o słowo i w tym sensie nie ma też żadnych uczniów. Ci, którzy skorzystali z mądrości Ojców Pustyni są raczej ich
„duchowymi dziećmi” niż uczniami. Tym, czym Ojciec Pustyni obdarza swoje
„dziecko” jest pewne doświadczenie, które ono samo przeżywa. Może się ono
stać źródłem jego własnej, niepowtarzalnej mądrości.
Dzięki samodzielnemu dokonaniu wyboru, osoba może w późniejszej refleksji odkryć motywy, które nią w sytuacji wyboru kierowały. Dokonanie własnego
wyboru jest więc warunkiem poznania własnych pragnień i tendencji do pewnych zachowań. Słowo wypowiedziane przez abba Pojmena stało się zatem okazją do nabycia intymnego doświadczenia z samym sobą. Z drugiej strony, abba
Pojmen nie także mógł znać w pełni wewnętrznego świata mnicha, któremu miał
21
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radzić. W tej sytuacji, Ojciec Pustyni dokonał wycofania się ze sfery intymnej
drugiej osoby, która stanowi dla niego dziedziną nieznaną.
4. Słowo – wzór do naśladowania czy świadectwo
Historie, w których poznajemy Ojców Pustyni John Chryssavigs określa jako
„(…) skrajnie radykalne (…) dziwaczne i ekscentryczne (…)”.Co wydaje się
jednak ważniejsze, Chryssavigs wskazuje, że słowa Ojców Pustyni „(…) nie
dostarczają nam właściwie wzorów do naśladowania lecz są świadectwami pełni
życia i wolności, do której wszyscy dążymy”22. A zatem, cechą słowa charakterystycznego dla Ojca Pustyni jest to, że nabywa ono cech świadectwa. Świadectwo
zaś jest rozumiane w opozycji do wzoru do naśladowania. Różnica tkwi tutaj w
różnym stosunku do drugiego człowieka, jaki wiąże się ze świadectwem bądź
wzorem. Stając wobec wzoru do naśladowania, swoją własną osobę należy potraktować jak tworzywo, które należy ukształtować tak, by odpowiadało ono
wzorowi. Z drugiej strony, stając wobec świadectwa, nie wydaje się ono do tego
zobowiązywać. Świadectwo jest bliższe relacji z własnego doświadczenia. Stając
wobec świadectwa, może mieć ono postać opowieści z tego, co zdarzyło się osobie, która dzieli się świadectwem. Nie jest jednak jasne, dlaczego się zdarzyło.
Nie ma zatem powodu, by naśladować tego, kto daje świadectwo. To, co się
przytrafiło, było indywidualne, niepowtarzalne. Wskazuje to na intymność, jaka
towarzyszy świadectwu. Dzięki temu, dzielenie się własnym doświadczeniem
staje się kontekstem pojawiania się emocji. Może pojawić się ufność, jeśli osoba
uzna, że wierzy danemu jej świadectwu. Świadectwo nie jest z gruntu zobowiązujące do posłuszeństwa. Niemożliwe jest dawania świadectwa przez osobę,
zajmującą pozycję autorytetu.
Słowa, które wypowiadają Ojcowie Pustyni są zatem z jednej strony kierownictwem duchowym. Można liczyć na pomoc duchową, jeśli przychodzi się do
abba po słowo. Z drugiej strony jednak, nie są nakazami. „Ojcostwo pustynne”
jawi się zatem jako relacja międzyosobowa pełna łagodności, akcentująca równą
wartość osób uczestniczących w tej relacji. Relacja ta nie polega jednak na zachowywaniu rezerwy i izolowaniu się. Dopiero przestrzeń pustyni umożliwiła
wejście w taki kontakt z drugim człowiekiem, w którym możliwa jest tak wolność, jak i dzielenie się osobistymi doświadczeniami duchowymi.
5. Konkretność porad duchowych
Kolejną cechą słów Ojców Pustyni jest ich konkretność. W sytuacjach dialogów ze swoimi uczniami, Ojcowie Pustyni nie budują postulatów teoretycznych,
lecz kierują do pytających zwięźle sformułowane i lakoniczne porady. Nie mają
one nic wspólnego z wiedzą dotyczącą świata lub wiedzą teologiczną. Są one
niekiedy wręcz skierowane przeciwko spekulatywności. Na tę cechę słów wskazuje John Chryssavigs: „(…) słowa tych mędrców rozbijają pancerz złożonych
22
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struktur i racjonalizacji, w który często zakuwamy nasze życie, zaciemniając jego
sens.”23 Konkretność słowa ma dwa wymiary. Z jednej strony, słowa ojca duchowego wskazują na konkretne postępowanie – ćwiczenie, któremu uczeń powinien się poświęcić. Jest to zalecenie konkretne także w tym sensie, że jest ono
pozbawione uzasadnienia, interpretacji. Jak wynika ze słów abba Mojżesza, nie
jest to potrzebne: „(…) „Idź, usiądź w swojej celi, a cela cię wszystkiego nauczy”24. Z drugiej strony, porada duchowa ma sama wzbudzać myśli, które są
konkretne. To prawda, że słowo Ojca Pustyni pobudza do refleksji, ale nie jest to
refleksja teoretyczna, będąca swoistym oglądem z dystansu. Nie jest to namysł
nakierowany na przedmiot, lecz na samego siebie25. Naczelną wartością tak podejmowanej refleksji szczerość, „przejrzystość”26 wobec Boga i wobec samego
siebie. Podejmowanie bezstronnej refleksji na temat samego siebie często wiąże
się z przykrością, która wynika z poznania prawdy o własnych niedoskonałościach. John Chryssavigs pisze: „(…) Doskonałość jest Boża, nie nasza; nasza
jest niedoskonałość, którą mamy poznać i zaakceptować, nie zaś porzucić w pośpiechu i zapomnieć”27.. Takie twierdzenie może zostać zaakceptowane na poziomie racjonalnym, lecz dopiero w trudnych warunkach możliwe jest doświadczenie własnej niedoskonałości wprost.
Ta cecha „słów”, jakie wypowiadali Ojcowie również wskazuje na wymiar
ojcowski kierownictwa duchowego. Fakt, że Ojcowie unikali rozważań teologicznych, a zamiast tego odwoływali się wciąż do doświadczenia28, stanowi dodatkowy argument przeciwko uznaniu ich za nauczycieli. Anachoreci nie nauczali także doktryny. To, co ostatecznie ma znaczenie, to doświadczenie, jakie może
zyskać osoba, która przychodzi do ojca duchowego po poradę. Co więcej, „słowa” mogą dotyczyć życia konkretnej jednostki, nie zaś życia jednostek w ogóle.
Kierownictwo duchowe jest nakierowane na danego ucznia29.
6. Stosunek do emocji i namiętności
Życie pustelnicze zakłada wycofanie się z relacji międzyludzkich, które jest
niezbędne do pełnego poznania własnych niedoskonałości. Jednym z powodów,
dla których angażowanie się w relacje międzyosobowe stoi na do przeszkodzie
poznania samego siebie, są silne napięcia emocjonalne występujące w kontakcie
z innym człowiekiem. Emocje wydają się być uznawane za poznawczo szkodliwe – stanowią przeszkodę zarówno w poznaniu siebie samego jak i drugiego
człowieka.30 Komentarze Ojców Pustyni na temat emocjonalności człowieka są
23
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zróżnicowane31. Z jednej strony, w apoftegmatach obecny jest postulat kształtowania samego siebie drogą eliminowania przyrodzonych tendencji. Jest to sposób
polegający na modyfikowaniu samego siebie. Z drugiej strony, inne apoftegmaty
głoszą potrzebę poznania wszystkiego, czym się jest i odpowiedniego rozwoju
całości. Według tego stanowiska, tłumienie uczuć jest niepotrzebne. Postulat
pierwszego typu reprezentuje abba Pojmen, który poleca odnosić się do własnych
emocji „łapiąc je za gardziel i za żołądek (…) i od razu zabijać”32. Jednocześnie,
znane jest słowo abba Pojmena mające nieco inny wydźwięk: „Nas nie uczono
zabijać ciało, ale zabijać namiętności”33. Zupełnie wyraźnie odmienne stanowisko znajdujemy u abba Zosimy: „Wciąż powtarzam, że przez swą dobroć Bóg
pozwolił nam korzystać ze wszystkich dóbr. My jednak przywiązujemy się do nich
i nadużywamy darów Bożych; wówczas, poprzez nasz zły wybór owe dobre dary
sieją zniszczenie i szkodzą nam.”34. Według tego ostatniego ujęcia, rozwój samego siebie polega w pierwszym rzędzie na dokładnym poznaniu struktury i dynamiki własnych przeżyć. Należy unikać nastawienia destrukcyjnego w odniesieniu
do własnych przeżyć i składowych samego siebie. Podsumowując, apoftegmaty
(przynajmniej pewna ich część) głoszą potrzebę rozwoju emocjonalnego. Rozwój
taki miałby polegać na unikaniu przywiązywania się do dóbr.
Według słów abba Zosimy, zło jest skutkiem względnego nieporządku wśród
uczuć, jakie żywi człowiek. Cały ich zbiór ma jednak potencjalność do bycia
pozbawionym wad. Nie ma w nim elementów zbędnych. Dbałość o osobę (tak
siebie samego jak i o drugą osobę) jest rozumiana jako porządkowanie emocji
bez pomijania żadnej z nich. Celem takiej pracy nad sobą jest osiągnięcie integralności własnej osoby35.
Taka postawa wobec samego siebie stwarza warunki dla przyjęcia silnego
afektu, także skierowanego ku drugiej osobie. Ojcowie Pustyni wydają się twierdzić, że silne emocje są niezbędne do rozwoju duchowego36, który obejmuje
także rozwój kompetencji międzyosobowych. W związku z tym, można zwrócić
uwagę na cnotę agape, czyli miłości wśród ludzi37. Warunkiem dla jej zaistnienia
jest zdolność do milczenia, które jest „(…) sztuką czekania, czuwania, wsłuchiwania się w to, co dzieje się w nas i dookoła nas. (…) uczy (...) zatrzymywać i
badać głębiny serca (…) jest sztuką wchodzenia do wewnątrz (…)”38. Praktyka
milczenia polega na tym, by nie osądzać innych. Wskazuje na to abba Pojmen:
„(…) bywa człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza innych: ten mówi nieustannie. Ale bywa i taki, który mówi od rana do wieczora, a zachowuje
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milczenie: to znaczy nie mówi nic niepożytecznego”39. Zdaniem Ojców Pustyni,
możliwe jest przeżywanie afektu, który nie będzie zniekształcał rzeczywistości.
Pojawienie się agape jest uwarunkowane odpowiednim nastawieniem do wnętrza
ludzkiego, które kształtuje się, między innymi, w praktyce zachowywania ciszy.
Źródłem niemożliwości zaistnienia miłości agape jest serce, które osądza innych.
Odosobnienie jest potrzebne, by dokonać poznania samego siebie. Praktykowane
w odosobnieniu milczenie polega właśnie na powstrzymywaniu się od osądzania
drugiego człowieka.
Dostrzegając, jak częste jest wydawanie w myśli sądów o innych, osoba poznaje własną niedoskonałość. W tym wypadku, polega ona na agresji40. Skutkiem
tego, możliwe jest zrozumienie „(…) czego Jezus nauczał i czym żył. Jego serce
coraz bardziej będzie się napełniało się łagodnością Chrystusa.”41 Dla osiągnięcia takiej łagodności, potrzebna jest akceptacja drugiego człowieka. Walorami
łagodności, akceptacji i zrozumienia wyróżniała się postać amma Synkletyki.
Słynęła ona z daru „rozróżniania duchów”42, czyli zdolności od odróżniania
człowieka od jego czynu. Taka umiejętność zasługuje na uwagę tym bardziej, że
trzeba pamiętać, iż zachowania człowieka, także te złe, są zazwyczaj w jakiś
sposób motywowane i uzasadniane. Zachowanie człowieka nie daje się łatwo
oddzielić od niego samego. Poprzez swoje zachowanie: czyny i słowa, podmiot
wyraża samego siebie. Określone czyny bywają przez człowieka uznawane za
ściśle związane z cenionymi przez niego wartościami. Jeśli tak jest, to nie jest
prawdą powiedzenie, że czyn taki jest całkowicie różny od podmiotu, który go
podejmuje. Gdyby osoba nie zachowywała się zgodnie z uznawanymi przez nią
wartościami, można byłoby śmiało powiedzieć, że nie jest ona w pełni sobą. Zatem odróżnienie czynu od człowieka wymaga zdolności głębokiego wglądu.
Podsumowując, apoftegmaty sugerują, że nie należy odnosić się do własnych
emocji z agresją, nawet w przypadku, gdy emocje te są przeszkodami. Uczucia
można i należy porządkować i przemieniać. W tym celu należy jednak samemu
doświadczyć własnej niedoskonałości. Rola „ojca duchowego” polega na rozumieniu drugiego człowieka i utrzymywaniu z nim więzi pełnej łagodności i zrozumienia wobec niedoskonałości każdego człowieka.
7. Postawa całkowitego otwarcia
Apoftegmaty Ojców Pustyni zawierają przykłady postawy pełnej otwartości
wobec drugiej osoby. Znakomicie pokazuje to jedno ze słów przypisywanych
abba Arseniuszowi43. Zostało ono wypowiedziane, gdy abba zaangażował się w
rozmowę z napotkanym przez niego człowiekiem niewykształconym. Jest to w
przypadku abba Arseniusza szczególnie wymowne, gdyż otrzymał słynął on ze
39
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znakomitego wykształcenia44. Osoba przyglądające się scenie dialogu zwróciła
na to uwagę. Wyraziła ona swoje zdziwienie faktem, że człowiek taki jak abba
poświęca swój czas na rozmowę z kimś, kto nie pobierał nauk. Abba Arseniusz
odpowiedział jej, że „(…) alfabetu tego prostaka jeszcze się nie nauczył.”45. Należy także dodać, że w omawianym fragmencie abba Arseniusz „radził się co do
swoich myśli”. Słowa te wskazują na to, że dialog ten nie dotyczył kwestii codziennych. Szukanie porady odnośnie swoich myśli było zachowaniem typowym
dla pustelników o mniejszym doświadczeniu. Abba Arseniusz przekracza tę
konwencję i pokazuje, że jego ojcostwo duchowe polega na tym, że pragnie poznać człowieka, niezależnie od niektórych jego atrybutów, jak na przykład wykształcenie. Co więcej, abba Arseniusz wchodzi ze starcem w dialog intymny. W
tradycji Ojców Pustyni myśli były wyjawiane z całkowitą szczerością. Mówi o
tym słowo abba Antoniego: „(…) Jeśli to możliwe, mnich powinien wyjawiać
starcom nawet, ile kroków robi albo ile kropel pije u siebie w celi: żeby sprawdzić, czy może i w tym nie błądzi.”46
A zatem, otwarcie się na drugiego człowieka polega w tym przypadku także
na dopuszczeniu go do siebie. Abba Arseniusz nie tylko pragnie poznać drugiego
człowieka, ale także pragnie być przez niego całkowicie poznany. Abba Arseniusz szuka zatem nowego i oryginalnego wglądu we własne myśli u osoby niewykształconej. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że traci on w tej relacji
pozycję ojca. Dialog ten wskazuje na szczególną cechę ojcostwa reprezentowanego przez abba Arseniusza. Ojciec duchowy oczekuje, iż wartościowy będzie
dla niego dialog z każdym człowiekiem. Przyczyna takiego oczekiwania jest
wyrażona przy pomocy symbolu „osobistego alfabetu”. Alfabet jako taki jest
składnikiem służącym do budowania słów, które pozwalają odnosić się do świata. W takiej funkcji, alfabet jest w pewnym sensie przezroczysty. Używając bowiem słów, uwaga jest kierowana na rzeczy nazywane przez te słowa. Nie jest
ona najczęściej kierowana na pojedyncze litery alfabetu. Kiedy rozmawiamy z
innymi osobami władającymi tym samym językiem, jesteśmy przekonani, że
korzystamy z jednego alfabetu. Dzięki wspólnemu alfabetowi i językowi, możemy się porozumieć. Porozumienie byłoby niemożliwe, gdyby każdy dysponował
osobistym, indywidualnym alfabetem. Tym niemniej, słowo abba Arseniusza na
taką właśnie sytuację wskazuje.
Wynika z tego, że porozumienie z drugim człowiekiem, choćby był to człowiek „nieskomplikowany”, jest jednak rzeczą trudną. Kiedy rozmawiamy z innym człowiekiem i obaj używamy jednego języka, nie zwracamy uwagi na alfabet. Z liter alfabetu budowane są słowa, które odnoszą się do rzeczy w świecie.
Tematem rozmów jest najczęściej właśnie to, co ma miejsce w szeroko pojętym
świecie. Cel rozmowy abba Arseniusza jest inny. Zwraca on uwagę właśnie na
44
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alfabet. Mówiąc inaczej, celem rozmowy jest, metaforycznie, nauczenie się alfabetu innej osoby. Ta metafora wskazuje na radykalną inność i swoistość, na jaką
natrafiamy w drugim człowieku. Metafora „uczenie się cudzego alfabetu” reprezentuje silne pragnienie głębokiego poznania drugiej osoby. W tej metaforze
pobrzmiewa być może także autoironia abba Arseniusza. Wydaje się on bowiem
uznawać, że posiadana przez niego rozległa wiedza nie stanowi dla niego wartości. Wiedza ta jest tak bardzo bezużyteczna, że abba musi wciąż pracować nad
samymi podstawami swojej mądrości.
Podsumowując, słowo wypowiedziane przez abba Arseniusza określa kolejną cechę postawy „ojcostwa pustynnego”. W omówionym apoftegmacie anachoreta wyraża silne zainteresowanie drugim człowiekiem i otwarcie się na niego.
Hasło „ucieczki od ludzi” ujawnia tutaj swoje podwójne znaczenie. Z jednej
strony, jest to ucieczka z konwencji społecznej. Nawet będąc pustelnikiem, abba
Arseniusz był postrzegany zgodnie z pewną konwencją. Jego pozycja, jako Ojca
Pustyni, miała sytuować go wyżej od starego, niewykształconego Egipcjanina. I
przed tą konwencją abba Arseniusz uciekł. Ale uciekł w silne zaangażowanie w
relację międzyosobową, która to relacja nie była określona przez konwencjonalne
role. Doświadczenie pustyni znosi nierówności między ludźmi47.
Zakończenie
Doświadczenie pustelnicze Ojców Pustyni z okresu IV do VI wieku okazuje się
nie być wyłącznie doświadczeniem samotności i izolacji od innych ludzi. Zmiana własnego sposobu odnoszenia się do drugiej osoby była w życiu chrześcijańskich anachoretów czymś bardzo istotnym. Z jednej strony, ucieczka od ludzi sygnalizowała początek „drogi pustyni”. Z drugiej strony, pustynia dawała początek „słowom” Ojców Pustyni. Natomiast tych „słowach” wyrażała się postawa ojcostwa duchowego („pustynnego”) wobec drugiej osoby. Drugą osobą mógł być pielgrzym szukający wskazówki,
inny asceta, o mniejszym doświadczeniu lub też inny Ojciec Pustyni. Słowa anachoretów cechują się nakierowaniem na doświadczenie. Ojciec Pustyni kieruje swoim „duchowym dzieckiem” w ten sposób, że otrzymuje ono możliwość zdobycia własnego
doświadczenia. Tylko osobiste doświadczenia mogą silnie ukształtować osobę i rozwinąć ją duchowo. Ponadto, swoim słowem, anachoreta dzieli się własnym doświadczeniem. Daje świadectwo ale unika konstruowania wzorców postępowania. A zatem,
zadaniem „ojca pustynnego” nie jest wyznaczanie reguł postępowania dla drugiego
człowieka. Jego słowo stanowi jednak inspirację i wsparcie. Następnie, słowa Ojca
Pustyni są konkretne. Odpowiadają na potrzeby pytającego, nie oferują mu jednak
rozbudowanych interpretacji. „Ojciec pustynny” stroni od spekulacji.
Rady anachoretów mają na celu naprowadzenie osoby szukającej pomocy na
bezpośrednie i silne doświadczenie własnych problemów i ograniczeń. Celem
jest konfrontacja z samym sobą. Jednocześnie jednak, „ojcostwo pustynne” odznacza się łagodnością. W apoftegmatach Ojcowie Pustyni dystansują się wobec
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postawy ascetycznej zasadzającej się na potępieniu życia emocjonalnego. Zamiast tego, anachoreci wskazują potrzebę uporządkowania własnego serca tak,
aby przeżywać uczucia lepiej i pełniej. Celem zaś oddalenia się na pustynię, jest
możliwość zmiany własnego serca. Abba Pambo powiedział „(…) Jeżeli masz
serce, możesz być zbawiony”48, jednak nie może to być serce, które osądza drugiego człowieka. Odmienione przez doświadczenie pustyni serce, które nie dokonuje żadnych osądów, pozwala wejść w bliski kontakt z drugim człowiekiem.
Postawa abba Arseniusza w omawianym wyżej apoftegmacie jest przykładem
takiego bliskiego kontaktu.
Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki relacji międzyludzkich w kontekście życia pustelniczego u Ojców Pustyni z okresu od IV do VI wieku. Ich nauki są obecnie
dostępne w postaci zbioru tzw. słów (apoftegmatów). Słowa te są krótkimi historiami o Ojcach Pustyni lub dialogami z osobami proszącymi Ojców o radę. Źródła te zawierają na pierwszy rzut oka sprzeczne informacje dotyczące tego, jak
pustelnicy powinni odnosić się do innej osoby w ogóle. Celem artykułu jest rozwiązanie tych sprzeczności i wydobycie z apoftegmatów wzorca „ojcostwa pustynnego” czyli zespołu cech, które są charakterystyczne dla stosunkach międzyosobowych, jakie podejmowali Ojcowie Pustyni.
An abstract
Abba, amma – „desert paternity” as a model for an interpersonal relation.
The article deals with an issue of interpersonal relations in the context of a
hermit life among the Desert Fathers from IV to VI century. The teachings of the
Desert Fathers are nowadays available as a set of so called “words”. These
“words” are either short stories referring to the Desert Fathers or dialogues that
they had with people asking the Fathers for an advice. These sources seem to
contain contradictory information about how the hermits should refer to the other
person in general. The aim of this article is to solve these contradictions and to
establish a model of a “desert paternity” which is a set of features peculiar to
interpersonal relations that the Desert Fathers had.
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Wizerunki ojca we współczesnej polskiej literaturze: Saturn i Gnój
Wstęp
Saturn jest historią – jak podaje sam autor – „mężczyzn z rodziny Goya”.
Powieść wyposażona jest oczywiście w fabułę, bohaterów, wątki, większość
niezbędnego literackiego inwentarza, nie posiada jednak narratora. Autor oddaje
głos kolejnym mężczyznom: Francisco – ojcu, głowie rodziny, Javierowi – jego
jedynemu synowi, a w dalszej części również Mariano – wnukowi Francisca,
synowi Javiera. Dzięki takiemu zabiegowi opinie na temat osób czy zdarzeń
zawsze przypisane są do którejś z postaci i skorelowane z konkretną perspektywą. Javier jest jedynym synem wybitnego ojca, królewskiego malarza, Francisco
de Goya, ale ściślej rzecz ujmując: jest jedynym żyjącym synem. Francisco pochował sześcioro innych swoich dzieci, poronionych lub zmarłych w okresie
niemowlęcym. Mówi Francisco: „Całe dzieciństwo Javiera starałem się nie przyzwyczajać do niego; bałem się, że odejdzie jak poprzedni, albo ci, których Pepa
roniła później: krwawe strzępki, brud na prześcieradłach, potworności, których
wolałbym, jak tylu innych, nie mieć przed oczami, a widzę je nieustannie1. Trudny początek ojcostwa nie jest jedynym problemem rodziny de Goya. Synostwo
nie było łatwiejsze. Francisco, ojciec, ogłuchł kiedy Javier był jeszcze małym
chłopcem. A ponieważ ogłuchł, był strasznie hałaśliwy; jego potężny głos słychać było w całym domu, od sklepu don Feliciano na parterze, gdzie szklane
flakoniki z perfumami drżały od niego i cichutko brzęczały, aż po strych, gdzie
wprawiał w ruch schnące prześcieradła. „Javieeeer – wrzeszczał – Javieeeer,
chodź do paaaapy!”, a ja uciekałem, gdzie się dało2. Ojciec przyniesiony do domu na noszach, głuchy, straszny z perspektywy dziecka i obcy przez swoją chorobę był w dodatku niekomunikatywny, ponieważ nie umiał jeszcze czytać z
ruchu warg, a Javier prawie nie umiał pisać3. Głuchota nie przerwała jednak kariery malarskiej Francisca. Przeciwnie – częściowo niedołężny tym bardziej starał się, nie wiadomo komu bardziej – sobie czy światu – udowodnić, że ciągle
jest wybitnym malarzem. Rzucał się w wir pracy, co powodowało albo izolację w
pracowni, albo długie okresy nieobecności w rodzinnym domu w czasie gdy
pracował dla monarchów, markizów, oficerów. Zarówno praca jak i częste i
przedłużające się wyjazdy nie dawały możliwości konstruowania solidnych relacji rodzinnych.
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Mimo to Francisco lubił myśleć o swoim synu, że zostanie malarzem. Myślałem sobie, że jeżeli mój tatuńcio, zwykły pozłotnik, spłodził takiego malarza jak
ja, to czego mój syn dokona4. Javier tymczasem, choć predestynowany do bycia
malarzem, z jakichś względów entuzjazmem nie zapłonął. Co więcej: doszukiwał
się wad malarstwa. Sądziłem zawsze, że malarstwo powinno być sztuką piękną i
czystą, a nie czymś między prostacką robotą tynkarza, nudną aptekarską precyzją
a przyziemnymi pracami pokojówki. Wydawało mi się, że stary z jego chlapaniem, charkaniem, pluciem na podłogę, z jego mazaniem brudnymi pędzlami
wszystkiego, co stało lub leżało w zasięgu ręki (…) był jakimś oszustem, podszywającym się pod prawdziwego malarza5.
Z niejasnych przyczyn niechęć pojawiająca się w dziecku udzieliła się również
ojcu, który sam pyta siebie, czy jego następcą, jedynym, niestety, następcą (…) ma
być to chuchro, ta dziewucha, ten chłystek, któremu w dwudziestym roku życia zaczęło się zbierać tu i tam sadełko, który tylko pasł dupę, gnuśniał, blady jak ściana
zaszywał się po kątach i ani me, ani be; to coś?6. Rzeczywiście: status, który osiągnął
Francisco pozwolił jego synowi na spokojne, dostatnie życie, które mogłoby być
beztroskie, gdyby nie strapienia wynikające ze skomplikowanych relacji rodzinnych.
Kiedy Javier osiągnął wiek stosowny do założenia rodziny, poślubił pannę z dobrego
domu, mądrą, ładną, akuratną, a widząc jak żywo jest jej towarzystwem zainteresowany jego ojciec, zaczął, powodowany licznymi swoimi kompleksami, roić, że być
może małżonka nie pozostaje mu wierna, że niewierność sprowadził na nią stary
Francisco, żyjący przecież od zawsze życiem artysty, bon vivanta, mający z kobietami styczności aż nazbyt wiele.
Javier przez pogłębiającą się niechęć do ojca powoduje problemy we własnym małżeństwie. Czuje też niechęć do swojego dziecka, podejrzewając żonę o
zdradę. Ciąży mu życie rodzinne, odwiedziny rodziców stają się koszmarem.
Javier ucieka albo dosłownie, albo izoluje się oddając literaturze.
Francisco i Javier różnią się właściwie wszystkim. Ojciec jest typem ciężko
pracującym na własny sukces, syn, którego okoliczności nigdy nie zmuszały do
podjęcia zarobkowej pracy, nie garnie się ani do malowania, ani jakiegokolwiek
zajęcia. Jednak pod względem moralnym Francisco nie wypada najlepiej. Jego
liczne romanse i skłonności do używek stawiają go w znacznie gorszym świetle
niż Javiera, który ani zamiłowania do rozpusty, ani do pijaństwa po ojcu nie
odziedziczył, ale który nie może być wzorem do naśladowania, gdyż podejrzenia,
którymi siebie dręczy powodują, że oczernia – choć tylko we własnej głowie,
nigdy na głos – swoich najbliższych.
Gnój
Różnice między ojcem a synem w książce Kuczoka również dałyby się
sprowadzić do opozycji: silny – słaby. Co za histeryk pieprzony. Cała matka.
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Parę klapsów dostanie i ryczy jakby go zarzynali7. U Kuczoka jednak to opozycja
wyraża się nie tylko symbolicznie, nie tylko na płaszczyźnie uzbieranych tytułów
– jak w osiemnastowiecznej Hiszpanii z powieści Dehnela – chociaż również,
owszem twój ojciec jest oficerem, ma pod sobą batalion, a tyś jest oferma batalionowa8. U Kuczoka opozycja: silny – słaby wyraża się wprost, przemocą, z
użyciem pejcza. Perspektywa narracyjna jest inna, sprawozdawcą rodzinnej
przemocy jest jej ofiara, ojca poznajemy nie przez jego przemyślenia, refleksje,
ale przez cytaty, najczęściej dobitne, przytaczane przez syna.
Ojciec bohatera-narratora lał go regularnie, od kołyski przez cały okres wychowawczy. Lał go za karę i profilaktycznie. Co ciekawe – również, podobnie
jak Francisco de Goya – „stary K.” był artystą. Mówił o sobie, że jest magistrem
sztuk najpiękniejszych. Problemy nieporozumień, niekomunikatywności, braku
czasu dla siebie czy braku wspólnych zainteresowań w ogóle nie wchodzą tutaj w
grę. Relacja ustawiona jest od początku i się nie zmienia.
1. Różnica jednego pokolenia
Interesującym punktem wspólnych obu powieści, najprostszym w swojej
oczywistości, jest to w jaki sposób świat zmienia się w ciągu życia jednego pokolenia. Opisywane przypadki są dokładnie odwrotne: rodzina de Goya za sprawą
talentu i pracy Francisca awansuje w społecznej hierarchii dochodząc do zaszczytów i majątku, zaś rodzina K. znacznie zubożała w czasie II wojny światowej, a jej inteligenckie korzenie w niepojęty sposób przestały mieć wpływ na
codzienne życie.
Świat równolegle w obu powieściach zmienia się w czasie trwania pokolenia,
zmienia się w sposób, który musi zaważyć na życiu dzieci, ale jego zmiany, jakkolwiek przez dorosłych powodowane, są dla tychże dorosłych czymś całkowicie
innym, niż dla dzieci.
Francisco zapewnił swojemu synowi status i majątek, a więc to, co było celem dla niego samego. Javier, nie mając przecież pojęcia o innym życiu, status i
majątek traktuje jako coś całkowicie naturalnego, a sam wydaje się być pozbawiony jakiejkolwiek ambicji czy celu, do którego mógłby dążyć. Stary K. z powieści Kuczoka również chcąc – w miarę swoich możliwości – dla dziecka najlepiej, wybiera mu szkołę, do której sam chodził, tłumacząc, że to najlepsza
szkoła, że z tradycjami, a poza tym najbliżej. Ale świat zmienił się od czasów
młodości starego K., od czasów, kiedy jego dom był jedynym domem w okolicy.
Powstały obok wille, później familoki, a po wojnie – bloki. Dla jego syna droga
do szkoły to droga przez mękę, wiodąca przez ulicę Cmentarną, na której „chachary” zajmują się podpalaniem psom ogonów i zrzucaniem kotów z dachu, pluciem na przechodniów, ewentualnie ich biciem. Jedno pokolenie to czas, w ciągu
którego świat zmienia się radykalnie. Największą zaś trudnością dzieci jest to, że
7
8

W. Kuczok, Gnój, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2010, s. 68.
Tamże, s. 114
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przychodzą na świat urządzony przez kogo innego, urządzony bez ich udziału,
bez ich zgody i wiedzy. A kiedy dorosną i same będą mogły cokolwiek zmienić,
uczynić coś, co na kształt świata będzie miało wpływ, znowu zrobią – choć pewnie w zgodzie z własnym sumieniem – coś, co następne pokolenie uzna za balast.
2. Tytuły i melancholia
Została jeszcze na koniec do wyjaśnienia zagadka tytułów, a więc i tytułu niniejszego artykułu. Z Gnojem Kuczoka nie ma trudności. Książka kończy się
bardzo wymowną i alegoryczną sceną: Rąbnęła ulewa stulecia, stare rury nie
wytrzymały i wybiło szambo, w piwnicach stanęło pół metra wody z gównem
(…). A niech jebnie piorun i spali to wszystko na zawsze. Ale tego dnia zamiast
pioruna mieli gnój9. To aż nader wymowny obraz tego, co państwo K. mieli w
swoim domu już od dawna.
Z Saturnem sprawa jest trudniejsza. Saturn jest w mitologii rzymskiej odpowiednikiem greckiego Kronosa, syna Uranosa i Gai, ojca Demeter, Hestii, Hery,
Hadesa, Posejdona i Zeusa. Kronos, czyli Saturn, swoje dzieci pożerał.
Francisco de Goya spłodził i stracił sześcioro dzieci, ale wątek mitologiczny nie
wyczerpuje tematu Saturna, mimo, że Goya mógł mieć pośredni wpływ na życie i
zdrowie dzieci, przez – jak pisze Dehnel – „saturnismo”. Autor nie tłumaczy hiszpańskiego słowa, które oznacza ołowicę, chorobę, na którą Francisco cierpiał, która była
powodem jego głuchoty oraz – niewykluczone – mogła mieć związek ze śmiercią
dzieci. Wszystko przez obecność w domu malarza ołowianej bieli, substancji używanej
do gruntowania płócien malarskich, która jest silną trucizną.
3. To jednak ciągle nie wszystko:
Niemal wszyscy pisarze późnego średniowiecza i renesansu uznawali za niezbity fakt, że melancholia, tak chorobliwa jak naturalna, pozostaje w szczególnej
relacji do Saturna oraz że to on ponosi winę za złe cechy i los melancholika. Po angielsku skłonności do ponuractwa i melancholii zwie się wciąż jeszcze saturnijskimi10. Klibansky, Panofsky i Saxl dokumentując historię pojęcia melancholii referują
zależność pojawiającą się w historycznych tekstach między Saturnem (planetą) a
kondycją melancholika. Cym zetem jest melancholia i czy jest obecna w domu de
Goya, albo rodziny K.? Rufus z Efezu, grecki medyk z pierwszego wieku naszej ery
pisze: Ci, którzy są przenikliwi i wyjątkowo pojętni, łatwo popadają w melancholijne
nastroje, ze względu na swą wrażliwość (dar przewidywania) i żywą wyobraźnię11.
Wrażliwość, wyobraźnia, pojętność mogłyby pasować do obydwu artystów: zarówno do starego Francisco, jak i starego K., który był artystą plastykiem, magistrem
sztuk pięknych. Gucio, jeden z wujków starego K., również artysta, malował „obrazy
9

Tamże, s. 200-201.
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii,
przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Universitas, Kraków 2009, s. 149.
11
Por. tamże, s. 69.
10
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śmierci i cierpienia”12 (zupełnie jak Goya), zaś o ojcu starego K. czytamy, że „wrócił
do (…) dziedzicznej melancholii”13.
Wszystkiemu winna jest więc melancholia, która według antycznych teoretyków jest powodem niepospolitości, wrażliwości, ale też skłonności do wina i
lubieżności (widać po Franciscu de Goya), która może powodować napady szału,
jak u Heraklesa14, który w takim szale zamordował swoją żonę i dzieci (agresję
widać u starego K.). Trzeba jednak dodać, że pojęcie melancholii, studiowane po
dziś dzień, ma swój początek w starogreckiej koncepcji czterech płynów ciała
odpowiedzialnych za cztery temperamenty: krwi (sangwinik), flegmy (flegmatyk), żółci (choleryk) i czarnej żółci (melancholik). Współczesna wiedza medyczna nie potwierdza obecności w ludzkim organizmie czarnej żółci.
Streszczenie
Stosunkowo niewiele jest najnowszych polskich powieści, o których można
by jednoznacznie powiedzieć, że ich tematem są więzi rodzinne. Dwa wybrane
do analizy tytuły są książkami wydanymi w XXI wieku, napisanymi przez autorów najmłodszych piszących pokoleń. Obydwaj byli wielokrotnie nagradzani
najbardziej prestiżowymi nagrodami literackimi i tłumaczeni na liczne języki
obce. Płotkowiak stara się znaleźć i przeanalizować punkty wspólne zarówno w
powieściach jak i w kreowanych tam wizerunkach ojców.
Summary
Images of the father in contemporary Polish literature: "Saturn" and "Filth"
There are only a few of the newest Polish novels about which it is possible to say
explicitly: family bonds are their subject. Two titles chosen for analysis are books published in the 21st century, written by authors of the younger generations of writers.
Both authors were repeatedly awarded the most prestigious literary awards and translated into numerous foreign languages. Płotkowiak is trying to find and to analyse
shared points in both novels and in created in them images of fathers.
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Mateusz Szast (KUL)

Ojcostwo duchowe w świetle badań własnych
Wstęp
Wiek XX to okres szczególny w dziejach ludzkości, nazywany epoką postępu i
technologii zmienił kierunek ludzkiego postrzegania. Postęp, utożsamiany ze zmianą,
skierowany jest głównie z myślą o polepszeniu bytu człowieka. Jednakowoż zauważyć
należy, że kierunek owych zmian cywilizację odczłowieczył, stwarzając swoistą
przestrzeń pędu ku najnowszym rozwiązaniom technologicznym, które generują
pokaźne zyski dla graczy rynkowych w nie uwikłanych. Rozwój środków przekazu,
technologii oraz zmiana na lepsze w rozmaitych dziedzinach życia odepchnął niejako
człowieka na bok, nie bacząc na jego osobowość, uczucia i plany. Owe aspiracje
jednak się nie zmieniły od czasów starożytnych, zmianie uległo jedynie podejście w
definiowaniu elementarnych potrzeb jednostki ludzkiej. Jak pisze Józef Kozielecki,
wiek XX jest wiekiem podziałów, dualizmów i niebezpieczeństw, takich jak: wojny
światowe, totalitaryzm, żelazna kurtyna, holocaust. Dużą rolę w tych trudnych dla
ludzkości czasach (podobnie jak podczas rozbiorów Polski), odegrali ojcowie duchowi,
krzewiąc wartości najcenniejsze dla człowieka, reorganizując jego rozumowanie o
aksjologię miłości, dobra i wzajemnej pomoc1 implikując tym samych prawego
człowieka i ugruntowanej postawie życiowej.
1. Kilka zadań na temat duchowego ojcostwa
Pochylając się nad tematyką ojcostwa duchowego należałoby sprecyzować
podstawowe pojęcia, aby przybliżyć istotę treści. Jak słusznie zauważył ksiądz
Józef Augustyn, termin ojcostwo duchowe, utożsamiane jest z takimi
synonimami jak: kierownictwo duchowe, przewodzenie duchowe, towarzyszenie
duchowe2 oraz pomoc duchowa (indywidualna bądź zbiorowa), dialog duchowy
czy poradnictwo duchowe3.
Według Augustyna wszystkie te terminy w pełni oddają sens pracy osoby,
która podejmuje się istoty przewodzeniu duchowemu człowieka. Niejednokrotnie
można usłyszeć o utożsamianiu ojcostwa duchowego z sakramentem pokuty i
nazwaniem osoby będącej pod opieką duchowego ‒ penitentem. Penitent jest to
określenie nieco za wąskie, gdyż oddaje jedynie część sensu jakim jest ojcostwo
duchowe, bowiem posługa ta, przejawia się nie tylko walką z grzechem a przede

1

Zob. J. Kozielecki, Przewodnicy Duchowi – ginący gatunek, „Odra”, 2011, 7/8 lipiecsierpień, s. 9.
2
Zob. J. Augustyn, Kierownictwo duchowe, Kraków 1992, s. 7.
3
Hasło: Kierownictwo duchowe, [w:] Encyklopedia katolicka, Tom VIII, Język – kino,
Lublin 2000, s. 1413.

507

wszystkim szukaniem Boga we wszystkich aspektach ludzkiego poznania4.
Ksiądz Damian Bryl pisze: „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 powołanie do przyjaźni z Bogiem, świętości i
zbawienia”5. Posługa ojca duchowego, będąca szczególnym powołaniem, jest o
wiele trudniejsza od rodzicielstwa biologicznego, ponieważ wymaga dojrzałości
moralnej, psychicznej i duchowej oraz doświadczenia przewodnictwa
duchowego w przeszłości. Funkcja ta, obarczona jest nieustanną pracą nad sobą,
kształtowaniem własnego charakteru. Osoba pełniąca tą, jakże odpowiedzialne
posłannictwo w pomocy człowiekowi na jego drodze życia, musi spełniać wiele
ról jednocześnie, miedzy innymi: wychowawcy, terapeuty, przyjaciela i
towarzysza życia zarazem6.
Ojcostwo duchowe nie jest efektem najnowszych rozważań naukowych,
gdyż rodowód idei sięga odległych czasów starożytnych, kiedy to ówcześni
myśliciele greccy byli uznawani za mistrzów dla swoich uczniów (Sokrates).
Wiele cennych informacji na temat ojcostwa duchowego dostarcza Pismo Święte
przytaczając przykłady proroków, którzy stawali się kierownikami dla
powierzonego im ludu (Mojżesz). Jezus Chrystus także formował swoich
uczniów by podjęli się szczególnego zadania jakim było głoszenie Słowa
Bożego7. Chrystus będący Drogą, Prawdą i Życiem przypomina człowiekowi o
jego wartości, godności, niezależnie od etapu życia na którym się on znajduje.
Potrzeba kochającego Bożego serca, ojcowskiego serca szuka pogrążonych w
odmętach codzienności zbłąkanych dusz jak pasterz poszukuje zagubionej owcy,
ponieważ dla Boga każdy „człowiek jest Jego szczególną własnością, Jego
najdroższym ukochanym dzieckiem”8.
Oprócz Chrystusa charakteryzującego się niebywałym charyzmatem należy
wymienić Franciszka z Asyżu, Benedykta z Nursji oraz Bernarda z Clairvaux,
Katarzynę ze Sieny. Wielkimi przewodnikami byli także: Ignacy Loyola, Jan od
Krzyża oraz Teresa Wielka. Na uwagę zasługuje postać Piotra Skargi, który
uważał, iż każdemu z braci jezuitów należy przyporządkować ojca duchowego w
celu prawidłowego kształtowania kręgosłupa moralnego zakonnika. Franciszek
Ksawery przeniósł ideę ojcostwa duchowego na osoby świeckie9. Oświecenie
4

Zob. J. Augustyn, dz. cyt., Kraków 1992, s. 7.
A. Jankowiak, Ojcostwo Duchowe. Rozmowa z księdzem Damianem Brylem,
http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/ojcostwo-duchowe, (10.12.2013).
6
Zob. M. Dziewiecki, Kapłan czyli duchowe ojcostwo,
http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4443-kaplan-czyliduchowe-ojcostwo, (10.12.2013).
7
Zob. Hasło: Kierownictwo duchowe, w: dz. cyt., Lublin 2000, s. 1414.
8
M. Piotrowski, Bóg się rodzi moc truchleje, „Miłujcie się!”, nr 3 2013, s. 4.
9
Tamże.
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oraz nowe prądy umysłowe nie przeszkodziły w kształtowaniu towarzyszenia
duchowego, gdyż osoby: Honorat Koźmiński, Jan Bosco, Edmund Bojanowski,
Wincenty Pallotti oraz Maria Marcelina Darowska ‒ przestrzegali przed
zagrażającymi niebezpieczeństwami poprzez udzielanie wskazówek i porad10.
Kierownictwo duchowe to nie tylko domena życia chrześcijańskiego
obrządku łacińskiego. Kościoły wschodnie utożsamiają ojcostwo duchowe z
relacją osobową pomiędzy mistrzem a uczniem, która była kultywowana
zwłaszcza przez mnichów. Rozeznawali oni i przenikali ludzkie serca
doświadczeniem i zdobytą mądrością, kształtując w uczniach pokorę, cierpliwość
i całkowite wyrzeczenie się siebie. Ojcostwo duchowe w Rosji określane
terminem nastawniczestwo znane było także wśród osób świeckich. Przykładem
oraz przedstawicielem jest postać Paisjusza Wieliczkowskiego, który odnowił
życie monastyczne między innymi w Athosie i Mołdawii. Kościół Grecki w
swojej tradycji nakazywał wybieranie przez poszczególnych wiernych swojego
indywidualnego nauczyciela (mógł nim zostać kapłan lub mnich), w celu
udzielania mu duchowych wskazówek11.
Czy w XX wieku, stuleciu zmian i niezwykłego tempa ojcostwo duchowe
było widoczne w świecie? Biorąc pod uwagę działalność oraz nauczanie takich
postaci jak chociażby Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko, Vaclav Havel, Leszek
Kołakowski, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Andrzej Sacharow, Jacek
Kuroń, Ksiądz Józef Tischner ‒ pytanie staje się oczywiste i banalne zarazem.
Kierując się racjami serca, uczuciami oraz emocjami, starali się oni kształtować
system wartości oraz kultywowali metody godnego i odpowiedzialnego
postępowania w świecie pełnym chaosu i zagubienia. Podczas uzasadniania
swoich stanowisk przewodnicy duchowi nie stosowali siły, gdyż nie chcieli
utożsamiać się z totalitaryzmem takich przywódców jak Hitler, Mussolini, czy
Stalin, którzy wywołują negatywne konotacje swoich działań. Ojcostwo duchowe
będące kierowaniem człowieka właściwymi drogami dostrzec można najbardziej
u Jana Pawła II oraz Jerzego Popiełuszki, którzy poprzez motywację kierowali
się altruizmem i ciepłem serca. Jako podaje Józef Kozielecki, Benedykt XVI nie
zastąpił Jana Pawła II, zaś Zygmunt Bauman Leszka Kołakowskiego ze względu
na brak mocy (charyzmatu) przekonywania i pewnie mniejsze zaufanie społeczne
(Bauman). Ojciec duchowy nie jest ekspertem jakich generuje współczesny
cyberświat, gdzie dla każdego zjawiska czy pojęcia ludzkiej egzystencji
odpowiada inna osoba, powodując kolejny pojęciowy chaos12. Przewodnicy
zajmujący się kwestiami ludzkimi czerpią z doświadczenia i wiedzy
humanistycznej, które zdobyli nie tylko podczas pobierania nauki na studiach
uniwersyteckich,
zarówno
teologicznych,
filozoficznych
a
także

10

Tamże.
Tamże, s. 1417.
12
Zob. Kozielecki, dz. cyt., „Odra”, 2011, 7/8 lipiec ‒ sierpień, s. 12.
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humanistycznych13. Posługa ta obejmuje swoim zasięgiem wszystkie stany i
każdy okres życia człowieka. Może odbywać się za pośrednictwem drogi
korespondencyjnej, bądź przez użycie najnowszych zdobyczy techniki14. Należy
zwrócić uwagę, iż technologia może jedynie wspomóc proces prowadzenia osoby
stosownymi drogami, bowiem bez żadnego kontaktu fizycznego nie można
budować prawdziwej wspólnoty i więzi.
Korzystanie z ojcostwa duchowego jest aktem dobrowolnym, zarówno przez
osobę, która chce podążać ku doskonałości jak również osobę, która została
poproszona o objęcie posługą15. Oznacza to, że istnieje możliwość nieobjęcia lub
rezygnacji ze świadczenia posługi, jeżeli osoba uzna, iż nie podoła temu zadaniu.
Niemniej jednak, jeżeli człowiek podejmując decyzję o oddaniu swojego życie w
opiekę konkretniej osoby, wielokrotnie ją rozważał i przemodlił, owa decyzja
związana jest z działaniem Boskim w akcie nominacji, który przez Ducha
Świętego realizuje najlepsze dla danego bliźniego rozwiązanie. Ojciec duchowy
to nie terapeuta ani specjalista w leczeniu przypadłości czysto chorobowych
(depresje, nerwice, uzależnienia). Ojcostwo nie jest specjalizacją usługową, gdzie
petent, klient, poprzez uiszczenie odpowiedniej kwoty uzyskuje pomoc. Dla ojca
duchowego człowiek jest kimś wyjątkowym, osobą z którą łączy go więź,
wspólnota ‒ swoista miłość16. Przewodnik duchowy kieruje się szczerością,
posłuszeństwem wobec Pana Boga w wypełnianiu jego poleceń, jest wytrwały,
ufa, potrafi słuchać i słyszeć głos do niego mówiący17.
Duchowego opiekuna można poszukiwać na rozmaite sposoby. Jedną z
możliwości jest rekonesans w parafiach, grupach formacyjnych i duszpasterstwach.
Można pytać księży, osoby świeckie, siostry oraz braci zakonnych o radę w tej
kwestii. Ważnym aspektem poszukiwania ojcostwa duchowego jest wytrwała
modlitwa w celu pomocy Ducha Świętego w odnalezieniu tej właściwej osoby18.
Posługa ta jest niezwykle kosztowna, lecz nie w sensie czysto materialnym
lecz emocjonalnych, a także fizycznym bowiem na przestrzeni lat, duchowi
przewodnicy napotykali szereg przeciwności, które mogły objawiać się poprzez:
prześladowania, więzienia, tortury, emigrację oraz męczeńską śmiercią. Czy
zatem teza księdza profesora Józef Kozieleckiego odnośnie „gatunku ginącego”
sprawdzi się?19. Na te i inne pytania starano się znaleźć odpowiedzi zadając
pytania kwestionariuszowe wybranej grupie respondentów, zaś wyniki
13

Zob. tamże.
Zob. Hasło: Kierownictwo duchowe, w: dz. cyt., Lublin 2000, s. 1415.
15
Zob. tamże.
16
Zob. M. Dziewiecki, Kobieta, kapłan i duchowe ojcostwo, [w:] Głos dla życia, nr
5/2012, s. 21.
17
Zob. F. F. Carvajal, Kierownictwo duchowe i jego zadania,
http://mateusz.pl/duchowość, (10.12.2013).
18
Zob. A. Ruszała, Kierownictwo duchowe, http://www.katolik.pl/kierownictwoduchowe, (10.12.2013).
19
Zob. Kozielecki, dz. cyt., Odra, 7/8 lipiec- sierpień 211, s. 13.
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przedstawiono w dalszej części niniejszego tekstu.
2. Metodologia badań własnych
Opis procesu badawczego należałoby rozpocząć od kilku kluczowych pytań:
Czy w pędzie życia współczesny człowiek potrzebuje przewodnika i kim
dla niego jest duchowy ojciec?
Jaką rolę odgrywa ojcostwo duchowe i kto może duchowym ojcem
zostać? Czy może to być jedynie kapłan? A może osoba świecka?
Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć respondenci poproszeni o wyplenienie
krótkiej ankiety. Badanie sondażowe przeprowadzono na próbie 68 osób, od 2 do 10
grudnia 2013 roku. Wykorzystano w tym celu technikę ankiety zawierającej 14 pytań.
Kwestionariusz, oczywiście anonimowy, zawierał pytania zamknięte jak również
półotwarte, co oznacza, że respondenci mogli wpisywać własne spostrzeżenia
odnośnie poruszanych kwestii, które stały się cennym materiałem badawczym.
Zastosowano celowy dobór próby. Założono, że losowy dobór zbiorowości badawczej
przy uwzględnieniu tak specyficznych grup osób jakimi są duchowni nie sprawdzi się.
Ankiety wypełniali księża diecezjalni w liczbie 17 osób, z czego 13 pochodziło z
Diecezji Sandomierskiej (dekanat rudnicki 5 księży, dekanat niżański 1 kapłan oraz z
dekanatu stalowowolskiego 7 duszpasterzy). Dwóch księży pochodziło z Diecezji
Przemyskiej (dekanat jarosławski), a także dwóch kapłanów reprezentowało Diecezję
Lubelską (śródmieście). Zgromadzenie wyników badań w pewnym momencie okazało
się zajęciem niezwykle trudnym oraz karkołomnym z powodu dotarcia do
respondentów, którzy w listopadzie i grudniu mają bardzo dużo pracy w parafiach,
duszpasterstwach oraz szkołach. Badania przeprowadzano także wśród osób
konsekrowanych w Towarzystwie Świętego Pawła (zakon Paulistów) w Częstochowie,
gdzie przebadano 14 kapłanów oraz braci zakonnych. Ankietę wypełnili także 3 księża
ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Michalici) w Stalowej Woli. Rozdano
kwestionariusze także wśród sióstr zakonnych. Większość z nich pochodziła z
Częstochowy (7 to Siostry Uczennice Boskiego Mistrza oraz 7 to Małe Siostry
Niepokalanego Serca Maryi ‒ Honoratki). Trzy zakonnice pochodziły z Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej dekanatu jarosławskiego.
Szczegółowy podział próby badawczej przedstawia zamieszczona poniżej tabela.
Tabela 1. Rozkład badanej próby
Kapłani
N=17
Diecezja Sandomierska:
‒Dekanat Rudnik n. Sanem:
6 kapłanów
‒ Dekanat Nisko: 1 kapłan
‒ Dekanat Stalowa Wola: 7
kapłanów

RESPONDENCI N=68
Siostry Zakonne
Zakonnicy
N=17
N=17
Siostry Uczennice
Towarzystwo
Boskiego Mistrza:
Świętego Pawła
7 sióstr
(Pauliści): 14
kapłanów i braci
zakonnych

Osoby
Świeckie N=17
Kobiety: 10
Mężczyźni: 7
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Diecezja Przemyska:
‒ Dekanat Jarosław:2
kapłanów

Siostry Niepok.
Serca Maryi
(Honoratki): 7
sióstr
Diecezja Lubelska:
Zgromadzenie SS.
‒ Dekanat Lublin Służebniczek NMP
Śródmiasto: 2 kapłanów
Niepokalanie
Poczętej: 3 siostry
Źródło: Opracowanie własne

Zgromadzenie Św. M.
Archanioła
(Michalici): 3
kapłanów zakonnych

W celu konfrontacji wyników rozdano 17 ankiet wśród ludzi świeckich. Osoby
te były w wieku od 20 do 30 roku życia, legitymowały się wykształceniem średnim
lub wyższym, zamieszkując zarówno wsie (10 osób) oraz miasta (7 osób). Rozkład
płci badanej próby przedstawia zamieszczona poniżej tabela. W badaniu więcej było
mężczyzn (60%) w stosunku do kobiet.
Tabela 2. Płeć badanych osób
N
Procent
27
40
Kobiety
41
60
Mężczyźni
Źródło: Opracowanie własne
Badania przeprowadzono z myślą o zaprezentowaniu zebranego materiału
podczas obrad Konferencji Naukowej zatytułowanej „Ojcostwo – powołanie czy
zadanie”, która miała miejsce 11 grudnia 2013 roku w Stalowej Woli w Wydziałach
Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Głównym celem badań było poznanie opinii respondentów na temat ojcostwa
duchowego we współczesnym świecie, zaś celem praktyczno opisowym stało się
rozpowszechnienie idei ojcostwa duchowego, wagi tej posługi oraz
uświadomienie ludziom potrzeby ojcostwa nie tyle w sensie jedynie fizycznym ‒
biologicznym. Celem teoretyczno ‒ opisowym było rozpoznanie opinii
respondentów dotyczących roli i wykorzystywania ojcostwa duchowego w
codziennej egzystencji, szeroko pojętej komunikacji ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie
nowoczesnym. Celem praktyczno ‒ wrażeniowym zaś pozostało sformułowanie
postulatów dotyczących szerzenia wiedzy, znaczenia ojcostwa duchowego oraz
świadomości aktywnego wykorzystywania idei w kształtowaniu charakteru
współczesnego człowieka.
Główny problem badawczy: jaką rolę odgrywają ojcowie duchowi w procesie socjalizacji w opinii respondentów, rozbito na kilka problemów szczegółowych, które obejmowały swoim zasięgiem takie zagadnienia jak: czym jest poświęcenie swojego życia dla innych, sposoby realizacji powołania kapłańskiego,
zakonnego, małżeńskiego, autorytet i jego zdobywanie wobec wyzwań, które
stoją w obliczu manipulacji medialnych oraz dyfuzji kulturowej. Na podstawie
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problemu głównego oraz problemów szczegółowych sformułowano hipotezy,
które były testowane w trakcie procesu badawczego.
Motywem wyjściowym podjęcia problematyki ojcostwa duchowego było poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych cennych informacji odnośnie roli jaką pełni
ta posługa w kształtowaniu życia człowieka. Motywem docelowym badań będzie
poznanie opinii andegowanych, którzy na co dzień stoją w obliczu posługi ojcostwa duchowego, bądź na pewno się z nią spotkali chociażby podczas formacji
zakonnej czy seminaryjnej. Zdobycie wiedzy odnośnie poruszanych kwestii oraz
opracowanie metod, sugestii mających na celu rozpowszechnienie wiedzy na
temat zasad funkcjonowania ojcostwa duchowego oraz uświadomienie czytelnikom wartości tej posługi w życiu każdego człowieka na każdym etapie jego życia
‒ to kolejne istotne elementy niniejszego tekstu.
Podczas badań nie napotkano na szczególne utrudnienia. Jedynym
dyskomfortem okazało się dotarcie do kapłanów diecezjalnych, ponieważ, jak
pisano wcześniej, byli bardzo zajęci przygotowywaniem rekolekcji
adwentowych, pochłonięci pracą duszpasterską w szkołach, parafiach oraz
spowiedziami adwentowymi. Niełatwe było także pokonywanie znacznych
odległości w celu realizacji badań. Autor musiał udać się do Częstochowy,
przemierzyć teren trzech dekanatów diecezji sandomierskiej oraz rozdać ankiety
w zaprzyjaźnionym dekanacie jarosławskim. Było to logistyczne przedsięwzięcie
wymagające dużej determinacji oraz poświęcenia. Uzyskane wyniki oraz wnioski
przedstawiono w dalszej części niniejszej pracy.
3. Analiza materiału badawczego
W pierwszej kolejności przedstawiono odpowiedzi odnośnie rozbudowanego
pytania ankietowego na temat życia oddanego na służbę Bogu i ludziom.
Respondenci w owym pytaniu przy każdym podpunkcie kafeterii mieli za zadanie
określenie stopnia swojego zdania od wariantu zdecydowanie tak do wariantu trudno
powiedzieć. Jednakże dane dowodzą, iż często zaznaczali jedną odpowiedź nie
uwzględniając innych spośród podanych, stąd duży odsetek braku danych. Wyniki
przedstawia zamieszczona poniżej tabela numer 3, w której dokonano podziału
odpowiedzi pomiędzy cztery grupy respondentów. Zebrany materiał dowodzi, iż dla
89% badanych życie oddane na służbę Bogu i ludziom to powołanie (suma
odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Życie oddane na służbę jest misją dla
67% badanych, dla 55,5% jest charyzmatem. Nieco mniej osób było zdania, że jest
to zadanie 48%. Dla respondentów życie w służbie bliźniemu nie jest zawodem oraz
profesją (42%) oraz wrodzoną zdolnością (33%).
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Tabela 3. Życie oddane na służbę Bogu i ludziom

a) zawód
‒ profesja

b)
powołanie

Siostry
Zakonne

Bracia
Zakonni

zdecydowan
ie tak
raczej tak

3
4,5%
0

raczej nie

1
1,5%
7
10%
0
13
19%

1
1,5%
1
1,5%
2
3%
6
9%
5
7%
14
20%

2
3%
0

zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć
zdecydowan
ie tak
raczej tak
raczej nie

c) zadanie

zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć
zdecydowan
ie tak
raczej tak
raczej nie

d) misja

zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć
zdecydowan
ie tak
raczej tak
raczej nie

e)
charyzmat
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zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć
zdecydowan
ie tak

Respondenci N=68
Osoby
Kapłani
Świeckie Diecezjal
ni
0
0
1
1,5%
3
7%
5
7%
3
5%
12
17%

1
1,5%
1
1,5%
4
6%
0

3
4,5%
0

4
6%
0

0

0

0

0

0

0

2
3%
4
6%
0
0

6
9%
7
10%
1
1,5%
0

1
1,5%
6
9%
5
7%
0

1
1,5%
11
16%
5
7%
0

1
1%
4
6%
5
7%
1
1,5%
2
3%
0

1
1%
0
3
4,5%
2
3%
2
3%
1
1,5%
0

1
1,5%
0

0

5
7%
4
6%
2
3%
0

6
9%
4
6%
1
1,5%
0

1
1,5%
11
16%

2
3%
2
3%

0

7
10%

13
19%

0

4
6%

Suma

Brak danych

4/68
6%
3/68
5%
7/68
10%
22/68
32%
8/68
12%
52/68
75%

64
94%
65
95%
61
89%
46
68%
60
88%
16
25%

9/68
14%
0/68

59
86%
68
100%
67
99%
67
99%
53
78%
50
73%
64
94%
65
95%
66
97%
40
59%
50
73%
65
95%
67
98,5%
65
95%
44
65%

1/68
1%
1/68
1,5%
15/68
22%
18/68
26%
4/68
6%
3/68
4,5%
2/68
3%
28/68
41%
18/68
26%
3/68
4,5%
1/68
1,5%
3/68
4,5%
24/68
35%

f)
wrodzona
zdolność

raczej tak

0

raczej nie

1
1,5%
1
1,5%
0

zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć
zdecydowan
ie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowan
ie nie
trudno
powiedzieć

2
3%
0
3
5%
4
6%
0

5
7%
0
0

6
9%
1
1,5%
0

3
4,5%
1
1,5%
0

2
3%
1
1%
1
1,5%

2
3%
2
3%
1
1,5%

2
3%
0

3
5%
3
4,5%
6
9%

1
1%
2
3%
3
4,5%

2
3%
3
4,5%
1
1,5%

0

14/68
20,5%
3/68
5%
1/68
1,5%
6/68
9%
5/68
7%
2/68
3%

54
79,5%
65
95%
67
98,5%
62
91%
63
93%
66
97%

9/68
14%
13/68
18%
10/68
15%

59
86%
55
82%
58
85%

Źródło: Obliczenia własne

Kolejne pytanie, które zadano ankietowanym dotyczyło komponentów
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania człowieka. Zebrane dane
prezentuje poniższa tabela, która podobnie jak poprzednia, przedstawia je z
uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi czterech grup respondentów. Najwięcej
osób, co stanowi 82% respondentów jest zdania, iż człowiek do prawidłowego
rozwoju potrzebuje zarówno ojcostwa fizycznego jak i duchowego. Jednej osobie
trudno było udzielić informacji w tej kwestii, zaś nikt nie opowiedział się
przeciwnie. Rozkład odpowiedzi w przypadku osób duchownych był na
zbliżonym poziomie (około 20%), zaś osoby świeckie uzyskały wynik nieco
mniejszy, oscylujący wokół 17%. Respondenci są zdania, że człowiek nie może
prawidłowo funkcjonować bez jakiegokolwiek ojcostwa (42%). Nieco inaczej
wygląda kwestia ojcostwa fizycznego. Według 48% ankietowanych człowiek
potrzebuje jedynie ojcostwa fizycznego, zaś dla 55% ankietowanych jedynie
duchowego. Reasumując należy stwierdzić, iż człowiek do prawidłowego
funkcjonowania potrzebuje zarówno ojcostwa duchowego i fizycznego.
Tabela 4. Potrzeba ojca dla rozwoju i funkcjonowania człowieka

a)
fizycznego

zdecydowanie
tak
raczej tak

Siostry
Zakonne
10
15%
0

Respondenci N=68
Bracia
Osoby
Zakonni
Świeckie
8
6
11%
9%
3
2
4%
3%

Kapłani

Suma

Brak
danych

4
6%
0

28/68
41%
5/68
7%

40
59%
63
93%
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raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
b)
duchowego

raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak

c)
fizycznego
i duchowego

d)
żadnego

1
1%
0

0
1%
0

1
1%
0

0

2
3%
8
11%
6
10%
0

0

7
10%
3
4%
1
1%
0

0

6
9%
3
4%
1
1%
0

1
1%
1
1%
1
1%
4
6%
1
1%
0
0

3/68
4%
1/68
1%
3/68
4%
25/6836
%
13/68
19%
2/68
2%
0/68

1
1%
12
17%
2
3%
0

2/68
2%
40/68
60%
15/68
22%
0/68

0

0

14
20%
2
3%
0

9
13%
6
9%
0

1
1%
7
10%
5
7%
0

zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak

0

0

0

0

0/68

0

0

0

0

1
1%
0

0

0

0

raczej nie

0

0

10
15%
0

9
13%
2
3%

1
1%
5
7%
1
1%

1
1%
1
1%
1
1%
0

2/68
2%
1/68
1%
1/68
1%
1/68
1%
28/6841
%
3/68
4%

raczej nie

zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć

4
6%
0

65
96%
67
99%
65
96%
43
64%
55
81%
66
98%
68
100%
66
98%
28
40%
53
78%
68
100%
68
100%
66
98%
67
99%
67
99%
67
99%
40
59%
65
96%

Źródło: Opracowanie własne

Trzecie pytanie dotyczyło sposobów realizacji ojcostwa duchowego. Ankietowani spośród podanych odpowiedzi mogli zaznaczyć 6 pozycji. Największą
ilość odpowiedzi stanowiącą ponad 60 uzyskała grupa trzech odpowiedzi (towarzysz w drodze do Boga – 66 (98%), wychowawca – 65(97%) i przewodnik – 63
głosy co stanowi 92%). Nieco mniejsze poparcie określone liczbą 54 osób zyskał
przyjaciel (79%). Dla połowy ankietowanych ojciec duchowy to terapeuta, telefon zaufania zaś uzyskał 31 głosów co stanowi 46%, natomiast ratownik uzyskał
notę 26 głosów co oznacza 38% poparcie. Ojciec duchowy dla andegowanych
nie jest na pewno kimś, kto stanowi źródło uzyskiwania dochodów, nie jest kum-
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plem i nie musi być osobą, która kształtuje umiejętności porozumiewania się
wśród ludzi. Towarzyszenie duchowe w drodze do doskonałości nie musi, według respondentów, posiadać cech przywódczych. Reasumując należy stwierdzić,
iż respondenci ojcostwo duchowe ogniskują wokół towarzyszeniu i wychowywaniu człowieka w drodze do Pana Boga i osiągnięcia doskonałości. Rozkład
odpowiedzi prezentuje zamieszczony poniżej wykres.
Wykres 1. Sposoby realizacji ojcostwa duchowego

Pytanie wielokrotnego wyboru, procenty do wszystkich udzielonych odpowiedzi nie
sumują się do 100. Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym krokiem w trakcie procesu badawczego było uzyskanie odpowiedzi odnośnie kwestii wyzwań jakie stoją przed ojcostwem duchowym w XXI
wieku. Rozkład odpowiedzi z podziałem na grupy respondentów szczegółowo
przedstawia kolejna tabela o numerze 5, zamieszczona poniżej. Zebrane dane
dowodzą, iż kapłan musi kierować się głównie siłą w sprostaniu oczekiwaniom
wychowawczym współczesnej młodzieży (66% wynikających z sumy odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Dla 61% respondentów kapłan w XXI wieku
musi stawić czoła postawom kreowanym przez środki społecznego przekazu.
Zmiana nastawienia ludzi do kapłaństwa to kolejny ważny temat przed którym
stoją duszpasterze według 38% andegowanych. Pozyskiwanie autorytetów plasuje się na takiej samej pozycji z notą 38% ankietowanych. Jednakże zmiana nastawienia ludzi wobec kapłanów nie musi być realizowana bezpośrednio przez
nich samych dla 28% badanych. Kapłani powinni zatroszczyć się o pozyskiwanie
autorytetów według 38% badanych. Konkludując należy stwierdzić, iż kapłani
muszą skupić się na wychowaniu współczesnej młodzieży, dotarciu do niej by
móc w pełni kształtować powołanie do ojcostwa duchowego.
Tabela 5. Oczekiwania wobec kapłana jako ojca duchownego w XXI wieku
Ss.
Zak.
a)
determinacji
i sile wobec
wyzwań

zdecydowanie
tak
raczej tak

5
7%
4
6%

Respondenci N=68
Bracia Osoby
KaZak.
Św.
płani
3
5%
11
16%

6
9%
3
5%

4
6%
5
7%

Suma

Brak
danych

18/68
27%
23/68
34%

50
73%
45
66%
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kreowanych
przez środki
społecznego
przekazu

b)
sile w
sprostaniu
oczekiwaniom
wychowawczym współczesnej młodzieży

c)
zmianie nastawienia ludzi
wobec kapłanów

d)
pozyskiwaniu
autorytetów
wśród ludzi

raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć

3
4%
1
1%
1
1%
6
9%
5
7%
0
1
1%
1
1%
4
6%
5
7%
4
6%
0

2
3%
0
0
5
7%
8
12%
4
6%
0
2
3%
0
8
12%
6
9%
0

1
1%
3
5%
5
7%
4
6%
0

2
3%
2
3%
5
7%
4
6%
0

4
6%

5
7%

2
3%
2
3%
2
3%
6
9%
7
10%
0
0
0
4
6%
3
4%
1
1%
1
1%
2
3%
1
1%
4
6%
2
3%
1
1%
2
3%

2
3%
1
1%
2
3%
2
3%
6
9%
4
6%
3
5%
0
0
2
3%
4
6%
3
5%
0
2
3%
4
6%
1
1%
1
1%
3
5%

9/68
13%
4/68
5%
5/68
7%
19/6828
%
26/68
38%
8/68
12%
4/68
6%
3/68
4%
8/68
12%
18/68
26%
15/68
22%
4/68
6%
5/68
7%
8/68
12%
18/68
26%
11/68
16%
2/68
2%
14/68
21%

59
87%
64
95%
63
93%
49
72%
42
62%
60
88%
64
94%
65
96%
60
88%
50
74%
53
78%
64
94%
63
93%
60
88%
50
74%
57
84%
66
98%
54
79%

Źródło: Opracowanie własne

Podążając tropem rozpoczętym w pytaniu poprzednim, w kolejnym etapie
starano się uzyskać informacje na temat sposobów pozyskiwaniu autorytetów
przez kapłanów. Dane zaprezentowano na wykresie numer dwa zamieszczonym
poniżej. Respondenci mogli zaznaczać kilka odpowiedzi, wyniki zaprezentowano
w skali procentowej i liczbowej prezentującej poparcie. Według zebranego
materiału najlepszym sposobem pozyskiwania autorytetu jest modlitwa
stanowiąca duchowe zjednoczenie z Panem Bogiem. Opcja ta uzyskała
największą ilość głosów (62) stanowiąc 92% poparcie badanych osób. Nieco
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mniej ankietowanych ‒ 46 opowiedziało się, że drogą wiodącą do uzyskania
autorytetu jest poświęcenie się dla innych (67%). Otoczenie opieką i wsparcie dla
innych to sposób dotarcia do serc dla 34 respondentów (50%), zaś dla 32 (48%),
osób metodą pozyskania zaufania i autorytetu może być post i jałmużna. Należy
zaznaczyć, że dla uzyskania autorytetu nie potrzeba doświadczenia
terapeutycznego i wiedzy specjalistycznej zaś pomoc finansowa i zaangażowanie
społeczne uzyskały kolejno znikoma ilość głosów poparcia (10% i 6%).
Konkludując zebrane dane należy wysnuć wniosek, iż modlitwą oraz
poświęceniem dla potrzebujących można zdobyć autorytet i szacunek w oczach
wiernych.
Wykres 2. Sposoby pozyskania autorytetu według badanych

Pytanie wielokrotnego wyboru, procenty do wszystkich udzielonych odpowiedzi nie
sumują się do 100. Źródło: Opracowanie własne

Dalsze pytanie dotyczyło uzyskania informacji odnośnie realizacji bliskości
duchowej w kontekście bliskości cielesnej. Pytanie postawione w kwestionariuszu
okazało się kwestią trudną oraz kontrowersyjną biorąc pod uwagę uzyskane wyniki.
Zebrane dane dowodzą, że dla największej ilości osób trudno było określić swoje
stanowisko (28 osób co stanowi 41%). Żadnej odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło
17 osób (25%). Według 13 andegowanych (19%) realizacja bliskości duchowej bez
wymiaru cielesnego jest możliwa, ale niebezpieczna poprzez brak nawiązania więzi.
Posługa ta nie będzie pełnowartościowa dla 10 osób co stanowi 15% badanych.
Uzyskane wyniki prezentuje zamieszczony poniżej wykres.
Wykres 3. Bliskość duchowa bez bliskości czysto fizycznej, cielesnej?

Źródło: Opracowanie własne
W kontekście duchowego ojcostwa zadano pytanie, czy owe ojcostwo
wpisane jest w powołanie kapłańskie lub zakonne? Zdecydowana większość
respondentów (49 osób co stanowi 72%) jest zdania, iż ojcostwo duchowe
wpisane jest w ideę powołania kapłańskiego. Zatem na wzór Boskiego
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Ojcowskiego Serca oraz Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia każda osoba czująca
w sercu potrzebę oddania swojego życia na chwałę Panu powinna liczyć się z
jakże ważną posługą, jaką jest ojcostwo w wymiarze duchowym. Przeciwnego
zdania były trzy osoby co stanowi 5% ankietowanych. Zaskakujące może
wydawać się stanowisko 9 osób (13%), które nie udzieliły odpowiedzi.
Ankietowani, którzy nie mogli określić swojego stanowiska w tej kwestii (7
osób) stanowili 10% badanych. Rozkład odpowiedzi przedstawia zamieszczony
poniżej wykres 4.
Wykres 4. Czy ojcostwo duchowe wpisane jest w powołanie kapłańskie czy
zakonne?

Źródło: Opracowanie własne
Podążając tropem istoty kapłańskiego ojcostwa duchowego w następnym pytaniu
ankietowym, starano się uzyskać odpowiedzi na pytanie, czy każdy mężczyzna może
zostać ojcem duchowym, czy może to być jedynie kapłan. Odpowiedzi udzielone
przez respondentów wskazują, iż w zdecydowanej większości (74%) respondentów
jest zdania, że każdy może zostać ojcem duchowym niezależnie od tego jaka drogę
życia wybierze. Blisko połowa, 32% ankietowanych opowiedziało się, że tylko kapłan
lub osoba konsekrowana może być ojcem duchowym. Interesujące wydaje się
stanowisko 32% ankietowanych, którzy opowiedzieli się po odwrotnej stronie, iż nie
tylko kapłan może zostać ojcem duchowym. Dychotomia uzyskanych wyników
sugeruje podział zdań wśród ankietowanych, który może wynikać z ról społecznych,
które pełnią na co dzień. Osobami, które są zdania, iż ojcem duchowym może zostać
nie tylko kapłan były głownie siostry zakonne oraz zakonnicy. Blisko połowa
respondentów (48%) uznała, że nie może zostać ojcem duchowym osoba, która
nieposiana własnych dzieci. Uzyskane dowodzą, iż ojcem duchowym może zostać
każdy mężczyzna, niezależnie od tego czy nieposiana dzieci. Szczegółowe dane
uzyskane z zadanego pytania ankietowego przedstawia zamieszczona poniżej tabela 6.
Tabela 6. Czy każdy mężczyzna może być ojcem duchowym?
Siostry
Zakonne

a)
każdy może
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zdecydowanie
tak

7
10%

Respondenci N=68
Bracia
Osoby
ZakonŚwiecni
kie

7
10%

8
12%

Kapłani

Suma

Brak
danych

8
12%

30/68
44%

38
56%

być ojcem
duchowym
niezależnie
jaką drogę
życia wybierze

b) tylko
kapłan, osoba
konsekrowana
może zostać
ojcem
duchowym

c) ojcem
duchowym
może być
tylko osoba
nieposiadająca
własnych
dzieci

raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć
zdecydowanie
tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie
nie
trudno powiedzieć

6
9%
1
1,%
0
0
4
6%
0

4
6%
4
6%
1
1%
0

3
5%
0

7
10%
0

1
1%
2
3%
0

1
1%
0

4
6%
3
5%
0

5
7%
4
6%
4
6%
2
3%
0

7
10%
0

0

0

0

0

0

0

1
1%
7
10%
0

3
5%
9
13%
3
5%

1
1%
7
10%
1
1%

3
5%
0

2
3%
3
5%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
0
3
5%
2
3%
0

20/68
30%
5/68
7%
3/68
5%
2/68
3%
11/6816%
10/68
16%
9/68
13%
13/68
19%
1/68
1%
1/68
1%
0/68
8/68
12%
25/68
36%
4/68
6%

48
70%
63
93%
65
95%
66
98%
57
84%
58
84%
59
87%
53
81%
67
99%
67
99%
68
100%
60
88%
43
64%
64
94%

Źródło: Opracowanie własne

Ojciec duchowy dla 92% respondentów winien cechować się nade wszystko
dyskrecją i powinien być godny zaufania (63 głosy). Dojrzałość i
odpowiedzialność (po 59) to kolejne komponenty kierownictwa duchowego,
które uzyskały akceptację 86% badanych. Trzy proc. mniej uzyskała odpowiedź,
mówiąca o tym, że ojciec duchowy powinien słuchać i słyszeć co się do niej
mówi (82% respondentów). Uporządkowanie (40 ‒ 59%), zrównoważenie (34 ‒
50%) oraz siła psychiczna to kolejne cechy duchowego kierownika. Badania
dowiodły, że ojcem duchowym nie musi być osoba opiekuńcza, mężna i
wrażliwa. Empatyczność także jest cechą, która nie zdobyła dużego poparcia w
toku procesu badawczego. Konkludując należy zaznaczyć, że respondenci są
zdania, iż w kierowaniu losem drugiego musi być osoba charakteryzująca się
podstawowymi komponentami dojrzałości.
Wykres 5: Cechy ojca duchowego według respondentów
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Źródło: Opracowanie własne

Istotnym elementem niniejszego raportu jest zapewne uzyskanie odpowiedzi
na krótkie pytanie, które brzmi: Czy każdy człowiek powinien posiadać ojca
duchowego? Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 32 osoby, czyli 48% spośród
przebadanych. Przeciwnego zdania jest zaledwie pięcioro ankietowanych
stanowiąc 7% populacji, zaś własnego zdania nie miało 9 osób (13%). Zadziwia
fakt, iż w 22 ankietach (32% ankietowanych), nie było udzielonej żadnej
odpowiedzi. Może to świadczyć o braku zdecydowania lub pomijaniu kwestii
ojcostwa duchowego wśród respondentów. Główna teza postawiona w trakcie
konstruowania projektu badawczego potwierdza potrzebę posiadania przez
każdego człowieka ojca duchowego.
Wykres 6. Czy każda osoba powinien posiadać ojca duchowego?

Źródło: Opracowanie własne

Czy można odmówić objęcia ojcostwem duchowym? Na to pytanie starali się
odpowiedzieć respondenci w jedenastym pytaniu kwestionariuszowym. Zebrany
materiał dowodzi, iż kapłan, który został poproszony o posługę ojca duchowego,
według zdecydowanej większości respondentów (85%), może odmówić takowej
posługi jeśli uzna, że nie czuje się na siłach, aby podjąć się tak odpowiedzialnego
zadania. Innego zdania, mówiącego, że nie powinien rezygnować z posługi ojca
duchowego skoro zdecydował się zostać kapłanem, gdyż w istotę powołania
kapłańskiego wpisane jest duchowe ojcostwo ‒ jest 9 osób co stanowi 13% badanych.
Żaden z respondentów nie opowiedział się za wariantem mówiącym o rezygnacji z tej
funkcji, jeśli nie chce się realizować jako ojciec duchowy. Świadczyć to może o
ugruntowanej roli kapłaństwa i poważnym traktowaniu idei ojcostwa duchowego
wśród respondentów. Szczegółowe odpowiedzi przedstawiono w formie graficznego
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wykresu poniżej.
Wykres 7. Czy kapłan może odmówić posługi ojca duchowego?

Źródło: Opracowanie własne

Ankietowani w pytaniu: czy zgodzilibyś się podjąć posługę kierownictwa
duchowego? odpowiedzieli następująco: w jednakowej liczbie (po 20 osób co stanowi
30%) opowiedzieli twierdząco, czyli podjęliby się kierownictwa duchowego. Również
20 osób (30%) stwierdziło, iż nie podjęłoby się tej posługi. Blisko połowa
ankietowanych nie była zdecydowana co do tej kwestii. Zastanawiający pozostaje
problem podjęcia się posługi kierownictwa duchowego w obliczu uzyskanych danych.
Biorąc pod uwagę fakt, że próba badawczą byli kapłani, bracia zakonni i siostry
zakonne, jedynie 25% stanowili świeccy, zbyt mała liczba osób jest w stanie objąć
ojcostwem duchowym od zaraz, gdyby trzeba było podjąć decyzję natychmiast. Do
zagospodarowania pozostaje 40% ankietowanych, którzy poprzez rozeznanie swojego
zdania mogą zarówno podjąć się tej posługi bądź z niej zrezygnować.
Wykres 8. Czy zgodziłbyś pełnić posługę kierownika duchowego?

Źródło: Opracowanie własne

Przedostatnie pytanie kwestionariuszowe dotyczyło istoty personalnej ojcostwa
duchowego ‒ kto może nim zostać. Zebrany materiał dowodzi, iż według
zdecydowanej większości badanych powinien nim zostać kapłan (82%), niezależnie od
tego, cze pełni swoją posługę w strukturach diecezjalnych czy we wspólnotach
zakonny. Na drugiej pozycji uplasował się zakonnik uzyskując poparcie 69%
andegowanych, zaś siostra zakonna uzyskała zdecydowanie gorszy wynik (51%),
stawiający ją nieopodal świeckiego mężczyzny i świeckiej kobiety. W kafeterii celowo
dodano odpowiedź, tylko kapłan, aby zdobyć informacje, czy respondenci uważają, iż
tylko kapłan może pełnić tę funkcję. Zebrane dane dowodzą, że największym
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zaufaniem cieszą się kapłani. Wynikać to może z dużej liczby tej grupy społecznej w
wypełnianiu kwestionariuszy ankiety lub zaufaniu i autorytecie stanu kapłańskiego
wśród respondentów. Zebrany materiał badawczy ilustruje przedstawiony poniżej
wykres 9 w którym uzyskane wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankietowani mogli
zakreślać dowolną liczbę odpowiedzi.
Wykres 9. Kto może zostać kierownikiem duchowym?

Źródło: Opracowanie własne

Ostatnie pytanie ankietowe dotyczyło odczuć jakie towarzyszą osobie będącej
duchowym ojcem. Ponad połowa respondentów (53%), nie mając pewnie
doświadczenia jako ojcowie duchowi, nie udzieliło odpowiedzi, lub nie odczuwało
niczego szczególnego, co zaznaczono brakiem danych. Niemniej 24% osób czuje
wielką odpowiedzialność za powierzonego człowieka. Radość to cecha, która
towarzyszy 7 osobom co stanowi 11% badanych. Pomoc oraz świadomość losu osoby,
które udzielano wskazówek i porad to znikomy, jednak pojawiający się w ankietach
aspekt ojcostwa duchowego, który uzyskał jedno procentowe poparcie wśród
ankietowanych. Szczegółowe dane prezentuje zamieszczony poniżej wykres.
Wykres 10. Uczucia towarzyszące podczas bycia ojcem duchowym

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski i konkluzje
W świetle zebranego materiału badawczego niniejszego opracowania,
sformułowano następujące wnioski:
badania dowiodły, że człowiek do prawidłowego funkcjonowania
potrzebuje zarówno ojcostwa duchowego jak i fizycznego;
ojcostwo duchowe ankietowani utożsamiają z towarzyszeniem i
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wychowywaniem człowieka w drodze do Pana Boga oraz w osiągnięciu przez
niego pełni doskonałości;
według badań obecni duszpasterze powinni koncentrować swoje siły na
wychowaniu współczesnej młodzieży, dotarciu do niej by móc w pełni
kształtować powołanie do ojcostwa duchowego;
zdobycie autorytetu wiąże się z modlitwą oraz poświęceniem dla
potrzebujących, nie zaś poprzez zdobywanie wiedzy, doświadczenie
terapeutyczne i udzielanie pomocy czysto finansowej;
respondenci niechętnie odpowiadali na pytania kontrowersyjne, niejasne,
dotykające tematyki bliskości fizycznej oraz cielesności w wychowaniu co może
wiązać się z ideą posługi, którą pełnią oraz wszechobecnym w mediach tematem
molestowania oraz nadużyć seksualnych księży wobec nieletnich;
zdecydowana większość andegowanych jest zdania, iż posługa ojcostwa
duchowego wpisana jest w powołanie kapłańskie lub zakonne;
według 74% ankietowanych ojcem duchowym może zostać każdy
mężczyzna niezależnie jaka drogę życia wybierze;
badania dowiodły, że ojcem duchowym nie musi być osoba opiekuńcza,
mężna i wrażliwa. Empatyczność także jest cechą, która nie zdobyła dużego
poparcia w toku procesu badawczego. Dla respondentów liczy się dyskrecja,
zaufanie i umiejętność słuchania;
główna teza zdobyta opowiadająca się za potrzebą posiadania przez
każdego człowieka ojca duchowego potwierdziła się;
kapłan nie może zrezygnować z posługi ojcostwa duchowego jeśli o takową
zostanie poproszony, gdyż jest to wpisane w ideę powołania;
biorąc pod uwagę badaną populację (75% to osoby duchowne), zbyt mała liczba
respondentów podjęłaby się posługi ojcostwa duchowego jeśli zostałaby poproszona o
nią w chwili zadania pytania;
największym zaufaniem badanej próby cieszą się kapłani (zakonni i
diecezjalni);
w trakcie posługi ojcowie duchowi odczuwają głównie odpowiedzialność,
radość oraz miłość z pełnionej roli.
Zakończenie
Poprzez analizę literatury przedmiotu oraz wniosków z przeprowadzonych
badań należy stwierdzić, iż duchowe ojcostwo, które towarzyszy człowiekowi od
zarania dziejów jest ideą niezwykle cenną w toku rozwoju osobowości
człowieka. Dzięki duchowemu przewodnictwu jednostka ludzka może
prawidłowo kształtować swoje życie, dążąc do doskonałości i szczęścia nie tylko
ziemskiego, ale przede wszystkim niebieskiego, osiągając zbawienie, czyli kres
życia chrześcijańskiego. Idea ta, często niedoceniana, zapomniana i pomijana w
pędzie codzienności zasługuje na większe zainteresowanie i uwagę ze względu
na poczet świętych i błogosławionych ludzi, którzy kształtowali pokolenia
prawych serc i sumień, uwalniając od kryzysów i chaosu na ścieżkach
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codzienności. Duchowe ojcostwo obok czysto fizycznego, dostarcza jeszcze
jednego komponentu ‒ komfortu psychicznego człowieka warunkującego jego
dobrostan życiowy.
Konkludując powyższe wnioski z badania sondażowego przeprowadzonego
wśród osób duchownych oraz świeckich, należy zwrócić uwagę na te, które
budzą niepokój, zmuszają do refleksji i prowokują do przedstawienia propozycji
działań w celu zmiany niekorzystnej sytuacji. Badania dostarczyły wyników na
temat wybranych tylko aspektów ojcostwa duchowego, zaznaczając konieczność
powtórzenia ich na większą skalę, aby w sposób kompleksowy oraz horyzontalny
zaprezentować wiedzę w celu możliwości ingerowania w tematykę dotykającą
każdego człowieka niezależnie od wieku, koloru skóry, wyznania czy
prezentowanych poglądów, bowiem każdy ma ojca, któremu zawdzięcza życie.
Na zakończenie można przytoczyć słowa trafnie określające ideę ojcostwa
duchowego:
,,Ojcem jest tylko Bóg
od Niego pochodzi życie
człowiek przy tym tylko służy,
stwarzając warunki, by przekazać,
co sam otrzymał jako dar za darmo...
Tylko przenośnie można nazwać ,,ojcem” tego,
kto ciałem, kto duchem
budzi życie przez Chrystusa:
Przez Niego wszystko istniejesz
i w Nim się wszystko rozwija...”20
Na zakończenie autor chciałby wyrazić ogromną wdzięczność za okazaną
pomoc w toku procesu badawczego. Otrzymane wskazówki, pomoc logistyczną
oraz serdeczności jaką napotkał na drodze realizacji postawionego sobie celu nie
osiągnąłby, gdyby nie osoba Bodka, księdza Bogusława Zemana, przyjaciela a
zarazem Prowincjała Regionalnego Towarzystwa Świętego Pawła (Paulistów) w
Polsce, który zgodził się, aby drodzy w Chrystusie Panu bracia wypełnili ankiety,
goszcząc autora w zakonnych murach. Pomógł on także w pozyskaniu cennego
materiału badawczego u sióstr zakonnych dwóch zgromadzeń częstochowskich.
Pomogli także świeccy przyjaciele w rozdysponowaniu kwestionariuszy ankiet,
na ręce których należy złożyć serdeczne podziękowania, były to dwie kobiety:
Agnieszka oraz Joanna.
Streszczenie
Duchowe ojcostwo będące niezwykłą ideą kierowania człowieka w celu
prawidłowego kształtowania jego życia, podnoszenia moralności oraz
poradnictwo i oparcia duchowego to znana od stuleci idea. Artykuł prezentuje
tematykę ojcostwa duchowego w oparciu o literaturę przedmiotu, która została
20

W. Wermter, Kapłan z powołania, Częstochowa 1998, s. 138.
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poparta pilotażowymi badaniami sondażowymi autora na próbie 68
respondentów, którzy pochodzą zarówno ze środowiska duchowego jak również
świeckiego. Dostarczając konkluzji z badań należy zwrócić uwagę na fakt
pochylenia się nad kwestiami ojcostwa duchowego w dobie XXI wieku po to,
aby tę szlachetna idę kultywować i rozbudzać na nowo wśród ludzi
niejednokrotnie zagubionych w chaosie codzienności.
Summary
Spiritual fatherhood which is amazing idea of directing human to properly
shape of his life, raising moral and spiritual guidance and backrest is known for
centuries the idea. This article presents the subject of spiritual fatherhood based
on the literature on the subject, which was supported by the pilot's population
surveys on a sample of 68 respondents, who come from both the spiritual
environment as well as the secular. Delivering the conclusions of the study
should be noted tilt over issues of spiritual fatherhood in the era of the twentyfirst century in order to cultivate the noble go and awaken again among people
often lost in the chaos of everyday life.
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Ewelina Bal (KUL)

Sługa Boży Jerzy Ciesielski wzorem męża i ojca
Wstęp
Gruntowne przemiany, wydarzenia, które wstrząsnęły ludzkością XX wieku,
odbiły się szczególnie na rodzinie, osobach ją tworzących, a szczególnie na jednym z rodziców - ojcu. Istniejący od wieków model ojca jako patriarchy wielkiej
rodziny, obejmujący szereg pokoleń o niekwestionowanym niekiedy despotycznym autorytecie w większości uprzemysłowionych społeczeństwach uległ radykalnym przemianom. Najczęściej zanikł zastąpiony zupełnie nowym modelem o
trudnych do zdefiniowania cechach. Problem mający swe reperkusje w rodzinie i
społeczeństwie, a nawet w Kościele, polega na tym, że dawny model ojcostwa
został usunięty a nowego jeszcze nie wypracowano. Nie ma również jednomyślności, na czym miałby polegać. Osoby kompetentne dają raczej odpowiedz na
pytanie: jak nie powinien być nowy model ojca, aniżeli na ważniejsze pytanie:
jaki powinien być wzorzec ojca1. Cel niniejszego artykuł ma na celu ukazania
postaci Jerzego Ciesielskiego, który swoim życiem daje przykład współczesnym
mężczyznom, jakimi powinni być ojcami.
1. Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego
Jerzy Ciesielski urodził się 12 lutego 1929 roku w Krakowie, w rodzinie
wojskowej, która pielęgnowała tradycje rodzinne i patriotyczne. Ojciec Jerzego
Filip Ciesielski był zawodowym wojskowym w randze starszego sierżanta. Matką jego była Maria z domu Tatarczana. Jerzy miał starszego brata, Romana, który
był pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej oraz młodszą siostrę
Marię Bronisławę, która zmarła w wieku 8 lat. Rodzina Ciesielskich mieszkała w
Krakowie przy ul. Kasprowicza później przeprowadzili się na ulicę Brodowicza2.
We wspomnieniach o Jerzym Ciesielskim Eleonora Świerczek tak napisała o
jego rodzinie „Była to rodzina katolicka w całym tego słowa znaczeniu, głęboko
wierząca i praktykująca wiarę na co dzień. W takiej atmosferze wychowywały się
dzieci. Najważniejszym atutem przekazywania wiary dzieciom było działanie
własnym przykładem. Śp. Jerzy będąc małym dzieckiem w żaden piątek z własnej
woli nie jadł słodyczy pod żadną postacią; sam powiedział, że czyni to na pamiątkę śmierci Pana Jezusa w ten dzień”3.
1

Por. Słownik Małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wyd. Akademii Teologii Katolickiej;
Łomianki „Fundacja Pomocy Rodzinie” 1999 s. 315.
2
Por. J. Machniak. Sługa Boży Jerzy Ciesielski. Kraków: Wyd. M 2004 s. 13.
3
E. Świerczek. Dzieciństwo. W: Dziękują Ci Boże, że jestem. Wspomnienie o Jerzym
Ciesielskim. Red. M. Władyczanka. Kraków: Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji
Krakowskiej 1995 s. 20.
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Jerzy został ochrzczony w Krakowie 32 marca 1929 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja. Sakramentu chrztu udzielił mu wikariusz
parafii ks. dr Władysław Kulczycki. W 1938 roku przyjął Pierwszą Komunię św.
u Ojców Karmelitów przy ul. Rakowickiej w Krakowie4. We wrześniu 1935 roku
Jerzy rozpoczął naukę w siedmioklasowej szkole podstawowej nr 3 im. Świętego
Mikołaja w Krakowie, przy ul. Lubomirskich. Po jej ukończeniu w roku 1942, z
powodu zamknięcia przez okupanta szkół średnich ogólnokształcących, rozpoczął naukę w dwuletniej prywatnej Szkole Handlowej E. Liberdy w Krakowie
przy ul. Senackiej. Ukończył ją w lipcu 1944 roku. W latach 1944-1945, aby
uchronić się przed wywozem na roboty do Niemiec rozpoczął pracę w kwaszarni
kapusty. Prawdopodobnie w okresie okupacji był uczestnikiem tajnych kompletów licealnych, ponieważ po zakończeniu wojny 10 lutego 1945 roku Jerzy rozpoczął naukę w VII Państwowym Gimnazjum i Liceum im. A. Witkowskiego w
Krakowie jako uczeń II klasy. Tam też zdał egzamin dojrzałości w roku 19485.
Jako przedmiot dalszej nauki Ciesielski wybrał studia techniczne w organizowanej Politechnice Krakowskiej, będącej jeszcze wtedy filią Akademii Górniczo-Hutniczej, na wydziale Budownictwa Lądowego. Nie miał jednak pewności
czy uda mu się dostać na ten kierunek. Jednocześnie starał się o przyjęcie na
istniejący przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Studium Wychowania Fizycznego, ponieważ sport, który od wczesnej młodości uprawiał, był
jego życiową pasją. Został przyjęty na oba kierunki6. Studia na Politechnice były
dwustopniowe. Po ukończeniu trzeciego roku studenci otrzymywali dyplom inżyniera, następnie odbywali obowiązkowy staż pracy. Jerzy staż odbył w Nowej
Hucie jako kierownik grupy budowlanej. Po jej zakończeniu kontynuował studia
uzyskując w 1954 roku dyplom magistra inżyniera. Od 1 stycznia 1954 roku
rozpoczął pracę w Zakładzie Badawczym Materiałów i Konstrukcji Wydziałów
Politechnicznych Akademii Górniczej. Na podstawie nakazu pracy, jesienią 1954
roku podjął pracę w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego w charakterze projektanta. Od 1 stycznia 1955 roku pracował na pół etatu w Biurze Projektów oraz
na pełnym etacie na Politechnice. W 1960 roku Ciesielski obronił pracę doktorską na tamta: „Realizacji i straty siły naciągania przy odcinkowym sprężeniu
powłok cylindrycznych” i rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej. Jako
nauczyciel akademicki był powszechnie ceniony i lubiany przez studentów, czego wyrazem było przyznanie pierwszej nagrody w dziedzinie dydaktyki na
Uczelnianym Korpusie Stowarzyszenia Studentów Polskich. Owocem jego pracy
naukowej i liczącym się wkładem w dorobek nauki technicznej w Polsce jest
4

Por. Kalendarium życia Sł. Bożego J. Ciesielskiego.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/kalendar.htm
5
Por. F. Holböck. Sługa Boży Jerzy Ciesielski i Danuta Ciesielska z roku Plebaczyk.
Rozdział w Książce Święci małżonkowie zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków
nadzwyczajnymi wzorami cnót”.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.ogr.pl/jerzy_ciesielski/a_holboc.htm.
6
Por. tamże.
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m.in. 41 publikacji z zakresu konstrukcji żelbetowych, i współautorstwo trzeb
patentów7. W roku 1968 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był członkiem
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej, która uhonorowała go nagrodą II stopnia za wybitne osiągnięcia techniczne. W październiki 1968 roku Jerzy Ciesielski skorzystał z propozycji prof. Jana K. Tyszowieckiego i zastąpił go w roli wykładowcy Uniwersytetu w Chartumie (Sudan) jako tzw. visiting professor. Po rocznym pobycie w
Sudanie, aby nie przedłużać rozłąki z żoną i dziećmi sprowadził ich do Chartumu8. Zginął w wieku 41 lat wraz z dwojgiem dzieci 9 października 1970 roku w
Chartumie, w wodach Nilu, podczas katastrofy statku wycieczkowe. Statek, którym płynęli osiadł na mieliźnie, pękł i zatonął. Żona Jerzego w tym dniu pozostała w domu. Najstarsza córka Marysia zdołała się uratować, gdyż przebywała na
górnym pokładzie statku. Został pochowany na Cmentarzu Podgórskim 23 listopada 1970 roku. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard. Karol Wojtyła9. 31 grudnia 1985 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego
Jerzego Ciesielskiego.
2. Małżeństwo i rodzina
2.1 Szukanie miłości
W swoich poszukiwaniach szczęścia Jerzy Ciesielki pochylał się nad problemem miłości. Często odwoływał się on do refleksji św. Tomasza z Akwinu,
który pomógł mu zrozumieć różnicę między miłością zmysłową i duchową. W
jego refleksji na temat miłości wyraźnie słychać echo Hymnu o miłości św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian: „Miłość prawdziwa, szlachetna i czysta
wnosi sobie piękno, pogodę i szczęście, jest trwała i rośnie, jest bezinteresowna,
gotowa na wszelkie ofiary, bo każe nie szukać siebie, lecz dobra osoby kochanej:
każde poświęcenie jest przyjemnością”10. Miłość była dla Ciesielskiego wielkim
wyzwaniem i jednocześnie zadaniem na całe życie. O miłości często dyskutował
w gronie znajomych. Temat ten pogłębiał przez lekturę książek i osobistą obserwację świata. Sprawdzianem przyjaźni i miłości stało się dla Jerzego życie małżeńskie i rodzinne11. Jerzy nazywał miłość „pragnieniem dobra dla drugich” albo
„upodobaniem w dobru”12. Miłość jest więc zawsze związana z poznaniem dobra. Wyróżnił on trzy rodzaje miłości ze względu na różne rodzaje dobra: miłość
7

Sługa Boży Jerzy Ciesielski.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/zycie.htm
8
Papież uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego.
http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x73651/papiez-uznal-heroicznosc-cnot-jerzego-ciesielskiego/.
9
Sługa Boży Jerzy Ciesielski, nauczyciel akademicki.
http://katolicy1844.republika.pl/Sludzy%20Bozy/ciesielski.htm.
10
J. Machnika. Sługa Boży Jerzy Ciesielski 1929-1970. Kraków: 2007, s. 106. Cyt za J.
Ciesielski. Notatki. Mps sporządzony przez D. Ciesielską, s. 33
11
J. Machnika. Sługa Boży Jerzy Ciesielski 1929-1970, s. 106.
12
J. Ciesielski. Notatki. Maszynopis sporządzony przez Danutę Ciesielską, s. 33.
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zmysłową, miłość w znaczeniu codziennym oraz miłość jako piękno duszy nieśmiertelnej. Jak pisał Jerzy miłość zależy od człowieka i od tego jakie dobro
dostrzega on w bliźnim. Skupienie się tylko na dobrach zmysłowych, pięknym
wyglądzie zewnętrznym prowadzi do zredukowania miłości do przeżyć zewnętrznych. Podkreślał on, że miłość zredukowana do poziomu zmysłowego
staje się zagrożeniem dla człowieka. Widział on wyraźne niebezpieczeństwo
miłości skupionej na sobie: „A miłość zmysłowa jest egoistyczna, czasem nawet
okrucieństwa, szuka zaspokojenie siebie, a osoba «kochana» służy jako dogodny
do tego przedmiot. Jest namiętna i porywacza, przynosząca niepokój”13.
Jerzy wiedział, że jego powołaniem jest małżeństwo. Przygotowywał się do
niego długo oraz wszechstronnie. Rozumiał małżeństwo jako przymierze: zawierzenie drugiej osobie i oczekiwanie tegoż zawierzenia od niej. O jego podejściu
do małżeństwa pięknie napisał Jana Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei”: Szukał towarzyszki życia i szukał jej na kolanach, w modlitwie. Nie zapomnę nigdy tej rozmowy, w której powiedział mi po specjalnym dniu skupienia:
Myślę, że ta dziewczyna ma być moją żoną, że Pan Bóg mi ją daje14. Przy wyborze towarzyszki życia Jerzy brał pod uwagę cel małżeństwa, którym jest wzajemna miłość i posiadanie dzieci: „Jakim kryterium ważyć decyzję? Trzeba tę sprawę
rozpatrywać pod względem celów małżeństwa. 1. Rodzenie i wychowanie potomstwa. Jaką matką będzie? 1.1 Zdrowie fizyczne. 1.2. Prawy charakter, katolickie
zasady moralne. 1.3. Zdolność poświęcenia się dla dzieci i ich wychowania. 1.4.
Pragnienie potomstwa uznanie jego wartości”15.
Swoją przyszłą żonę Danutę poznał jeszcze w czasie studiów. Potem ich miłość dojrzewała w szczególnych warunkach: wśród piękna przyrody, na wielu
wyprawach kajakowych, górskich i narciarskich, ale także podczas bardzo zasadniczych rozmów prowadzonych nie tylko sam na sam, wśród radości wspólnego pokonywania trudów, jakie niosły ze sobą te wyprawy. Przygotowując się
do małżeństwa Jerzy pytał sam siebie czy w jego relacji do ukochanej osoby
będą zrealizowane cele małżeństwa: „2. Obiektywne możliwości realizacji celów
małżeństwa. 2.1 Zrodzenie i wychowanie potomstwa: tak (zdrowie fizyczne, moralne czy katolicki światopogląd). 2.2. Zaspokojenie popędu seksualnego tak
(pociąg zmysłowy do osoby). 2.3. Wzajemna pomoc: tak (zrozumienie mnie i
mych ideałów, możliwość wspólnego realizowania ideału świętości, wspólny styl
życia, wierność i miłość)”16.
Rozważanie celów małżeństwa i rodziny pozwoliło Jerzemu podjąć odważną
decyzję. W jego notatkach czytamy: „Widząc obiektywne warunki; przeczuwając
13

Por. J. Ciesielski. Notatki, s. 33.
J. Kawecki. Być ojcem rodziny współcześnie – przykład Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich „Źródło” nr 41 (354) z
dnia 11 października 1998.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/a_zrod1.htm.
15
J. Ciesielski. Notatki, s. 65.
16
J. Ciesielski. Notatki, s. 69.
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Wolę Boga, co do mego przeznaczenia i wolną decyzję obierając Ją za przedmiot
miłości postawiam zaproponować Danusi małżeństwo. Tyniec, 29 V 56”17. Po
oświadczynach Jerzy wraz ze swoją narzeczoną podjął kilka ważnych postanowień, które miały ich jeszcze mocniej związać duchowo. Oboje odwoływali się
do wiary i modlitwy, gdyż na Bogu chcieli budować swoją przyszłość. „25 VIII
56. Powiedzieliśmy sobie nawzajem to, co się mówi naprawdę tylko raz w życiu:
że się kochamy”18. Już w okresie przedmałżeńskim Jerzy postanowił mówić o
wszystkich sprawach ze swoja narzeczona. Dialog i wzajemne otwarcie miały
być podstawą ich życia rodzinnego. Patronką ich dialogu miała być Maryja19.
Aby pełniej przygotować się do sakramentu małżeństwa wspólnie brali udział w
dniach skupienia dla narzeczonych prowadzonych przez ks. Karola Wojtyłę. W
roku akademickim 1956/57 uczestniczyli w cotygodniowych konferencjach na
temat miłości, narzeczeństwa i małżeństwa. Głoszone one były w kościele św.
Anny przez ks. Jana Pietraszkę20. Przygotowując się do zawarcia związku małżeńskiego Jerzy uczestniczył w spotkaniach, w czasie, których była omawiana
przysięga małżeńska. Jerzy rozumiał miłość jako bardzo złożone zjawisko. Miłość to wola, pragnienie dobra i szczęścia dla umiłowanego. Miłość przejawia się
w upodobaniu i sympatii oraz zmysłowości. «Ślubuję Ci miłość» to znaczy:
przysięgam wobec Boga ową dobrą wolę dobra i szczęścia dla tego wybranego
człowieka, która ma być generalną zasadą współżycia. Jerzy uważał, że trzeba
uczyć się „kultury miłości”, czyli sposobów wyrażania uczuć i pragnień oraz
uporządkowania dóbr według właściwej hierarchii. Miłość duchowa, czyli dobro
drugiego człowieka, powinna znajdować się na pierwszym miejscu przed miłością zmysłową21.
2.2 Jerzy jako mąż
Przyjęcie sakramentu małżeństwa Jerzego i Danuty miało miejsce 29 czerwca 1957 roku w kościele św. Anny. Małżeństwo ich pobłogosławił ks. Karol
Wojtyła. Jerzy przyjął swoją żonę jako dar Boży. Miłość miała dla niego bardzo
konkretny wymiar wzajemnych relacji małżeńskich. Zgodnie ze swoim rozumieniem miłości jako dawanie siebie, pytał się, co może zrobić, by uszczęśliwić
żonie: „1. Co cię uszczęśliwia na co dzień? – jakie problemy dnia powszedniego
rozwiązać. 2. Jakim ja mam być, żebyś mię jeszcze więcej kochała? 3. Jaki problem domowy uważasz aktualnie jako najpilniejszy do rozwiązania?”22. Jerzy
szczególnie zwracał uwagę na potrzebę rozmowy. Wspólnie z Danutą rozwiązywał codzienne problemy. Nie bał się również pytania o siebie, jak powinien się
17

Por. tamże, s. 69.
Por. tamże, s. 74.
19
Por. J. Machnika. Sługa Boży Jerzy Ciesielski 1929-1970, s. 133.
20
Por. J. Kawecki. Być ojcem rodziny współcześnie – przykład Sługi Bożego Jerzego
Ciesielskiego.
21
Por. J. Machnika. Sługa Boży Jerzy Ciesielski 1929-1970, s. 111.
22
J. Ciesielski. Notatki, s. 79.
18

533

zmienić, by odpowiadać oczekiwaniu żony i sprawić jej radość. Miłość wzajemna oznaczała dla Jerzego wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji23.
Jerzy był bardzo troskliwym mężem. Żywił on głęboki szacunek dla swojej
żony i jej godności. Baczył na to, by nie znalazła się w cieniu jego osoby i osiągnięć. Pilnował, aby „szła równo”. Chciał z nią wszystko dzielić. Zawsze z żoną
uzgadniał swoje plany, zamiary czy przedsięwzięcia. Zawsze liczył się ze zdaniem swojej małżonki. Ich małżeństwo było przymierzem opartym na miłości24.
Troszczył się o swoją żonę, interesował się jej zajęciami w domu, dbał o to, aby
odpoczywała poza domem przynajmniej raz w tygodniu. Stawiał sobie również
za cel troskę o wnoszenie radosnego nastroju w życie rodzinne. W planie zajęć
przewidywał konkretny czas spędzony w domu, w towarzystwie swoich bliskich.
W chwilach rozłąki spowodowanych wyjazdami służbowymi dawał żonie dowody swojej miłość zapewniając ja o tym, że bezgranicznie ją kocha. Pisał w listach
do żony: „Danuś! Bardzo, bardzo Cię kocham. Jesteś taka dobra dla mnie jesteś
Mamusią Marysieńki. Bogu dziękować za naszą miłość, za zgodę, zrozumienie,
życzliwość i za tysiące łask”. Miłość do żony wyrażała się również w trosce o jej
zdrowie i dobre samopoczucie oraz szczerym i intensywnym uczuciu25.
Miłość pielęgnował nie tylko na początku wspólnej drogi, ale również wraz z
upływem lat. W dziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, wraz z abp.
Wojtyłą i przyjaciółmi propagował „środki odnowy miłości małżeńskiej”. Wśród
środków służących do budowania miłości w małżeństwie i rodzinie na pierwszym miejscu Jerzy postawił wspólny udział we Mszy Świętej raz w miesiącu
oraz dziękowanie Bogu, który jest źródłem wszelkiej miłości, za każdy wspólnie
przeżyty rok. Do środków „nadprzyrodzonych”, jakie przewidywał Jerzy, zaliczał również pielgrzymkę do Częstochowy. Środki zwyczajne obejmowały
wspólne spędzanie czasu, wspomnienie dnia zawarcia małżeństwa, oglądanie
zdjęć z rodzinnych uroczystości czy wspólne wyjazdy z zaprzyjaźnionymi rodzinami. Jerzy żeniąc się miał świadomość, że małżeństwo jest życiem dwuosobowym. I niesie w sobie to wszystko, co niesie życie. Przede wszystkim troskę o
chleb powszedni, o zarobek, pieniądze. Niesie zwycięstwa, sukcesy, powodzenia,
ale także porażki, zniechęcenia. Danuta była towarzyszką jego życia26.
Jerzy miał świadomość, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety
niesie ze sobą wiele problemów, które są wynikiem zderzenia dwóch różnych
charakterów. Pozostaje do końca wielką niewiadomą, ale jest jednocześnie wielkim oczekiwaniem człowieka stworzonego przez Boga, by we wspólnocie małżeńskiej realizować swoje życie27. Na drodze do szczęścia małżeńskiego Ciesielski odkrył również tajemnicę niepewności ludzkiego losu. Niepewność tak wynikała z niemożliwości poznania przyszłości i tego, co człowieka czeka w małżeń23
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stwie. Jednak poznanie woli Bożej, życie zgodnie z Bożymi przykazaniami oraz
wykorzystanie własnego intelektu, zdolności fizycznych i duchowych oraz gotowość dzielenia się dobrem stały się dla niego źródłem odważnych decyzji. Człowiek rzeczywiście nie zna przyszłości i drugiego człowiek, który staj się jego
towarzyszem na całe życie w związku małżeńskim. Ale wierność Bogu i Jego
przykazaniom staje się początkiem wzajemnego zaufania28.
Małżeństwo było dla Jerzego związkiem dwóch osób, które przed Bogiem
podejmują decyzję wspólnego życia. W ten sposób zobowiązują się do wypełniania celów, jakie Bóg wpisał w życie człowieka w momencie stworzenia: Małżeństwo nie jest tylko sprawą dwóch osób. Jest sprawą dwóch osób w obliczu
Boga, Stwórcy i Celu każdej z tych osób jak i samego związku małżeńskiego.
Stąd wynika odpowiedzialność za losy małżeństwa jako całości i za los dzieci i
żony. W żonie Danucie Jerzy widział osobę, której mógł powierzyć wszystkie
swoje ideały. Ona zaś zawsze podtrzymywała go w dobrym, z dobrocią i łagodnością pomagając w temperowaniu gwałtownych cech charakteru. Jerzy podziwiał w niej gotowość do wspólnego spędzania czasu, zainteresowanie sportem,
udział w wycieczkach i wytrwałość w dążeniu do celu. Jeszcze bardziej pociągały go w żonie przymioty duchowe: „1.2. «Zdrowie» moralne – katolickie zasady
postępowania, na wskroś prawy charakter (uczciwość, prawdomówność, ogromna życzliwość do ludzi, uczynność, taktowność – zdolność do poświęcenia dla
trudu zrodzenia i wychowania dzieci, - uznanie wartości potomstwa)”29. To był
kapitał, który później owocował w życiu rodzinnym pomagając w pokonywaniu
życiowych trudności. Jerzy zauważył również dyskrecję żony i jednocześnie jej
duże zainteresowanie sprawami męża. Jerzy wysoko cenił jej wyrozumiałość i
łagodność. Sam zaś musiał podejmować wielki wysiłek, by lepiej zrozumieć
psychikę kobiety. Cierpliwie pracował nad tym, aby dopasować swoje przyzwyczajenia do wspólnego stylu życia30.
Sprawdzianem miłości małżeńskiej dla Jerzego Ciesielskiego były wyjazdy z
domu, zawiązane z pracą zawodową. Podczas każdej podróży pisał listy do żony
zapewniając ją o swojej miłości. Opowiadał o codziennych zajęciach, zwiedzanych okolicach i o spotkanych ludziach. Jerzy nie miał przed żoną żadnych tajemnic. W listach pytał o zdrowie najbliższych.. Miłość do żony stawała się spoidłem miłości bliźniego. Gdy minęło 9 lat ich narzeczeństwa powiedział: „Dziękuję Ci bardzo za wszystkie dni. Zapewniam Cię, że pozostałaś dla mnie taką
Ukochaną, jakiej 29 czerwca 1957 przyrzekałem miłość, wiarę… Chce, abyś była
szczęśliwa, a jeżeli to możliwe, abyś tym szczęściem nieco promieniała na zewnątrz”31. Jerzy dbał o to, aby ich małżeństwo było podstawą szerszej wspólnoty
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rodzinnej, bo przecież instytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane
ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa, ku rodzinie32.
2.3. Jerzy jako ojciec
Do ojcostwa Jerzy przygotowywał się równie starannie jak do małżeństwa.
Razem z żoną brał udział w prowadzonym przez ks. Karola Wojtyłę dniu skupienia dla małżeństw oczekujących dziecka, a później regularnie uczestniczyli z
żoną w spotkaniach młodych małżeństw. Małżeństwo Danuty i Jerzego obdarzył
Bóg trójką dzieci. Najstarsza była Marysia urodziła się w 1957 roku, druga z
kolei była Katarzyna w 1961 i najmłodszy Piotr urodzony w 1962 roku. Jerzy
cenił dar ojcostwa. Swoje dzieci kochał od chwili poczęcia, czego dowodem był
jego stosunek do matki noszącej je pod sercem oraz to, że uczestniczył w przyjście na świat swoich dzieci. Oboje rodzice aktywnie uczestniczyli w wychowaniu
swoich dzieci. Rozumiejąc znaczenie modlitwy w życiu rodzinnym, na niej budowali wychowanie. Przyjaciele rodziny wspominali, że cała rodzina Ciesielskich w sobotnie popołudnia czytała Ewangelię i rozważała jej treść. Natomiast
w każdą niedziele wszyscy razem uczestniczyli w Eucharystii33.
Jerzy był oddanym ojcem, który troszczył się o stronę materialną i duchową
swoich bliskich. Dużo pracował, aby zapewnić byt rodzinie. Zawsze jednak
znajdował czas dla żony i dzieci. Starał się by praca zawodowa i naukowa nie
oddalała członków rodziny od siebie. Wręcz przeciwnie, gdy obowiązków zawodowych miał więcej, tym pełniejsze i intensywniejsze było Jego zaangażowanie
w wykorzystanie czasu wspólnego na wzmocnienie więzi rodzinnych34. Jerzy
wcześnie zadbał o to, by jego dzieci uczyły się właściwych relacji z innymi. Służyły temu różne wyjazdy wakacyjne z zaprzyjaźnionymi rodzinami, goszczenie u
siebie w domu tych, którzy nie mieli własnej pełniej rodziny, zabawy z gromadką
dzieci. Czasami po niedzielnej Mszy św. uczył je na Błoniach puszczać latawce
albo organizował różne gry sportowe. Jerzy poświęcał czas i uwagę nie tylko
swoim dzieciom, otaczał on opieką również dzieci swoich bliskich krewnych.
Interesował się również kształtowaniem charakteru swoich chrześniaków, ich
postępami w nauce i zainteresowaniami35.
Ksiądz biskup Jan Pietraszko w kazaniu wygłoszonym w rocznicę śmierci
Jerzego i jego dwojga dzieci powiedział: „Jeśli się czasem mówi, że rodzina jest
domowym Kościołem, to on nie znając jeszcze tego terminu, w sposób możliwie
doskonały realizował w swojej rodzinie ten postulat. Bez ostentacji, bez wielkich
słów, bez nudzenia Panem Bogiem (…) w sposób godny, poważny i budzący szacunek wprowadzał ducha Ewangelii niepozornie, prawie niepostrzeżenie, ale
32
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wchodząc w ten dom wyczuwało się, że to naprawdę jest Kościół domowy i że ten
rys charakterystyczny zawdzięcza się właśnie ojcu (…)”36.
Jerzy miał świadomość, że dużą rolę odgrywa również wychowanie duchowe. Wiedział, że nie można tego obowiązku pozostawiać tylko żonie. Dzieci
patrząc na ojca kształtują w swojej świadomości obraz Boga jako Ojca, co stanowi fundament religii chrześcijańskiej. Jerzy wychowywał poprzez przekazywanie prawd wiary i zasad postępowania, przede wszystkim jednak przez dojrzały i konsekwentny światopogląd oraz własny przykład religijny. Jerzy dla swoich
dzieci był przyjacielem i jednocześnie przewodnikiem na drodze odkrywania
wartości religijnych.
Jerzy Ciesielski żył zwyczajnie, ale jednak w naszym ludzkim wymiarze heroicznie. Sługa Boży ukazuje swoim przykładem, że do ojcostwa należy się
przygotować od najmłodszych lat poprzez okres młodości a w sposób szczególny
w okresie narzeczeństwa. Mężczyzna nie może ograniczać się tylko do zapłodnienia żony, by stać się ojcem dziecka. Zadania mężczyzny w dziedzinie powołania do życia są paralelne do zadań kobiety, żony. Jerzy ukazał swoim życiem,
że ojciec ma być przede wszystkim wychowawcą.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie postaci Sługi Bożego Jerzego
Ciesielskiego wzorowego męża i ojca. Wiedział on, że jego życiowym powołaniem jest małżeństwo. Przygotowywał się do niego długo i wszechstronnie. Rozumiał małżeństwo jako przymierze: zawierzenie drugiej osobie i oczekiwanie
tegoż zawierzenia od niej. W czerwcu 1957 roku zawarł związek małżeński z
Danutą Plebańczyk. Był on bardzo troskliwym mężem. Żywił on głęboki szacunek dla swojej żony i jej godności. Miłość do Danuty pielęgnował nie tylko na
początku wspólnej drogi, lecz także wraz z upływem czasu. Codziennie troszczył
się o nią, interesował się jej zajęciami, dbał o to, aby odpoczywała. Małżeństwo
Danuty i Jerzego obdarzył Bóg trójką dzieci. Uważał ich za największe dobro i
cel małżeństwa. Mimo licznych zajęć i dodatkowych prac podejmowanych w
celu utrzymania rodziny zawsze znajdował czas dla swojej rodziny. Poświęcał im
bez reszty każdą wolną chwilę. Był oddanym ojcem, który troszczył się o stronę
materialną i duchową swojej rodziny.
Abstract
Servant of God Jerzy Ciesielski as an example of a husband and a father
The purpose of this article is to present the Servant of God Jerzy Ciesielski, a
perfect husband and father. He was aware of the fact that marriage was his vocation in life. He was preparing to it thoroughly and for a long time. He understood
36
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marriage as an alliance: confiding in another person and expecting such confidence from this person as well. In June of 1957 he married Danuta Plebańczyk.
He was a very caring husband. He held great respect for his wife and her honour.
Not only did he cherish love for Danuta at the beginning of their life together but
also with the passing of time. Every day he looked after her, he was interested in
her activities, took special care so that she was resting enough. God blessed the
marriage of Danuta and Jerzy with three children. Jerzy considered them to be
the greatest good and goal of marriage. In spite of numerous activities and extra
work undertaken to support his family, he was always able to find some time for
his family. He devoted almost all his free time to them. He was a dedicated father
who cared about financial and spiritual side of his family.
Bibliografia
Źródło
Ciesielski J. Notatki. Maszynopis sporządzony przez Danutę Ciesielską.
Machnika J. Sługa Boży Jerzy Ciesielski 1929-1970. Kraków: Wyd. Stanisława BM
Archidiecezji Krakowskiej 2007.
Opracowania
Holböck F. Sługa Boży Jerzy Ciesielski i Danuta Ciesielska z roku Plebaczyk. – rozdział w książce „Święci małżonkowie zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków
nadzwyczajnymi wzorami cnót”.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.ogr.pl/jerzy_ciesielski/a_holboc.htm.
Kawecki J. Być ojcem rodziny współcześnie – przykład Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich „Źródło”, w numerze
41 (406) z dnia 10 października 1999.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/a_zrod1.htm.
Papież uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego.
http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x73651/papiez-uznal-heroicznosc-cnot-jerzegociesielskiego/.
Pietraszko J. Słowo wygłoszone przed Mszą św. za śp. Jerzego Ciesielskiego w Kolegiacie św. Anny – 9 października 1987 roku.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/bp_jan.htm.
Sługa Boży Jerzy Ciesielski, nauczyciel akademicki.
http://katolicy1844.republika.pl/Sludzy%20Bozy/ciesielski.htm.
Sługa Boży Jerzy Ciesielski.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/zycie.htm.
Świerczek E. Dzieciństwo. W: Dziękują Ci Boże, że jestem. Wspomnienie o Jerzym
Ciesielskim. Red. M. Władyczanka. Kraków: Wyd. św. Stanisława BM Archidiecezji
Krakowskiej 1995 s. 20-21.
Kalendarium życia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/kalendar.htm.

538

Anna Bartnik (UMCS)

Mit „ojca narodu” – analiza pojęcia na wybranych przykładach
Wstęp
Znaczenie terminu „ojcostwo” może być rozpatrywane w wielu kontekstach.
Jego pojmowanie zawiera się w oparciu o własne doświadczenia (związane z
posiadaniem ojca lub stania się nim), jak również przyjętego wzorca społecznego. Warto jednak podkreślić, iż ojcostwo jest też w pewnym sensie zróżnicowane
kulturowo. Nie ma uniwersalnego wzoru sprawowania ojcostwa, który byłby
obecny we wszystkich kulturach.
1. Mity narodowe jako element tożsamości narodowej
Każdy naród posiada swoje mity narodowe, które mają za zadanie budowanie tożsamości narodowej, poczucia wspólnoty i społecznych więzi. Mity to
pewnego rodzaju sądy i przekonania, które w sposób uproszczony, przystępny
zapewniają jednostkom, grupom, a szerzej społecznościom, jak i całym narodom,
poczucie przynależności1. Warto podkreślić, iż ich właściwością może być odwoływanie się do wydarzeń i procesów nie do końca prawdziwych, bądź całkowicie
oderwanych od rzeczywistości. Jednak z założenia mają one realizować cel jakim
jest dostarczenie wiedzy i świadomości „początków” oraz poczucia tożsamości.
Mity często służą podtrzymaniu więzi narodowych jak i skupieniu narodu wokół
jakiejś sprawy2. Są ponadto składnikiem budującym wspólnoty narodowe, który
zresztą stanowi podporę i fundament w kształtowaniu się kolejnych pokoleń.
Warto zaznaczyć, iż każdy naród tworzy mity, które związane są z miejscami,
wydarzeniami i bohaterami ważnymi z punktu widzenia danej społeczności3.
Analizując rolę mitów w oparciu o ich konstruktywny charakter można zaznaczyć, iż często przyczyniają się do gloryfikacji niektórych osób, wydarzeń,
miejsc. Z drugiej strony mogą wpływać na demaskowanie treści, które niosą w
sobie, co z kolei wpływa na utrwalanie i przetwarzanie ich mitycznego wymiaru4.
2. Mit „ojca narodu” – analiza wybranych jednostek.
Tematykę ojcostwa można rozpatrywać w szerszym aspekcie, przypisując rolę ojca konkretnemu przywódcy, traktując go tym samym jako „ojca narodu”.
1
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Historia zna wielu ojców i założycieli państw, jak również ważnych osobistości
(osób świeckich i duchownych), którzy uważani byli przez ludność (społeczeństwo) za wybranych, przeznaczonych do sprawowania władzy czy przewodzenia
narodowi, często z tytułu boskiego prawa, jak również na zasadzie własnej kreacji i tworzenia kultu własnej osoby, w oderwaniu od naturalnych predyspozycji i
rzeczywistego poparcia narodu. W ramach niniejszego opracowania zostanie
przytoczonych kilka przykładów.
Abraham
Jest wiele przykładów świadczących o doniosłej roli przywódców, polityków, osób duchownych i innych osobistości, które utożsamiano ze sprawowaniem roli „ojca narodu”. Za pierwszego znaczącego przywódcę w historii narodów uznaje się powszechnie Abrahama. Niewiele osób miało tak duży wpływ na
dzieje religii jak on (za „ojca” uznają go przedstawiciele trzech wielkich religii:
judaizmu, islamu i chrześcijaństwa)5. Bibliści zaliczają go do kluczowych i niezwykle znaczących postaci Pisma Świętego, podkreślając wiarę i posłuszeństwo.
Jego imię w oparciu o tłumaczenie z języka hebrajskiego oznaczało „ojciec narodów". Do dzisiaj zresztą spotkać można określenie Abrahama jako „ojca wszystkich, którzy wierzą”. Warto wspomnieć, iż tradycja biblijna uosabia w nim
pierwszego przedstawiciela plemienia semickiego - Izraelitów.
Abraham, początkowo Abram, mieszkał w mezopotamskim mieście Ur. Po
zawarciu przymierza z Bogiem, wyruszył w wędrówkę do obiecanej mu Ziemi
Kanaan (która była dawną Ziemią Obiecaną)6. W zamian za wierność i posłuszeństwo Bóg obiecał, iż będzie otaczać Abrahama i jego potomków ochroną.
Gdy Abram miał 99 lat, ponownie objawił mu się Jahwe i obiecał niezmiernie
liczne potomstwo7. Nadał mu wtedy imię Abraham, gdyż zamierzał uczynić go
ojcem narodów, który miał zapoczątkować dynastię królewską.
Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk został uznany za bohatera wojennego, który stworzył
świecką republikę Turcji. Został jej pierwszym prezydentem i zarazem wielkim
reformatorem. Z uwagi na zasługi, w 1934 roku zgromadzenie narodowe nadało
mu tytuł Atatürka, który tłumaczy się jako „Ojciec narodu”. Jego działanie oraz
doniosła rola i wkład w budowę państwowości spowodowały wpisanie do tureckiej historii jako wielkiego przywódcy8.
W roku 1922 Mustafa Kemal Atatürk stanął na czele ruchu nacjonalistycznego, a obalając panujący sułtanat, wpłynął na zakończenie epoki Imperium
osmańskiego. Po proklamowaniu tureckiej republiki przeniósł stolicę państwa ze
5
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Stambułu do Ankary. W następnym roku objął stanowisko pierwszego prezydenta Turcji, którym pozostał aż do swojej śmierci w 1938 roku, wprowadzając autorytarne rządy i modernizację oraz europeizację państwa9.
Wizja nowoczesnego państwa skłoniła Atatürka do wprowadzenia jego
świeckiego charakteru. Potwierdzeniem owego zamiaru było usunięcie z treści
nowej konstytucji (przyjętej w 1928 roku) zapisu, iż Turcja to państwo islamskie.
Wraz z owym dokumentem wprowadzony został nowy kalendarz, a alfabet łaciński zastąpił arabski. Istotne zmiany dotyczyły pozycji i statusu kobiet. Zyskały
one prawa wyborcze, zabroniono im zakrywać twarze, wprowadzono zakaz poligamii10. W dowód wdzięczności społeczeństwa wobec władcy, jego wizerunek
został umieszczony na licznych portretach. Twarz Kemala Atatürka zdobi banknoty oraz znaczki pocztowe, a obrazy z jego podobizną spotyka się we wnętrzach
wszystkich budynków publicznych. W wielu miejscach w Turcji stoją pomniki
przedstawiające jego wizerunek.
Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela uznawany jest za symbol walki z polityką apartheidu w Republice Południowej Afryki. Był pierwszym czarnoskórym prezydentem tego państwa. Opowiadał się za ideałami społeczeństwa demokratycznego, którego obywatele są równi i żyją razem w harmonii. Za swoją szeroką działalność był więziony przez 27 lat. Na wolność wyszedł w wyniku decyzji prezydenta Frederika Willema de Klerka, który ugiął się w 1990 roku pod presją międzynarodowych nacisków i głosów poparcia dla Mandeli. Rok ten stanowi także
granicę obowiązywania polityki apartheidu11.
Nelson Mandela od młodzieńczych lat walczył o przyznanie pełni praw
obywatelskich i wdrożenie bezpośredniej reprezentacji w parlamencie dla
wszystkich obywateli RPA, niezależnie od koloru ich skóry i pochodzenia. Za
swoją działalność kilkakrotnie był więziony i szykanowany (władze nazwały go
nawet zdrajcą narodowym). Nie zniechęcało go to jednak w walce o zniesienie
polityki dyskryminacji. Zaangażował się w działalność Afrykańskiego Kongresu
Narodowego (ACN), stając na jego czele w latach 1991 - 199712. W 1994 roku
parlament w pierwszych w pełni demokratycznych wyborach w historii RPA,
mianował go prezydentem (urząd ten Mandela pełnił do czerwca 1999 roku)13.
Jako głowa państwa południowoafrykańskiego zdobył międzynarodowe popar-

9

Zobacz:
URL<http://histmag.org/Kemal-Ataturk-droga-do-pelni-wladzy-7805>,
(22.12.2013).
Także:
URL<http://www.mfa.gov.tr/mustafa-kemal-ataturk.en.mfa>,
(23.12.2013).
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B. Mooney, 100 największych przywódców, Warszawa 2008, s. 233.
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URL<http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography>, (23.12.2013). Także:
B. Mooney, s. 250-251.
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URL<http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography>, (23.12.2013).
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cie, a w dowód uznania otrzymał w 1993 roku, wspólnie z de Klerkiem, pokojową Nagrodę Nobla14.
Po odejściu na emeryturę Mandela zaangażował się w działalność społeczną,
m.in. w kampanię walki z AIDS. W roku 1995 utworzył „Fundację Nelsona
Mandeli na rzecz Dzieci” (z ang. Nelson Mandela Children’s Fund), która za
główny punkt swojego funkcjonowania uznała realizację projektów z zakresu
edukacji, pomocy dla dzieci niepełnosprawnych, chorych na AIDS, ale również
udzielanie wsparcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych (nie tylko z RPA)15.
Warto podkreślić, iż początkowo działalność Fundacji finansowana była głównie
z prywatnych zasobów samego Mandeli, z czasem jednak stworzył on ogromny
ruch międzynarodowy, zorientowany na pozyskiwanie środków do realizacji
wyżej wymienionych celów. Warto również dodać, iż Mandela pełnił również
funkcje mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów regionalnych w Afryce16. W
czerwcu 1999 roku, w wieku 85 lat, ogłosił decyzję o wycofaniu się z życia publicznego17. Zmarł w 2013 roku. W dowód wdzięczności za liczne zasługi i zaangażowanie w sprawy dotyczące kontynentu afrykańskiego, jak i samego państwa RPA, Mandela przez rodaków został nazwany „tatą”.
Kim Ir Sen
Jednym z najdłużej utrzymujących się u władzy przywódcą politycznych był
Kim Ir Sen, który sprawował rządy nieprzerwanie od 1945 roku do 1994 roku. W
1948 roku proklamował utworzenie Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej (Korea Północna)18. Etyczne wszelkie instytucje w państwie. Z
uwagi na to rządy cechowały się atrybutami dyktatorskimi. Kim Ir Sen objął
kontrolę nad całością życia społecznego, a swoją osobę otoczył kultem. Obywatele Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) z nakazu władcy
zaczęli nosić odznaki z podobizną Ir Sena oraz recytować formułki, pełne zwrotów i pochwalnych zdań na jego temat. Władca zaczął być przedstawiany jako
najwybitniejszy z dotychczasowych radzących, którego decyzje są nieomylne,
słuszne i sprawiedliwe, a władza nieograniczona. Oficjalnym tytułem, używanym
w stosunku do niego było określenie „wielki wódz”19. Wśród pochwalnych zwrotów funkcjonujących na szeroką skalę, a opisujących geniusz władcy, wyróżnić
można również: „słońce narodu”, „geniusz rewolucji”, „poważany i ukochany
wódz”, „wielkie słońce XX wieku”, „wielki przywódca rewolucji światowej”,
„wybitny myśliciel-teoretyk”, „dowódca o stalowej woli” i inne20.
14

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa
1997, s. 676.
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URL<http://www.nelsonmandela.org/>, (23.12.2013).
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Moore, jw. s. 253.
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Kim Ir Sen pragnąc zjednoczyć dwa państwa koreańskie w jeden organizm,
zaatakował w 1950 roku południowego sąsiada. Krok ten doprowadził do interwencji USA i Chin w regionie, ale także spowodował izolacją Korei Północnej
na arenie międzynarodowej. Z uwagi na odcięcie od możliwości rozwijania relacji i handlu z innymi podmiotami, „wielki wódz” wcielił w życie założenia polityki rozwoju gospodarczego opartego o własne środki produkcji, uniezależniając
państwo północnokoreańskie od sięgania do zasobów zagranicznych. Wśród jego
aspiracji wyróżnić można było także plany dotyczące budowy własnego arsenału
nuklearnego.
Warto wspomnieć, iż Kim Ir Sen w 1972 roku objął stanowisko prezydenta21.
Po śmierci jego ciało zostało zabalsamowane, a władza przeszła w ręce syna Kim Dzong Ila. Kult Kim Ir Sena, rozpoczęty z inicjatywy jego samego, a możliwy dzięki represjom i uległości społeczeństwa północnokoreańskiego trwa do
dziś. Świadczyć może o tym m.in. ceremoniał związany z datą jego urodzin,
które przypadają 15 kwietnia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, obchodzony jako święto najwyższej rangi państwowej. Dodatkowo, aby podkreślić
zasługi wodza i trud włożony w budowę potencjału i znaczenia państwa na arenie
międzynarodowej, urząd prezydenta do dzisiaj pozostaje nieobsadzany, a Ir Senowi w 1998 roku pośmiertnie nadano tytuł „wiecznego prezydenta". W samej
Korei Północnej wybudowano wiele pomników i monumentów na cześć Ir Sena,
a ich liczba osiągnęła ponad 500 sztuk. W Pjongjangu otworzono Uniwersytet
im. Kim Ir Sena, Stadion im. Kim Ir Sena, Plac Kim Ir Sena, a także wzniesiono
na jego cześć wysoką wieżę - monument o wysokości 170 metrów – nazwany
Wieżą Dżucze22. Podobizna Wielkiego wodza widnieje także na wielu
banknotach północnokoreańskich.
Zasługi przypisywane wodzowi przez decydentów nie były jednakże tożsame
z jego sukcesami – Ir Sen nie odniósł bowiem znaczących zwycięstw militarnych
czy politycznych. Jednak z uwagi na brak opozycji i krytyki mógł on wzmacniać
i dowolnie kreować swój wizerunek. KRLD stała się państwem, w którym funkcjonuje do tej pory wyjątkowo represyjny system sprawowania władzy i kontroli
społeczeństwa. Ludność, karana za niesubordynację wobec władz, jest zobligowana do pokazywania uwielbienia i aprobaty wobec decydentów oraz panującego ustroju.
Mao Tse Tung
Mao Tse Tung, znany także jako Mao Zedong, był twórcą komunistycznych
Chin. Jego rządy, będące wynikiem eksperymentu, któremu poddane zostało
społeczeństwo chińskie, miały znamiona charakterystyczne dla społeczeństwa
feudalnego23. Władzę, związaną z własną wizją rewolucji komunistycznej, spra21

R. Castleden, Wcielenia Zła. Najgorsi Ludzie Świata, Warszawa 2008, s. 214-215.
Termin Dżucze oznacza w uproszeniu „samodzielność”, „niezależność”, a pojawia się
w dyskursie o systemie filozoficznym stworzonym przez Kim Ir Sena.
23
M. Bankowicz, jw. s. 215. Także:
URL<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363395/Mao-Zedong>, (03.01.2014).
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wował przez 26 lat. Od lat młodzieńczych aktywnie uczestniczył w pracach organizacji lokalnych, następnie studenckich, dając się poznać jako utalentowany
przywódca. Swoje zainteresowania w czasach młodości skierował w stronę zachodniej nauki i filozofii. Pracując w bibliotece w Pekinie w latach 1918-1919
zetknął się po raz pierwszy z dziełami Marksa i Engelsa. W wyniku przeczytanych lektur oraz na skutek przemyśleń i osobistych doświadczeń został oddanym
aktywistą i działaczem politycznym. W 1921 roku wziął udział w odbywającym
się w Szanghaju kongresie założycielskim Komunistycznej Partii Chin24. Bardzo
szybko stał się zawodowym rewolucjonistą, który całkowicie poświęcał się działalności partyjnej. Wykorzystując splot wydarzeń (jak między innymi śmierć Sun
Jat-sena – przywódcy Partii Nacjonalistycznej - Kuomintangu czy wprowadzenie
stanu wojennego) na początku 1927 roku wezwał chłopów do udziału w rewolucji (która jednak zakończyła się klęską, zmuszając jego samego do ucieczki)25.
Mao objawił już wtedy talent stratega militarnego, a swoją charyzmą i siłą wyróżniał się na tle innych przywódców sił politycznych.
Obszarem wzmożonej aktywności partyzantki komunistycznej po zakończonej niepowodzeniem rewolucji stały się południowe Chiny. W listopadzie 1931
roku komuniści ogłosili powstanie Chińskiej Republiki Radzieckiej, na czele
której staną Mao26. Po jej likwidacji w 1934 roku, wziął on udział w Wielkim
Marszu (przemieszczenie oddziałów komunistycznych decyzją Mao do północnozachodnich Chin), który ostatecznie doprowadził go do objęcia przywództwa
KPCh (w 1935 roku)27. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni lat 1936-1940 powstały najbardziej znaczące i fundamentalne prace Tse Tunga poświecone tematyce rewolucyjnej, które położyły następnie podwaliny pod tworzenie nowej
ideologii maoistowskiej28.
Po zakończeniu II wojny światowej w Chinach rozpoczęła się kolejna wojna
domowa. Korzystając ze wsparcia ZSRR komuniści zdołali objąć swoją kontrolą
rozległe obszary na północy państwa. W październiku 1949 roku, po utworzeniu
Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse Tung stanął na czele Centralnego Rządu
Ludowego. W 1954 roku objął funkcję przewodniczącego Chińskiej Republiki
Ludowej, sprawując ją przez kolejne 5 lat (do czasu swej rezygnacji). Jednak
warto dodać, iż do końca swego życia miał decydujący wpływ na sferę polityczną, skupiając w swych rękach niepodzielną władzę nad państwem. Wszelkie
autorytety zastąpiły decyzje podejmowane przez Mao, który nazywany był:
24
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„wielkim nauczycielem”, „wielkim wodzem”, „wielkim głównodowodzącym”
itp29. Rządy Mao charakteryzowały się wysokim stopniem represyjności. Represje objęły działaczy antykomunistycznych, członków opozycji, a także obywateli, którzy wyrazili sprzeciw wobec obowiązującego ustroju. W okresie jego rządów obowiązywała kara śmierci; stworzono wiele ośrodków odosobnienia i obozów reedukacyjnych, gdzie więzieni wykonywali ciężką, niewolniczą pracę30.
Jako przywódca ChRL, Mao Tse Tung zasłynął z wprowadzania wielu radykalnych, aczkolwiek nie do końca precyzyjnie sformułowanych programów,
planów i kampanii (zarówno politycznych, jak i gospodarczych). Dla przykładu,
w latach 1958-1961 zainicjował kampanię gospodarczą, znaną pod nazwą Wielkiego Skoku, a po niej Rewolucję Kulturalną (trwającą na przestrzeni lat 19661969), które doprowadziły do zapaści gospodarczej państwa, a także wielu prześladowań politycznych i śmierci milionów ludzi31. Z uwagi na aspiracje polityczne i przekonanie o wyjątkowej roli, Mao nie godził się na rolę państwa satelickiego ZSRR, konkurując z radzieckimi decydentami o pełnienie przywództwa w
bloku państw socjalistycznych (doprowadziło to do konfliktu i rozłamu we wzajemnych stosunkach w 1960 roku).
Mao Tse Tung dał się początkowo poznać jako typowy przywódca komunistyczny, który wiernie naśladował wzory radzieckie. Z czasem jednak porzucił
ową tendencję na rzecz kreowania siebie jako „ojca narodu”, który został predestynowany do pełnienia roli głównego kreatora chińskiego państwa. Na arenie
międzynarodowej dawał się poznać jako zwolennik rozwiązań siłowych, agresywnych i radykalnych poglądów. Dla realizacji swych celów nie wahał się stosować siły, co pokazuje przykład wysłania wojsk do Tybetu w 1950 roku32.

29

Bankowicz, jw. s. 224.
URL<http://www.biography.com/people/mao-tse-tung-9398142>, (03.01.2014). Zobacz: R. Castleden, s. 208-209.
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3.01.2014. Także: R. Castleden, jw. s. 209.
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Głosy krytyki wobec Mao Tse Tunga, płynące ze strony decydentów ChRL
po jego śmierci w 1976 roku, podkreślały, że był on wspaniałym przywódcą i
rewolucjonistą, który jednak popełnił kilka błędów (jak dążenie do budowania
kultu własnej osoby)33. Do dzisiaj jednak niektóre ze stwierdzeń sformułowanych
przez Tse Tunga wywierają wpływ na działalność i funkcjonowanie ruchów rewolucyjnych na świecie. Sławne motto, iż „władza polityczna wyrasta z magazynka pistoletu” stanowi niejako credo dla terrorystów i rewolucjonistów34.
Fidel Castro
Postać kubańskiego polityka i przywódcy rewolucji kubańskiej do tej pory
budzi wiele kontrowersji. Dla jednych Fidel Castro to człowiek, który za sprawą
swego działania zdołał utworzyć jedyne państwo komunistyczne na półkuli zachodniej, a także prawdziwy orędownik humanitaryzmu i socjalizmu oraz gorący
przeciwnik imperializmu amerykańskiego. Dla drugich to dyktator i przywódca
nagminnie łamiący prawa człowieka.
Castro ze względu na przewodzenie Armii Powstańczej w latach 1956-1959
został nazwany El Comandante35. W 1959 roku przejął władzę na Kubie w wyniku obalenia dyktatury Fulgencio Batisty36. Do 2008 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Był premierem Republiki Kuby, a także przywódcą
rewolucji kubańskiej i pierwszym sekretarzem w kubańskiej partii komunistycznej37. Warto zaznaczyć, że doszedł do władzy w rezultacie znacznego poparcia
Kubańczyków, którzy wierzyli w realizację obietnicy o przywróceniu zapisów
konstytucyjnych z 1940 roku38. W czasie swoich rządów położył nacisk na nacjonalizację przemysłu i handlu (bez wypłaty żadnych odszkodowań). Doprowadził do kolektywizacji rolnictwa39. Wydał decyzje na mocy których państwo
przejęło prawa własności do mienia mieszkających na Kubie obcokrajowców.
Liczne represje i reformy społeczne, godzące w interesy obywatelskie, spowodowały szeroką emigrację Kubańczyków.
Kuba stała się państwem komunistycznym, w którym dozwolono na działalność jednej partii (komunistycznej), a wszelkie przejawy opozycji i głosy dysydentów były od razu tłumione. Fidel Castro wierzył, że wdrażana przez niego
kampania poprawi los najbiedniejszych Kubańczyków, przynosząc także wydajne owoce w postaci podniesienia poziomu edukacji i wykształcenia ludności.
Niewątpliwie część tych założeń ziściła się, jednak wzrost zależności od ZSRR
33
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wskazywał, iż nie można mówić o spektakularnym sukcesie. Rozpad państwa
sowieckiego na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wpłynął na pogorszenie sytuacji w sferze politycznej i gospodarczej. Kuba znalazła się w niekorzystnej sytuacji także z uwagi na pogłębiającą się izolację na arenie międzynarodowej. Z uwagi na regres i liczne trudności ekonomiczne Castro wydał decyzję
o wprowadzeniu niektórych elementów zaczerpniętych z gospodarki wolnego
rynku, ale pomimo ich implementacji, Kuba w dalszym ciągu miała pozostać
państwem komunistycznym (jedynym zresztą na zachodniej półkuli)40. Należy
zaznaczyć, iż niektórzy zwolennicy Fidela Castro winę za obecną ciężką sytuację
przenoszą na Stany Zjednoczone, które nałożyły na Kubę restrykcyjne sankcje.
Dodatkowo podkreślają, iż jest to rezultat braku dostatecznego wsparcia ze strony państw z bloku komunistycznego.
Pomimo kryzysu, w jakim znajduje się państwo kubańskie, nie brak jest zwolenników Fidela Castro, którzy wciąż podkreślają jego działalność, sukcesy i
rezultaty prowadzonej polityki. Trafne wydają się słowa A. Domosławskiego,
który stwierdził, iż pozycja Castro i obecne w społeczeństwie trendy uosabiania
go z ojcem kubańskiego narodu pozostają aktualne, nawet pomimo „krachu komunizmu, mimo kartek na mięso, na buty, zabawki, mimo więźniów sumienia”41.
Hugo Chávez
Hugo Chávez, wenezuelski polityk i wieloletni prezydent, żył w latach 1954–
2013. W wyniku nieudanego puchu, w czasie którego podjął się próby przejęcia
władzy w państwie, został uwięziony42. Ułaskawiony po dwóch latach, w wyniku
zdobytego poparcia społecznego zdołał wygrać wybory prezydenckie w 1998 r.
Funkcję prezydenta Wenezueli pełnił do 2013 roku. Sympatię i wdzięczność
najbiedniejszych obywateli zyskał w wyniku organizacji tzw. misji. Przybrały
one formę programów pomocy wobec najbardziej potrzebujących i ubogich43.
Realizował program „rewolucji boliwariańskiej”44. Był w stanie pozostać przy
władzy pomimo zorganizowanego przez opozycję w 2002 roku zamachu stanu.
W 2006 roku ponownie wygrał wybory prezydenckie, zdobywając rekordowe jak
na wenezuelską scenę polityczną poparcie rzędu 63%.
40
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Opinie na temat Cháveza są niejednorodne. Jedni utożsamiają jego osobę z
najwybitniejszym przywódcą na wenezuelskiej scenie politycznej od czasów
Simóna Bolívara (bohatera wojen niepodległościowych w Ameryce Łacińskiej w
XIX w., pierwszego prezydenta Wenezueli)45. Określają go jako „zbawcę biednych, silnego macho”, a zarazem polityka skromnego i „po ojcowsku opiekuńczego”, który skierował swoją działalność na poprawę losu Wenezuelczyków46. Dla innych, stał się on niemalże autokratycznym populistą, który doprowadził do odejścia od zasad demokracji, skupiając nieograniczona władzę w
swoich rękach. Określają go również jako „medialnego dyktatora, manipulanta i
egomaniaka uzależnionego od władzy”47. Chávez postrzegał samego siebie jako
decydenta i dowódcę, który ma do spełnienia wyjątkową misję wobec swego
narodu (którego celem ma być kontynuacja dzieła Bolívara) oraz następcę dawnych wojowników48.
Stefan Wyszyński
Kardynał Stefan Wyszyński był wybitnym przedstawicielem kościoła katolickiego w czasach PRL. Gorliwie pełnił obowiązki Prymasa (w latach 19481981) pomimo prób podporządkowania sfery religijnej władzy państwowej i jej
dążeń do dokonania sowietyzacji narodu polskiego. Stanął on w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodu polskiego, inicjując politykę rozważnego układania stosunków i dialogu z władzami komunistycznymi. Z wielką roztropnością, a
jednocześnie odwagą bronił praw wierzącego społeczeństwa. Z uwagi na swoje
zasługi, a głównie zaangażowanie w prawo do swobodnego wyznawania religii
katolickiej, zdobył przydomek „Ojca Narodu”49. Nazwany został również „Prymasem Tysiąclecia” oraz „Bożym sługą Kościoła katolickiego”.
Działalność Kardynała Wyszyńskiego, co zostało już wspomniane, przypadła
na okres nasilenia represji komunistycznych wobec Kościoła i społeczeństwa
polskiego. Wśród licznych atrybutów, które charakteryzowały kard. Wyszyń45
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skiego wyróżnić można było niewątpliwie patriotyzm. Podkreślali go nie tylko
jego zwolennicy, ale także wrogo nastawiona prasa zagraniczna czy decydenci.
Kwestię zaangażowania w budowę silnego państwa i społeczeństwa oraz przywiązania do wartości narodowych Wyszyński często poruszał w swoich homiliach i przemówieniach. Dodatkowo, odnosił się do historii narodu polskiego
oraz ważnych z uwagi na tożsamość narodową wydarzeń i postaci – bohaterów
narodowych. W kwietniu 1950 roku z ramienia Episkopatu Polski podpisał on
porozumienie z władzami komunistycznymi, którego istotę stanowiło uzyskanie
gwarancji prawa do nauczania religii w szkołach i przyznanie przez decydentów
zgody na funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w zamian za uznanie przez polskie władze kościelne granic Ziem Odzyskanych. Jak
czas pokazał, władze komunistyczne nie zamierzały dotrzymać zobowiązań.
Punkty "Porozumienia" były nagminnie łamane.
Od 1953 roku, przez 3 następne lata (a więc do 1956 roku), kard. Wyszyński
pozostawał pozbawiony wolności i przetrzymywany w aresztach, kolejno w:
Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniu
koło Opola oraz w miejscowości Komańcza (Bieszczady) – gdzie napisał tekst
odnowionych Ślubów Narodu50. Z jego inicjatywy zostały one w sposób uroczysty i doniosły złożone jako Jasnogórskie Śluby Narodu51. Był również inicjatorem przeprowadzonych w latach 1957-1966 uroczystości związanych z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski52. Brał ponadto udział w obradach Soboru Watykańskiego II, podkreślając wówczas doświadczenie Kościoła w Polsce. Włożył
także niezwykle istotny wkład w utworzenie polskich struktur kościelnych na
Ziemiach Zachodnich i Północnych, doprowadzając tym samym do ustanowienia
tam nowych diecezji w 1972 roku. Jego udział odnotować należy także w inicjatywie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z roku 1965. Ponadto, w wyniku podejmowanych przez kard. Wyszyńskiego starań i zabiegów, Watykan zatwierdził jako obowiązujące i legalne zachodnie granice PRL, zawieszając równocześnie stosunki dyplomatyczne z władzami polskimi na emigracji53.
Uwieńczeniem jego życia i działalności na płaszczyźnie religijnej, ale również
niejako politycznej, był niewątpliwie wybór jako Głowy Kościoła Katolickiego
na stanowisko papieża jego bliskiego współpracownika - kardynała Karola Wojtyły, co miało miejsce w 1978 roku.
Podsumowanie
Jest wiele przykładów świadczących o doniosłej roli przywódców, polityków, osób duchownych i innych osobistości, które utożsamiano ze sprawowaniem roli „ojca narodu”54. Za pierwszego znaczącego przywódcę w historii naro50
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dów uznaje się powszechnie Abrahama, którego za ojca narodów przyjmują trzy
wielkie religie: judaizm, islam i chrześcijaństwo. Za ojców narodu uznano dla
przykładu wielu przywódców klasy robotniczej, którzy wnieśli nieśmiertelny
wkład w dzieło budowy socjalizmu. Jednym z nich był przywódca narodu koreańskiego - Kim Ir Sen. Przydomek „ojciec narodu” uzyskał stojący na czele Wenezueli – Hugo Chávez. Sam określił się nim również Fidel Castro, sprawujący
rządy na Kubie. Oceniana jednoznacznie negatywnie w większości byłych krajów komunistycznych postać Stalina, w Federacji Rosyjskiej wciąż wywołuje
emocje i kontrowersje. Część Rosjan niezmiennie uznaje go za „ojca narodu",
twórcę Imperium Sowieckiego oraz człowieka, który odmienił losy II wojny
światowej. Dla innych pozostaje on zbrodniarzem wojennym, którego czyny i
decyzje tożsame są z czasem okrutnego terroru. Ojcami narodu określano wybitne jednostki, polityków, osoby sprawujące funkcje religijne.
W II RP do kalendarza świąt weszły obchodzone 19 marca imieniny Piłsudskiego, organizowane jako część procesu budowy wizerunku ojca narodu. Przydomek ojca narodu zyskał również ks. kard. Stefan Wyszyński, który przez ponad 30 lat przewodził polskiemu Kościołowi czy papież Jan Paweł II, którego
nauki dodawały otuchy i wiary polskiemu społeczeństwu w czasach PRL.
Przywołane przykłady świadczą o różnorodnym pojmowaniu kwestii ojcostwa narodowego, a co z nim związane, przywództwa narodowego. Jedni widzą
w sprawowaniu władzy czy określonych funkcji jedynie realizację należnych
obowiązków. Drudzy uosabiają postać władcy czy przywódcy jako „ojca narodu”
– autorytetu, rzecznika społeczeństwa i obrońcy jego interesów. Celem artykułu
jest ukazanie mitotwórczego charakteru terminu „ojca narodu” poprzez odwołanie do konkretnych przykładów.
Summary
Znaczenie terminu „ojcostwo” może być rozpatrywane w wielu kontekstach.
Jego pojmowanie zawiera się w oparciu o własne doświadczenia (związane z
posiadaniem ojca lub stania się nim), jak również przyjętego wzorca społecznego. Tematykę ojcostwa można rozpatrywać w szerszym aspekcie, przypisując
rolę ojca konkretnemu przywódcy, traktując go tym samym jako „ojca narodu”.
Historia zna wielu ojców i założycieli państw, jak również ważnych osobistości
(osób świeckich i duchownych), którzy uważani byli przez ludność (społeczeństwo) za wybranych, przeznaczonych do sprawowania władzy czy przewodzenia
narodowi, często z tytułu boskiego prawa. Celem artykułu jest ukazanie mitotwórczego charakteru terminu „ojca narodu” poprzez odwołanie do konkretnych
przykładów.
Summary
The meaning of the word ‘fatherhood’ can be discussed in a variety of contexts
and depends on an accepted social model, or personal experience related to having a
father or becoming a father. The subject of fatherhood can be presented in a broader
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context where a particular leader is assigned a role of the father simultaneously becoming “the father of the nation”. The world has seen a number of fathers and founders of nations, as well as prominent individuals, both secular and religious, who
were regarded as chosen, meant for wielding power or leadership, frequently by a
divine right. The aim of this article is to present the myth-making character of the
word “father of the nation” based on appropriate examples.
Bibliografia
Opracowania zwarte
Bankowicz M., Przywódcy polityczni wsól czesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i
tyrani, Kraków 2007
Castleden R., Wcielenia Zła. Najgorsi Ludzie Świata, Warszawa 2008
Głowiński M., Mity przebrane, Kraków 1990
Gott R., Hugo Chavez and the Bolivarian Revolution, New York 2011
Karl R. E., Mao Zedong and China in the Twentieth-Century World: A Concise History,
Duke University Press 2010
Kouzes J. M., Posner B. Z., Przywództwo i jego wyzwania, Kraków 2010
Kozloff N., Hugo Chávez: Oil, Politics, and the Challenge to the U.S., New York: Palgrave Macmillan 2006
Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997
Leonard T. M., Fidel Castro: A Biography, Westport 2004
Levin J., Hugo Chávez, New York 2007
Lodahl M., Claiming Abraham: Reading the Bible and the Qur'an Side by Side, Baker
Publishing Group 2010
Malinowski B., Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958
Miłek M., Wilk-Jakubowski G., Brzoza R., Polityczne, gospodarcze i kulturowe aspekty
relacji Polski z krajami byłego ZSRR, Kielce 2011
Mooney B., 100 największych przywódców, Warszawa 2008
Ramonet I., Castro F., Fidel Castro: My Life: A Spoken Autobiography, New York 2008
Rees F., Fidel Castro: Leader of Communist Cuba, Minneapolis 2006.
Rekść M., Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej
Jugosławii, Łódź 2013
Romaniuk M. P., Życie, twórczość i posługa Prymasa tysiąclecia, tom III, Warszawa 2001
Worthington F., Abraham: One God, Three Wives, Five Religions, Baha'i Publishing
Trust 2011
Woś Jan W., Ojciec narodu. Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Trydent 2002
Strony internetowe
http://www.africangamesafari.com/mandela.html
http://archive.nelsonmandela.org/home
http://www.biography.com/people/fidel-castro-9241487
http://www.biography.com/people/hugo-ch%C3%A1vez-193225
http://www.biography.com/people/mao-tse-tung-9398142
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363395/Mao-Zedong
http://www.cytaty.info/autor/maozedongmaotsetung.htm
http://czasopis.pl/czasopis/2010-02/art-17
http://histmag.org/Kemal-Ataturk-droga-do-pelni-wladzy-7805
http://www.kardynalwyszynski.of.pl

551

http://www.mfa.gov.tr/mustafa-kemal-ataturk.en.mfa
http://www.nelsonmandela.org/content/page/biography
http://www.marxists.org/glossary/people/m/a.htm#mao-tse-tung
http://www.marx2mao.com/Mao/Index.html
http://www.polityka.pl/swiat/tygodnikforum/1537459,1,hugo-chvez-smierckomendanta.read
http://wyszynski.sej.pl/zyciorys.php?p=2

552

CZĘŚĆ V
OJCOSTWO
ASPEKT PRAWNY

553

554
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Rola ojca a równouprawnienie płci - aspekt społeczno-prawny
Wstęp
Rodzicielstwo w założeniu powinno zawierać się w monolicie, jakim jest
macierzyństwo i ojcostwo. Są to dwa nieodłączne elementy składające się na
prawidłowy proces wychowawczy dziecka. Bez równoczesnego zaistnienia
obydwu wymienionych elementów lub też przy ich deficycie, może nastąpić
zniekształcenie tego jakże żmudnego i jednocześnie wynagradzającego procesu.
Analiza współczesnych trendów społeczno-prawnych może prowadzić do nie do
końca pozytywnych wniosków w kontekście pozycji osoby ojca w rodzinie, jako
istotnego i nieodłącznego czynnika wychowawczego.
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie problematyki ojcostwa w kontekście
przemian społecznych i prawnych, jakie dokonują się w społeczeństwie XXI w.
Czy rzeczywiście płeć jest faktorem predestynującym do określonych zachowań
w odniesieniu do roli mężczyzny w rodzinie jako ojca? Autor ponadto pragnie
zwrócić uwagę na istotne problemy prawne z jakimi boryka się ojciec dziecka we
współczesnym społeczeństwie. Kolejnym zagadnieniem jest postępująca
feminizacja społeczeństwa w kontekście ojcostwa – nie tylko w aspekcie
populacyjnym, ale przede wszystkim w wymiarze społecznym.
1. Wielowymiarowość ojcostwa a równowaga płci
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.”55. Nie ulega wątpliwości, iż rola
kobiety jako matki i mężczyzny jako ojca jest różna – wynika to nie tyle z
przydzielonych ról społecznych, co z uwarunkowań na poziomie biologicznym –
mózgowym56. 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”57. Nie można
więc mówić o rywalizacji płci w kontekście wychowania dziecka, gdyż może
55
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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 prawnym58. 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”59. 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 Stwórcą60. 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
kulturalny”61. 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.”62. 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”63.
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T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa
2011, s. 19.
59
Tamże, s. 21.
60
Zob. szerzej: Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissmam Sane” Ojca Świętego Jana
Pawła II z okazji roku rodziny 1994, Watykan 1994, s. 6.
61
Sosnowski, Tamże, s. 23.
62
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.).
63
W. Skrzydło, Komentarz do art. 33 [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 46.
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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.”64. 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 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”65. 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.
2. Prawne aspekty ojcostwa we współczesnym społeczeństwie
Oprócz wskazanego wcześniej art. 33 Konstytucji RP, stanowiącego o
równości płci w różnych zakresach swojej działalności życiowej, legislator 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 nad najbardziej podstawową komórką społeczną –
rodziną, którą małżeństwa, a te opierają się na trwałości66, 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 opiekuńczy67 (dalej: k.r.o.). We wskazanej ustawie w art. 92 –
1128 k.r.o. sprecyzowano pojęcie „władza rodzicielska”. Władzę rodzicielską
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A. Dudak, Samotne ojcostwo, Kraków 2006, s. 49.
A. Dudak, Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby
osobiste, Lublin 2013, s. 42.
66
W wyroku SA z dnia 20 sierpnia 2009 r. w Katowicach stwierdzono, iż: „Trwałość
małżeństwa i równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawowych zasad polskiego
prawa rodzinnego.”, (I ACa 410/09), LEX nr 551997.
67
Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.
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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 biologicznym68. Może to
nastąpić np. w sytuacji przysposobienia pełnego dziecka przez przybranych
rodziców (art. 121 § 1 k.r.o.69). 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.
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 pracy70 (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.
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
68

„Najkorzystniejsza sytuacja dla dziecka i całej rodziny występuje w przypadku, kiedy
ten sam mężczyzna jest ojcem biologicznym i zarazem prawnym.” [w:] T. Sosnowski,
Tamże, s. 20.
69
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 przysposabiającego i jest traktowane
jak dziecko urodzone w tej rodzinie, oraz nabywa 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. Komentarz, Warszawa 2013, s. 848.
70
Dz. U. z Nr 24, poz. 141 z późn. zm.
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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 Polaków jest rozwiązaniem coraz trudniejszym.
Urlop ojcowski nie dotyczy także mężczyzn prowadzących działalność
gospodarczą.
Drugą 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, 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.).
Trzecią 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.71. Jest to
jasny sygnał od ustawodawcy, że po wielu latach nastąpiły zmiany w polityce
prorodzinnej kraju, szczególnie w odniesieniu do ojców.
Czwartą możliwością jest urlop wychowawczy uregulowany w art. 186 k.p.
Jest on przeznaczony do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z
71

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 675).

559

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.
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 dzieckiem72. Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w
2012 r. na 37570 spraw rozwodowych związanych z powierzeniem władzy
rodzicielskiej, tylko w 1643 przypadkach władzę rodzicielską powierzano ojcu
małoletnich dzieci, stanowi to 4,37% całości postępowań, matkom natomiast
powierzono władzę rodzicielską w 22690 przypadkach, co stanowi 60,39%
przedmiotowych spraw rozwodowych73. Jest to ogromna dysproporcja, która
utrzymuje się na niemalże stałym poziomie, co zostało zaprezentowane w
poniższej tabeli.
Tabela 1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po
orzeczeniu rozwodu74.
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
72

Liczba
rozwodów75
45024
40795
39500
39004
36298
37692
37570

Wykonywanie władzy rodzicielskiej
Wspólnie
Kobieta Mężczyzna
27792
1731
14601
23302
1596
15121
22228
1592
14912
20516
1503
16174
20780
1525
13247
22551
1641
12751
22690
1643
12503

Dudak, Samotne…, s. 107.
Zob. Tabela 54 (105). Rozwody w 2012 r. według decyzji sądu o wykonywaniu władzy
rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi oraz województw [w:] H. Dmochowska
(red.), Rocznik demograficzny 2013, Warszawa 2013, s. 281.
74
Opracowano nad podstawie roczników statystycznych GUS z lat 2007-2013. Na potrzeby niniejszego artykułu, pominięto statystyki dotyczące powierzenia małoletniego
dziecka placówkom wychowawczym i rodzinie zastępczej oraz inne powierzenia.
75
Rozwody te dotyczą sytuacji małżeństw posiadających małoletnie dzieci.
73
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Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, iż na przestrzeni lat 20062012, 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.
W opinii wielu organizacji społecznych76 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 zmian77 zwracają szczególną
uwagę na alienację rodzicielską78, 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 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
76

Inicjatorami proponowanych zmian są stowarzyszenia: Centralne Stowarzyszenie
Obrony Praw Ojca i Dziecka (dalej: CSPOPOiD), Porozumienie Rawske, Forum Matek
Przeciw Dyskryminacji Ojców, Konfederacja stowarzyszeń ojcowskich w Polsce, Śląskie
Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Stowarzyszenie "Tata Dzieciom".
77
Społeczny projekt nowelizacji k.r.o. jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.csopoid.pl/resources/files/Projekt_zmiany_KRiO_i_KPC-2013.pdf
(12.12.2013).
78
W art. 2 projektu nowelizacji k.r.o. zaproponowano wprowadzenie terminu 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 rodzicowi w imprezach przedszkolnych, szkolnych i
rodzinnych dziecka, utrudnianie lub uniemożliwianie rodzicowi odwiedzin chorego
dziecka w zakładach opieki zdrowotnej lub udzielania przez niego wywiadu na cele opieki zdrowotnej, wysuwanie fałszywych oskarżeń przeciwko rodzicowi, jego rodzinie lub
dziadkom w celu utrudniania im kontaktów z dzieckiem”.
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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.
3. Proces feminizacji społeczeństwa a rola ojcostwa mężczyzny
Dzięki ruchowi feministycznemu kobiety uzyskały m.in. prawo wyborcze,
prawo do nauki, polepszenie perspektyw na rynku pracy. Początkowo ruch ten
walczył o prawa kobiet w celu ich zrównania z prawami mężczyzn, co samo w
sobie było niezwykle ważnym osiągnięciem. Zwrócono uwagę na potrzeby
kobiet, którym nierzadko nie udzielano głosu w wielu sprawach ich dotyczących.
Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci ruch feministyczny w swojej ideologii
zdawał się oddalać od fundamentów, na których został zbudowany79. W istocie
jest to niezwykle destrukcyjne podejście zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
Oczywiście nie należy tylko w samym feminizmie upatrywać pewnego
rozwarstwienia podziału ról kobiet i mężczyzn, lecz nie pozostało ono bez echa,
biorąc pod uwagę współczesne społeczeństwo.
Z punktu widzenia przeciwników obecnej fali feminizmu i jego wpływu na
społeczeństwo (szczególnie męską część populacji) – feminizm jest nielogiczny,
gdyż zakłada przypuszczenie, iż mężczyźni i kobiety są na ogół identyczni80. Za
S. Kanazawa – „Niepodważalny materiał dowodowy niezaprzeczalnie dowodzi,
iż to przypuszczenie jest nieprawidłowe; mężczyźni i kobiety są z natury,
zasadniczo, nieprzejednanie różni. Jakikolwiek ruch polityczny oparty na tych
drastycznie błędnych założeniach dotyczących ludzkiej natury, iż mężczyźni i
kobiety są i powinni być identyczni jest skazany na porażkę.”81.
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Por. B. Stevenson, J. Wolfers, The Paradox of Declining Female Happiness, American
Economic Journal: Economic Policy 2009, nr 2, s. 191 i R. Geremek, Krzywda męska,
Wprost 2003, nr 19 (1067), s. 64.
80
S. Pinker, The Sexual Paradox: Men, Women and the Real Gender Gap, Nowy Jork
2009, s. 6.
81
S. Kanazawa, Why Modern Feminism Is Illogical, Unnecessary, and Evil, dostępny na stronie
internetowej: http://www.psychologytoday.com/blog/the-scientific-fundamentalist/200908/whymodern-feminism-is-illogical-unnecessary-and-evil (12.12.2013).
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Przechodząc do kontekstu ojcostwa, tezę dotyczącą różnic pomiędzy kobietą
a mężczyzną potwierdza tak elementarne zagadnienie, jakim jest płeć – „ta
różnica jest odzwierciedleniem zróżnicowanych płciowo skłonności mózgu”82.
Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę neutralne wychowywanie dziecka
pod względem ról płci – „sztuczne eliminowanie więzi matki z dzieckiem ani nie
redukuje różnic między płciami, ani nie sprzyja zdrowemu rozwojowi dziecka”83.
Z drugiej strony, przeżywanie traumatycznych przeżyć z udziałem rodziców
przez dziecko w swojej młodości może wpłynąć na zmodyfikowanie jego roli
społecznej84.
Amerykańska badaczka S. Venker implikuje, iż ruch feministyczny
przekształcił społeczność kobiet, które widzą w mężczyźnie wroga - mężczyźni
wobec tego zatracają swoją tożsamość85. Według niej „mężczyźni chcą
utrzymywać i chronić rodzinę – to jest w ich DNA”86. W literaturze można
znaleźć stwierdzenie, iż celami feminizmu jest samodecydowanie o sobie kobiety
bez wpływu mediów i mężczyzn87. Można się przychylić do tej tezy, jeśli
jednakże takie zachowanie nie narusza integralności płci, które w źle
rozumianym równouprawnieniu powoduje daleko idące dysproporcje społeczne.
Co więcej, czy rzeczywiście kobiety nie mogą podejmować samodzielnych
decyzji w związku ze swoim wykształceniem, pracą, godzeniem się lub nie na
małżeństwo? Można tutaj odczytać próbę przedstawienia kobiety w gorszym
świetle. Kobieta jest inna od mężczyzny, nie jest od niego gorsza. Kobiety i
mężczyźni uzupełniają się w swojej różnorodności, która przejawia się wielu
aspektach życia rodzinnego, zawodowego, społecznego.
Rozmowa na temat praw kobiet jest potrzebna i konieczna, jednakże musi
być ona wyważona i przemyślana. Niedopuszczalnym jest próba zakłócania
porządku płci i mieszania w ludzkich emocjach, przewartościowując je na
niekorzyść jednej - danej płci. Taka sama debata jest potrzebna w odniesieniu do
mężczyzn – ojców, którzy są dyskryminowani w sytuacji sprawowania opieki
nad dzieckiem. Równouprawnienie płci jest możliwe, ale nie w pełni, gdyż
wynika to z przytoczonych wcześniej różnic społeczno-biologicznych. Kobiety i
mężczyźni pełnią oddzielne role społeczne, które wzajemnie się uzupełniają.
Można stwierdzić, że w obecnym świecie nie chodzi tak naprawdę o
równouprawnienie, a o wzajemną pomoc, która przejawia się w kontaktach
interpersonalnych, społecznych, rodzicielskich.
82

Moir, Jessel, Tamże, s. 203.
Tamże, s. 211.
84
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Zakończenie
Zagadnienie równouprawnienia płci w odniesieniu do ojcostwa jest
problemem narastającym. Kobiety i mężczyźni pomimo swoich różnic nie
powinni być dzieleni na lepszych i gorszych, gdyż ich przypisane społecznie role
wynikające z ich natury, mają się wzajemnie uzupełniać – zarówno w życiu
zawodowym, jak i osobistym – rodzinnym. Obecna polityka państwa zaczęła
powoli dostrzegać problemy, z jakimi boryka się ojciec. Pozytywną wiadomością
są zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich, z których mogą również korzystać
ojcowie. Z drugiej strony jednak, ojcowie są nadal dyskryminowani, jeśli chodzi
o sądowne powierzanie władzy rodzicielskiej w postępowaniach rozwodowych.
Na skutek wskazanych decyzji sądowych, udział ojca w życiu dziecka jest
znikomy lub żaden. Prowadzi to niechybnie to rozluźnienia dwustronnych relacji
ojciec – dziecko, które mają szczególnie ogromny wpływ na dorastającego
człowieka.
Osoba ojca powinna, a wręcz musi być obecna w procesie wychowawczym
dziecka dla pełniejszego jego rozwoju. Oczywiście nie znaczy to, że w
sytuacjach patologicznych taka obecność jest korzystna, wręcz przeciwnie,
jednakże to odnosi się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Kwestią zasadniczą
jest wprowadzenie standardów społeczno-prawnych, przedyskutowanych ze
społecznością matek i ojców dla wypracowania stanowiska najkorzystniejszego
dla dobra dziecka, które nie może być traktowane jako przedmiot w walce
pomiędzy rodzicami.
Streszczenie
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 społecznoprawną problematykę ojcostwa w relacji do współczesnych trendów
cywilizacyjnych. Artykuł został podzielony na trzy odrębne części, z których
pierwsza traktuje o wielowymiarowości ojcostwa w relacji do równouprawnienia
płci; druga porusza aspekt prawny ojcostwa we współczesnym społeczeństwie;
natomiast w trzeciej i ostatniej część artykułu zderzono ze sobą proces
feminizacji społeczeństwa i jego wpływu na postrzeganie mężczyzny jako ojca.
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 important role in the upbringing of the child,
however, in today's society it seems to be belittled. The author attempts to concisely present the socio-legal problems of fatherhood in relation to the current
civilization trends. The article is divided into three distinct parts, in which the
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first deals with the multidimensionality of paternity in relation to gender equality,
the second part brings up the legal aspect of fatherhood in the contemporary society, while the third and last part of the article confronts the process of feminization of society and its impact on the perception of man as a father.
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Placówki wsparcia dziennego – aspekty prawne
1. Wstęp
Jak wykazano w poprzedniej części niniejszego artykułu, przystosowanie
PWD do obecnie obowiązujących przepisów nie jest wcale łatwe, co najmniej z
dwóch powodów. Pierwszym jest zawiłość przepisów, które muszą być stosowane przez praktyków w głównej mierze wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów itd. Głównym zarzutem stawianym przez to środowisko jest
brak szczegółowego uregulowania poszczególnych typów placówek wsparcia
dziennego. Drugą przeszkodą, bodajże najważniejszą, jest konieczność przystosowania lokali w których znajdować się będą placówki wsparcia dziennego do
wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie1. Poprzednie
uregulowania tego wymogu nie stawiały, stąd też świetlice środowiskowe tworzono w piwnicach, na strychach czy w pomieszczeniach nieprzystosowanych,
albowiem najważniejsza była idea „ściągnięcia” dziecka z ulicy, a środków na
świetlice z prawdziwego zdarzenia częstokroć nie było. Z kolei ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stawia wymóg, że aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie placówek wsparcia dziennego należy przedstawić szereg dokumentów, w tym m. in. pozytywne opinie miejscowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, a tych nie można uzyskać bez sprostania bardzo rygorystycznym wymogom. Wszystko to sprawiło, że nad większością obecnych
świetlic środowiskowych stanęło widmo likwidacji2.
Aby więc „przeprowadzić” istniejące i nowo powstające PWD przez proces
dostosowania lokali do wymogów prawa, w poprzedniej części dokonano studium prawnego dotyczącego w głównej mierze wymogów lokalowych i kadry
PWD. Niniejsza część natomiast, koncentrować będzie się wokół zagadnień dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.
1

Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121112/NEWS01/121119907
[01.12.2012r.]; http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/ile-swietlic-do-zamkniecia-ustawajuz-psuje-nerwy,40443#.UL0hHGdShvY [dostęp: 01.12.2012r.];
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121029/REGION00/121029516
[01.12.2012r.]; http://iskb.infor.pl/pomoc-spoleczna/gospodarkasamorzad/wiadomosci/138305,Rzecznik-Praw-Dziecka-apeluje-nie-mozna-dopuscic-dolikwidacji-swietlic-srodowiskowych.html [01.12.2012r.];
http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/spoleczne/swietlicom-socjoterapeutycznym-grozizamkniecie/8851486 [01.12.2012r.].
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2. Kontraktowanie usług społecznych na rzecz dzieci w ramach prowadzenia PWD
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje wiele form współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Do
najważniejszych zaliczyć należy: wzajemną wymianę informacji, konsultowanie
aktów prawnych z zakresu pożytku publicznego czy tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym w postaci rady działalności pożytku publicznego
(również na poziomie gminy i powiatu)3. Jednakże nie mniej ważna jest współpraca na polu finansowym w postaci: powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji, wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji oraz realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej4, a także w ramach umowy partnerstwa według przepisów ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju5.
Organy administracji publicznej obowiązane są w celu zlecenia realizacji zadania publicznego przeprowadzić otwarty konkurs ofert6. Dominacja formuły
otwartego konkursu ofert oznacza, że do konkursu mogą przystąpić nie tylko
organizacje pozarządowe i organizacje kościelne, ale także spółki akcyjne, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe oraz spółdzielnie socjalne.
Należy podkreślić, że komentowana ustawa wyraźnie wskazuje, iż jedyną dopuszczalną formą przekazywania środków z budżetu samorządu jest dotowanie
realizacji zadania, nie zaś dofinansowanie samej organizacji. Organy administracji publicznej (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, minister) mają obowiązek ogłoszenia konkursu ofert z co
najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenia konkursowe mogą
wskazywać krótszy termin składania ofert - 21 dni. Ogłoszeń nie trzeba publikować w prasie (wystarczy tablica ogłoszeń, BIP oraz strona internetowa właściwego urzędu). Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o rodzaju
zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania (ogłoszenie o konkursie musi mieć pokrycie w
budżecie jednostki samorządu terytorialnego). Brak takiego zabezpieczenia może
być potraktowany jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku, gdy wpłynie mało ofert lub wnioski organizacji będą mniejsze niż zabezpieczone środki budżetowe, organ ogłaszający konkurs nie jest zobowiązany do
rozdysponowania całości środków, o których mowa w ogłoszeniu. W przypadku
konkursów na zadania wieloletnie, oprócz całkowitej kwoty przeznaczonej na
realizację zadania, należy wskazać jak będzie ona podzielona w poszczególnych
latach budżetowych. Ponadto w ogłoszeniu należy określić, kiedy nastąpi roz3

Art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96
poz. 873 z późn. zm.).
4
Tamże.
5
Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241
6
Art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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strzygnięcie konkursu (musi być to termin wcześniejszy niż termin realizacji
zadania). Ponadto zasadniczą kwestią, która musi znaleźć odzwierciedlenie w
ogłoszeniu, są kryteria stosowane przez komisję oceniającą. Pozwalają one przygotować organizacji ofertę maksymalnie dostosowaną do oczekiwań organu
ogłaszającego konkurs7.
Wzór oferty którą organizacje pozarządowe składają do konkursu ustalony
został w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania8. Oferta
złożona przez podmiot ubiegający się musi zawierać:
1) szczegółowy zakres zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania9.
Dodatkowo ze wzoru oferty wynika, że w ofercie organizacja powinna podać
między innymi kwotę dotacji, o jaką się ubiega; dane dotyczące organizacji (adres, numer KRS, NIP, nazwę banku i numer rachunku, dane osoby kontaktowej,
przedmiot działalności statutowej - odpłatnej i nieodpłatnej itp.). Jeżeli oferent
prowadzi działalność gospodarczą (numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
oraz przedmiot działalności gospodarczej). Oferta musi zawierać uzasadnienie
potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do
podwyższenia standardu realizacji zadania, a także informację, czy w ciągu
ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.
Ponadto oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zgodności informacji podanych w ofercie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym10.
Przy rozpatrywaniu ofert ocenia się m.in.: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania
publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; proponowaną
7

J. Blicharz, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Warszawa 2008, art. 13.
8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25).
9
Art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Blicharz, op. cit., art. 14.
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jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
będzie realizować zadanie publiczne. W przypadku wsparcia wykonania zadania
publicznego uwzględnia się planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego. Ponadto uwzględnia się planowany przez organizację wkład rzeczowy i
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, jak i planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego. Analizuje się także i
ocenia realizację zadań publicznych zleconych organizacji w latach poprzednich
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
pieniędzy. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:
nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Wyniki
otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w taki sam
sposób, w jaki został ogłoszony konkurs11.
Umowa zawarta przez organ administracji publicznej po rozpatrzeniu i przyjęciu najlepszej oferty winna spełniać wymogi formalne przewidziane w art. 151
ust.2 i art. 221 ust.3 ustawy o finansach publicznych12, tj. powinna określać:
1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i
termin jego wykonania;
2. wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego
roku budżetowego;
4. tryb kontroli wykonywania zadania;
5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od
określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.
Ponadto umowa, o której mowa powyżej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, lecz w obu przypadkach na okres nie dłuższy niż 5 lat13.
Organ, który zlecił realizację zadania organizacji pozarządowej, ma obowiązek dokonywać okresowej kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania
publicznego. Według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji
zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku. W
ramach kontroli osoby upoważnione przez Zleceniodawcę mogą badać dokumen11

Tamże, art. 15.
Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
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ty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie
informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez organ
administracji (zleceniodawcę) zarówno w siedzibie zleceniobiorcy (organizacji pozarządowej), jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. O wynikach kontroli zleceniodawca poinformuje zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Zleceniobiorca
jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń pokontrolnych do ich wykonania i powiadomienia o tym zleceniodawcy14.
Obszary które mogą być poddane kontroli to:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy15.
Zleceniodawca (organ administracji) może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Sprawozdanie
powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez zleceniobiorcę według wzoru, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego16.
Kończąc rozważania dotyczące kontraktowania warto zauważyć, że ustawodawca umożliwił organizacjom społecznym inicjowanie procedury powierzania
zadań ze sfery pożytku publicznego. Jeśli organ administracji uzna inicjatywę
realizacji danego działania za celową, może ogłosić otwarty konkurs ofert. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że znowelizowana ustawa upraszcza ten tryb. Organizacja składa wyłącznie wniosek, który powinien zawierać opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów
realizacji zadania publicznego. Nie ma konieczności, jak poprzednio, składania
całej oferty. W ciągu miesiąca organ samorządu rozpatruje dany wniosek ze
względu na celowość zadania oraz stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organiza14
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cjami. Jeżeli zadanie zostanie uznane za zasadne, samorząd informuje daną organizację o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wtedy dopiero organizacja składa pełną ofertę17.
3. Zasady współpracy JST i NGO
Zasady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi zostały wskazane w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie18. W pierwszej kolejności wskazać należy, że powyższy akt prawny w głównej mierze reguluje zasady prowadzenia działalności
pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych
oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi19. Za działalność pożytku publicznego uważa się działalność społecznie
użyteczną prowadzoną przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych takich jak np. pomocy społecznej, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej czy działalności charytatywnej20. Aby zadania publiczne mogły być
wykonywane w prawidłowy sposób ustawodawca nakreślił zasady współpracy
międzysektorowej takie jak zasada pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności21. Ze względy na brak gruntownej wykładni w/w pojęć w doktrynie, a zauważając potrzeby w tym zakresie,
zadania utworzenia modelu współpracy i wyjaśnienia zasad współpracy podjęli
się uczestnicy projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"22.
a/. Zasada pomocniczości
Zasada pomocniczości została sformułowana przez Piusa XI w encyklice Quadregessimo Anno z 1931. Zgodnie z tym tekstem: „co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest
zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań które mogą spełniać i
przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda akcja społeczna z
17

Tamże, art. 12.
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Model współpracy powstał w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie
standardów współpracy" zrealizowanego przez Departament Pożytku Publicznego, Sieć
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uwagi na swój cel i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich i wchłaniać23.
Zasada powyższa zwana jest także zasadą subsydiarności, w myśl której organy administracji publicznej, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i
rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i
w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie
określonych w projektowanej ustawie24. Oznacza, że wszelkie zadania powinny
być rozwiązywane na jak najniższym poziomie społecznym. Jeśli więc dana społeczność potrafi sama uporać się z problemem, to organy państwowe i samorządowe powinny im to umożliwić. Samorząd jest po to by służyć obywatelom,
jednak służba ta nie powinna być wyręczeniem mieszkańców ze wszelkich działań. Innymi słowy zasada pomocniczości oznacza „pomoc dla samopomocy”. W
momencie, gdy poszczególna jednostka lub grupa osób nie potrzebuje dłużej
pomocy (jest samodzielna), wsparcie takie powinno zostać zaprzestane25.
Zgodnie z zasadą pomocniczości samorząd powinien przekazywać organizacjom realizacje zadań, wraz z niezbędnymi zasobami, o ile zadania te mogą być
wykonane zgodnie z ustalonymi standardami i efektywnością. Pamiętać należy
że wiele organizacji które do tej pory zajmowały się prowadzeniem świetlic są
jednostkami o ugruntowanej pozycji, wypracowaną metodyką pracy i kompetentną kadrą – co gwarantuje pełniejsze i efektywniejsze wykonanie zadania publicznego jakim jest prowadzenie PWD, niż miałoby to być wykonywane przez
administrację samorządową.
Na tej podstawie JST powinny:
- uzupełniać wiedzę i kompetencje podmiotów które realizują zadania z zakresu polityki publicznej
- wspierać oddolne inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie dostępu do
informacji, uczestnictwie w tworzeniu polityk społecznych, wykonywaniu zadań
publicznych, tworzeniu partnerstw.
- zapewnić by opracowywane strategie i programy diagnozowały problemy i
potrzeby oraz projektowały rozwiązania z uwzględnieniem opinii realizatorów i
odbiorców usług publicznych.
- przekazywanie przez samorząd organizacjom pozarządowym zadań, które
organizacje chcą i mogą realizować z zapewnieniem całości środków na jego
realizację.
b/. Zasada suwerenności stron
23

http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quadragesimo_anno/II.php [01.07.2012].
N. Kowal, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Zakamycze 2005, art. 5.
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Zasada suwerenności stron polega na instytucjonalnej niezależności organizacji pozarządowych od organów administracji publicznej. Jednostka samorządu
terytorialnego respektując odrębność wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do
sfery zadań publicznych. Stosowanie zasady suwerenności stron zapewni obu
partnerom wzmocnienie struktur organizacyjnych i pobudzi potencjał do efektywnego wykonania zadania. Ponadto partnerzy mogą wymieniać między sobą
opinie nawet te negatywne, jednakże w sposób konstruktywny i bez psucia wzajemnych relacji26. Jednostki samorządu terytorialnego powinny szanować niezależność działań organizacji pozarządowych w szczególności na płaszczyznach
personalnych, programowych i finansowych.
W związku z powyższym JST powinny:
- zapewnić dobrowolność udziału organizacji pozarządowych w pracach nad
stworzeniem strategii i programów czy działaniach planistycznych, swobodę
wypowiadania się wszystkich podmiotów bez negatywnych konsekwencji.
- pamiętać, że realizacja polityk publicznych nie może ograniczać działań organizacji w zakresie prowadzonej działalności statutowej, każdy podmiot ma
prawo do samostanowienia o swoich działaniach (nikt nie może zmusić podmiotu
do wykonywania zadania jeśli warunki są dla niego nie do przyjęcia), partnerstwo działa na podstawie umowy określającej zadania, odpowiedzialność stron i
zasady wystąpienia z partnerstwa.
c/. Zasada partnerstwa
Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach i w formach określonych w projektowanej ustawie
oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań
publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych, a
także współudział w wykonywaniu tych zadań. Podnieść należy, że respektując
zasadę partnerstwa zarówno organizacje pozarządowe jak i samorząd winny pamiętać, że współpraca opiera się na dobrowolności i wspólnie ustalonych regułach działania, a także na dzieleniu się zasobami, odpowiedzialnością, kosztami i
korzyściami27. Dobrą praktyką byłoby również dzielenie się sukcesami.
Celem jednostki samorządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
ludności zamieszkującej jej terytorium. Ponieważ samorząd musi wykonywać zadania „kolektywnie” siłą rzeczy więc może nie posiadać dogłębnej wiedzy o potrzebach pewnej kategorii osób bądź pewnej warstwy społecznej. Odmiennie jest z kolei
odnośnie do organizacji pozarządowych. Te działając na najniższym szczeblu społecznym, często oddolnie znają potrzeby danego środowiska.
Na tej podstawie JST zapewniają:
- wymianę posiadanych informacji przydatnych do realizacji polityk publicznych
26
27
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- możliwość włączenia się zainteresowanych podmiotów w opracowywanie
programów i strategii z nastawieniem na osiągnięcie wspólnego celu
- współudział organizacji przy ustalaniu kryteriów oceny realizacji polityki
społecznej, a także zapewnienie równoważności głosów wszystkich oceniających
- wspieranie i promowanie realizacji zadań publicznych w formie partnerstwa międzysektorowego
- dostęp do posiadanych zasobów w celu pomocy przy realizacji zadania publicznego.
d/. Zasada efektywności
Kierując się zasadą efektywności, organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonują
wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. Pojęcie efektywności oznacza osiągnięcie
jak najwięcej korzyści ponosząc przy tym jak najmniej sił i środków w szczególności gdy w grę wchodzą środki publiczne. Aby więc realizować zadania kierując się zasadą efektywności należy brać pod uwagę czynniki jakimi są gospodarność i jakość. Stronom współpracy powinny przyświecać wspólne cele jakimi są
wysoka jakość i skuteczność proponowanych rozwiązań, umiejętność planowania, wykorzystanie standardów świadczonych usług, a także pomiar ekonomicznych i społecznych efektów wykonywanych zadań28. Tym samym podkreślić
należy, że zasada efektywności nie polega na tym „kto da mniej” lecz „kto da
najwięcej za tę samą kwotę”.
Tym samym JST powinny:
- skoncentrować wszystkie swoje zasoby (materialne i niematerialne) w celu
efektywnej realizacji polityku publicznej, stworzenia rzetelnych programów i
strategii i realizacji powierzonych zadań.
- tworzyć partnerstwa w celu lepszego wykorzystania zasobów lokalnych
przy realizacji zadania publicznego.
- wybierać formy realizacji zadania publicznego w sposób najbardziej efektywny, a ponadto określić standardy realizacji zadania, uwzględnić odpowiedni
czas dla realizacji zadania oraz stosować monitoring i ewaluację powierzonych
zadań.
- zapewnić by: system wymiany informacji umożliwił odbiór jak największą
ilości adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej do jak najszerszej liczby
odbiorców, realizacja polityki publicznej odbywała się na podstawie planów
któtko- i długo- okresowych, ocena wykonywania zadań z zakresu polityki publicznej odbywała się na podstawie wystandaryzowanych metod i zobiektywizowanych kryteriów.
e/. Zasada uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji pozwala na udział w otwartych konkursach
ofert wszystkim organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym dzia28
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łalność pożytku publicznego, zaś kryteria ocen są identyczne dla wszystkich
podmiotów, a realizatorami zadań zostają organizacje pozarządowe, które uzyskają najwyższe oceny oraz akceptację. Wskazać należy, że wszystkie organizacje pozarządowe powinny mieć równy dostęp nie tylko do zadań publicznych
zlecanych przez samorządy, ale i wszelkich form współpracy, do których zaliczymy także objęcie danego wydarzenia patronatem, czy możliwość korzystania
z lokalu publicznego na preferencyjnych warunkach29.
W związku z powyższym ze strony JST należy:
- udostępnić wszystkie informację wszystkim podmiotom niezależnie od ich
statusu czy potencjału,
- zapewnić by: rekrutacja do współtworzenia strategii i programów odbywała się
na podstawie ustalonych i powszechnie dostępnych zasad, wszystkie podmioty miały
równą szansę i równy dostęp do realizacji zadania, współpraca odbywała się bez konfliktu interesów,
- umożliwić uczestnictwo: w konsultacjach dla wszystkich zainteresowanych
na określonych, upowszechnionych i akceptowanych zasadach, we wdrażaniu
polityk publicznych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tworzeniu
partnerstw na rzecz realizacji zadań publicznych.
f/. Zasada jawności
Mając na względzie zasadę jawności, organy administracji publicznej udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o
zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w
których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami, oraz o kosztach realizacji
zadań publicznych już prowadzonej w tym zakresie przez jednostki podległe
organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.
Takie działanie jest istotne z punktu widzenia budowania wysokiej jakości partnerstwa i wzajemnego zaufania.
W związku z tą zasadą JST winny w głównej mierze:
- udostępniać zainteresowanym podmiotom wszystkich informacji w zakresie
polityki publicznej np. diagnozy lokalnej, dokumentów strategicznych i programów, oceny realizacji polityk publicznych (założenia, procedury wyboru wykonawców, raporty i inne), procedurach naboru, realizacji i rozliczania zadań publicznych, wynikach konkursów wraz z uzasadnieniem.
- rozpowszechniać/przesyłać informację do potencjalnie zainteresowanych
podmiotów w zakresie informacji na temat tworzonych strategii i programów,
terminów konsultacji tworzonych dokumentów strategicznych, sposobów wdrażania polityki publicznej.
- tworzyć procedury/modele współpracy, powiadamiać o wdrożonych procedurach współpracy (po uprzedniej konsultacji).
29
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576

- powiadamiać o możliwości czynnego udziału w: procedurach kontraktowania, komisjach konkursowych, gminnych komisjach pracujących nad programami i strategiami.
4. Zakończenie
Powyżej przedstawiony dwuczęściowy artykuł ma na celu pomóc podmiotom prowadzącym dotychczasowe świetlice środowiskowe w przystosowaniu
swoich placówek do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Poruszone zagadnienia dotyczące PWD takie jak ich zakładanie,
otrzymywanie pozwolenia na prowadzenie palcówki, wymogi kadrowe czy zawiłe zasady kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci przez gminy z pewnością znajdą uznanie wśród podmiotów, które dopiero przymierzają się do spełniania tej ważnej funkcji społecznej jaką jest prowadzenie PWD. Szczególny
nacisk położony jest tu na przepisy dotyczące wymogów lokalowych, albowiem
to te normy przysparzają obecnie największych trudności ze względu na ich zawiłość, a także konieczność znacznych nakładów finansowych by im sprostać.
Podkreślić należy, że organy administracji samorządowej nie powinny używać uchybień w wymogach lokalowych jako broni do eliminacji „niepożądanego” podmiotu. Na uwadze należy mieć fakt, że beneficjentami PWD są dzieci.
Nie powinno dochodzić więc do sytuacji w których wzorcowa placówka pod
względem kadry, prowadzonych zajęć i wyników jest likwidowana ze względu
na brak funduszy na przeprowadzenie koniecznych zmian lokalowych. W takiej
sytuacji organy samorządowe winny uwzględniając zasadę partnerstwa i pamiętać że dany podmiot wykonuje zadanie własne tegoż samorządu. Takie ustosunkowanie się do zagadnienia stwarza pole do wspólnego rozwiązania problemu
lokalowego.
Streszczenie
Autor artykułu przedstawia zagadnienia dotyczące zakładania prowadzenia i
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. Jest to nowy typ placówek wprowadzonych przez ustawodawcę ustawą z dn. 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wskazać należy, że od samego początku zauważalny jest
negatywny odbiór nowych przepisów przez podmioty dotychczas prowadzące świetlice środowiskowe, ze względu na niejasne przepisy, niewystarczający okres vacatio
legis, a przede wszystkim konieczność przystosowania lokali w których mają być
prowadzone placówki wsparcia dziennego. Niniejszy artykuł stanowi syntezę najważniejszych regulacji prawnych dotyczących placówek wsparcia dziennego, co
może być szczególnie pomocne dla podmiotów, które dopiero przymierzają się do
założenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Szczególny nacisk położony
jest tu na przepisy dotyczące wymogów lokalowych, albowiem to te normy przysparzają obecnie największych trudności ze względu na ich zawiłość, a także konieczność znacznych nakładów finansowych by im sprostać. Część druga artykułu stanowi o zasadach współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organi-
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zacjami pozarządowymi, a także o prawnych aspektach kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci.
Summary
Establishment, manage and functioning of daily support facilities under
Family Support and Substitute Care System Act from 09.06.2011.
The article presents the issues relating to the establishment and functioning
of daily support facilities. It is a new type of institutions introduced by the
legislative Family Support and Substitute Care System Act from 09.06.2011. It
should be noted that from the very beginning noticeable is the negative response
to the new rules due to unclear regulations, insufficient period of vacatio legis,
and above all, the need to adapt the premises in which they are to be carried out
daily support facilities. This article is a synthesis of the most important legal
regulations concerning daily support facilities, which can be especially helpful
for those who are considering the establishment and manage daily support
facilities. Particular emphasis is placed here on the legal rules on the
requirements of premises, due to their complexity and the need for substantial
financial resources to meet them. The second part of the article is on the
principles of co-operation between local authorities and NGOs, as well as the
legal aspects of contracting social services for children.
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Justyna Krzywkowska (UWM)

Aborcja a prawo ojca do narodzin dziecka
Wstęp
Znana sentencja rzymska stanowi: „Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere”1. Zagwarantowanie kobiecie prawa
do usunięcia ciąży uniemożliwia poczętemu dziecku urzeczywistnienie prawa do
życia. Prawo dopuszczające przerywanie ciąży jest z moralnego punktu widzenia
nie do przyjęcia. Żadne prawo ludzkie nie może kolidować z prawem naturalnym. Celem artykułu jest ukazanie karnoprawnej ochrony praw dziecka poczętego, jaka przewidziana jest w obu systemach prawnych: kościelnym (Kodeks
Prawa Kanonicznego) i państwowym (Kodeks Karny), jak również odpowiedź na
pytanie, jakie prawa ma ojciec nienarodzonego dziecka w sytuacji, kiedy matka
tego dziecka chce dokonać aborcji.
1. Ochrona życia nienarodzonych w świetle norm kanonicznego prawa
karnego
Podstawowym argumentem, na którym opiera się nauczanie Kościoła katolickiego w kwestii poszanowania życia dzieci nienarodzonych jest stwierdzenie,
że życie ludzkie jest darem od Boga2. Życie ludzkie - od momentu poczęcia aż do
ostatniej chwili jego doczesnego trwania - jest święte. Sam Bóg staje w obronie
mówiąc „Nie zabijaj”. Zgodnie z doktryną katolicką już z chwilą poczęcia na
świecie pojawia się człowiek3.
1

Łac. Zasady prawa są następujące: żyć uczciwie, nikomu nie szkodzić, oddać każdemu,
co mu się należy.
2
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, 7 XII 1965, nr 51, [w:] AAS 58 (1966) 1025-1115; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, 22 XI 1981, nr 11 i 14, w: AAS 74 (1982) 81-191. Por. J. Mazur, Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo Unum, Kraków 1992, s. 204-204.
3
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu ciąży Quaestio der abortu, 18 XI
1974, nr 12-13, [w:] AAS 66 (1974) 730-747: „Od chwili, w której jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest życiem ojca ani matki, lecz nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się niezależnie od nich. Nie stałaby się istotą ludzką,
jeśli nie byłaby nią od samego początku. (…) Od chwili zapłodnienia rozpoczyna się
cudowny bieg życia każdego człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności
wymagają czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie się do działania (…).”;
Kongregacja Nauki Wiary, Dokument na Międzynarodowy Rok Niepełnosprawnych, 4 III
1981, nr 1, [w:] W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K.
Szczygieł, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1998, s. 340-349: „(…) istota ludzka posiada
własną, autonomiczną wartość od chwili poczęcia i w każdej fazie swojego rozwoju,
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Prawo kanoniczne, które jest konsekwentne w ochronie ludzkiego życia, jest
pierwszym systemem uznającym w pełni podmiotowość nasciturusa ze względu
na jego własną wartość i godność osoby3. Nauka Kościoła na temat aborcji jest
jasna i zdecydowana4.
Przerwanie ciąży jest przestępstwem kościelnym, które uregulowane było
także w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. w kan. 2350 § 1 („Procurantes
abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommunicationem
latae sententiae Ordinario reservatam; et si sint clerici, praeterea deponantur”)5. Z
kolei w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r.6 w katalogu przestępstw aborcja wymieniona jest w kan. 1450 § 2.

niezależnie od jej stanu fizycznego. Ta, wypływająca ze słusznej świadomości powszechnej, zasada musi być uznana za nienaruszoną podstawę ustawodawstwa i życia
społecznego.”; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia
ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, 22 II 1987, rozdz. 1, nr 1, w:
AAS 80 (1988) 70-102: „Owoc przekazywania życia ludzkiego od pierwszej chwili swojego istnienia, a więc od utworzenia się zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku,
który moralnie należy się każdej istocie ludzkiej w jej integralności cielesnej i duchowej.
Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczęcia i dlatego od tej samej chwili należy jej przyznać prawa osoby, a wśród nich nade
wszystko nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia.”; Jan Paweł II,
Etyczne problemy genetyki. Przemówienie do uczestników Sympozjum nt. „Aspekty
prawne i etyczne badań nad genomem ludzkim" zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk, 20 XI 1993, nr 6-7, [w:] W trosce o życie. Wybrane…, dz. cyt., s. 249-253:
„Od momentu poczęcia nie można już sprowadzić nowej istoty jedynie do jej dziedzictwa
genetycznego, które stanowi jej bazę biologiczną i podstawę oczekiwań co do przyszłego
życia. (…) Nikt bowiem nie ma prawa określić momentu, w którym dana istota staje się
człowiekiem, bo byłoby to równoznaczne z przywłaszczeniem sobie nieograniczonej
władzy nad bliźnimi. (…) Wykorzystanie embrionu wyłącznie jako zwykłego przedmiotu
badań lub eksperymentów jest zamachem na godność człowieka i rodzaju ludzkiego. (…)
W żadnej fazie swojego rozwoju embrion nie może być zatem przedmiotem zabiegów,
które nie służą jego dobru, ani eksperymentów prowadzących w sposób nieunikniony do
jego zniszczenia czy to przez amputację, czy też przez nieodwracalne uszkodzenia, gdyż
znieważa to i rani samą naturę człowieka.”
3
L. Świto, Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim, „Prawo Kanoniczne” 1-2 (1997), s. 233-248; J. Krzywkowska, Prawo dziecka poczętego do narodzin w
normach i nauczaniu Kościoła katolickiego, [w:] Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa
dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy i 30-lecia
pracy naukowej, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 165-172.
4
R. Sztychmiler, Prawo do życia w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Warmińskie” 28
(1991), s. 95-108.
5
Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 27 V 1917, w: AAS 9 II (1917) 3-521.
6
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 18 X 1990, [w:] AAS 82 (1990) 1033-1363. Tekst polski: Kodeks Kanonów Kościo-
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Obecnie obowiązujący w Kościele katolickim Kodeks Jana Pawła II z 1983 r.
w kan. 1398 stanowi, że „Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit”7. Kościół nakładając karę ekskomuniki za to
przestępstwo, ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia
wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku8. Kary w Kościele wymierzane
są za ciężkie występki powodujące zgorszenie wiernych oraz mające negatywne
konsekwencje dla całej wspólnoty Kościoła9. Bez wątpienia aborcja jest poważnym przestępstwem wymierzonym przeciwko życiu człowieka, dlatego dokonanie jej jest obarczone najwyższą sankcją kościelną – karą ekskomuniki zaciągniętej z mocy prawa w chwili popełnienia przestępstwa (tzw. ekskomuniką latae
sententiae)10. W świetle norm kodeksowych ekskomunika pozbawia wiernego
dobrodziejstw, jakie daje współuczestnictwo kościelne. Nie oznacza to, że wierny zostaje pozbawiony samej przynależności do wspólnoty, gdyż chrzest jest
znamieniem nieusuwalnym11. Ekskomunikowany może uczestniczyć we Mszy
św., o ile nie spełnia żadnej posługi kościelnej; nie może sprawować sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmować sakramentów12 (restrykcja ta ulega zawieszeniu, gdy wierny znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci). Ekskomunikowany nie może piastować urzędów kościelnych lub sprawować innego zadania
kościelnego oraz wykonywać aktów rządzenia13. Oprócz kary ekskomuniki nakładanej na sprawców przestępstwa, prawodawca kościelny ustanowił dodatkową
implikację dla duchownego i zakonnika. Duchowny, będący sprawcą lub współsprawcą, po zaistnieniu skutku zaciąga nieprawidłowość. Jest to stała przeszkoda
do przyjęcia święceń oraz do wykonywania już posiadanych. Ukaranie zakonnika
polega natomiast na wydaleniu z instytutu14. Kara ekskomuniki nie jest odwetem,
łów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Gaudium,
Lublin 2002.
7
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 I 1983, [w:]
AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1984.
8
Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994, nr 2272.
9
J. Troska, Moralność życia cielesnego, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM,
Poznań 1999, s. 123.
10
Ze względu na sposób, w jaki kara dociera do przestępcy, rozróżniamy kary ferendae
sententiae, czyli wymierzone przez sędziego lub miarodajną władzę, oraz kary latae
sententiae, czyli wiążące z chwilą popełnienia przestępstwa. (zob. KPK 1983, kan. 1314).
11
T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 4: Doczesne dobra Kościoła.
Sankcje w Kościele. Procesy, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990, s. 91.
12
KPK 1983, kan. 1331 § 1, 2°.
13
KPK 1983, kan. 1331 § 1, 3°.
14
KPK 1983, kan. 695 § 1: „Członek powinien być wydalony z powodu przestępstw, o
których w kan. 1397, 1398 i 1395, chyba że w wypadku przestępstw, o których w kan.
1395, § 2 przełożony uważa, iż wydalenie nie jest bezwzględnie konieczne, ponieważ i w
inny sposób można zaradzić poprawie życia członka oraz wyrównaniu naruszonej sprawiedliwości i naprawieniu zgorszenia.”; KPK 1983, kan. 1041 § l, 4°: „Do przyjęcia
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lecz karą poprawczą, której celem jest uświadomienie winnemu ważności popełnionego czynu oraz spowodowanie nawrócenia i odprawienia pokuty15.
Przez usunięcie ciąży Kodeks Prawa Kanonicznego rozumie jakikolwiek zabieg zmierzający wprost do usunięcia z ciała matki żywego płodu ludzkiego,
celem zadania mu śmierci. Do zaistnienia czynu przestępnego prawo wymaga
skutecznego usunięcia ciąży, przy czym nie ma znaczenia, czy śmierć usuwanego
płodu ludzkiego nastąpi w łonie matki, czy też poza nim16. Ekskomunice podlegają: 1) matka, która sama usunęła ciążę np. przez zastosowanie środka poronnego lub poddanie się zabiegowi chirurgicznemu; 2) wszyscy, którzy świadomie
stosują środki zmierzające wprost do przerwania ciąży, niezależnie od tego, czy
działają z własnej woli, czy na zlecenie innych osób; 3) wspólnicy konieczni
(wydający skierowanie na zabieg, dostarczający odpowiednich środków) przyczynili się do zabicia usunięcia ludzkiego płodu z łona matki17. Aby miało miejsce przestępstwo, prawo kanoniczne wymaga skutecznego przerwania ciąży.
Przestępstwo spędzania płodu może być dokonane tylko umyślnie, w sposób
świadomy i dobrowolny18. Nawet wzniosły cel towarzyszący przerywaniu ciąży,
np. ratowanie życia, czy zdrowia matki, nie jest w stanie wyeliminować przestępczego charakteru czynu19. Według doktryny katolickiej każdy zabieg zmierzający do usunięcia ciąży jest złem moralnym, gdyż życie dane zostało człowiekowi przez Boga, jest rezultatem suwerennego aktu Boga i nie może być zabrane
przez człowieka20. Bóg troszczy się o każdego człowieka, także bezbronną istotę
będąca w łonie matki. Kościół zawsze będzie stawał w obronie bezbronnego
dziecka poczętego, gdyż nikt nie ma takiej władzy, aby decydować za Boga o
czyimś istnieniu. Przedmiotem ochrony prawnej w Kościele jest zarówno zarodek już ukształtowany, jak również dopiero co powstały embrion ludzki. Magisterium Kościoła jednoznacznie wypowiadało się że należy „z największą troską
ochraniać życie od samego jego poczęcia, ponieważ spędzanie płodu i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami”18.
święceń nieprawidłowymi są: kto popełnił dobrowolne zabójstwo albo spowodował spędzenie płodu, gdy skutek nastąpił, oraz wszyscy pozytywnie współdziałający.”
15
Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 91.
16
W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z
1983, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987, s. 277-278.
17
Tamże, s. 279.
18
P. Gajda, Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana
Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2008, s. 97.
19
Wójcik, Krukowski, Lempa, Komentarz do Kodeksu…, dz. cyt., s. 278.
20
R. Krajewski, Prawne kontrowersje ochrony życia człowieka. Studium z prawa polskiego i prawa kanonicznego, Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock 2004, s. 107.
18
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2272: „Formalne współdziałanie w przerywaniu
ciąży stanowi poważne wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to
przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. „Kto powoduje przerywanie ciąży po zaistnieniu
skutku, podlega ekskomunice mocą samego prawa”, „przez sam fakt popełnienia prze-
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2. Ochrona życia nienarodzonych w świetle norm polskiego prawa karnego
Obowiązująca dziś w Polsce ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży21
dopuszcza przerywanie ciąży w trzech przypadkach: 1) ciąża stanowi zagrożenie
dla zdrowia lub życia kobiety ciężarnej; 2) badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego
upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego22. Przepisy regulujące sytuację prawną nienarodzonego znajdują się w rozdziale XIX Kodeksu Karnego zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu”23. Takie umiejscowienie przepisów daje asumpt do twierdzenia, iż
ustawodawca wprowadził prawnokarną ochronę życia nasciturusa pojmowanego
stępstwa”, na warunkach przewidzianych przez prawo. Kościół nie zamierza przez to
ograniczać zakresu miłosierdzia. Ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu.”; Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
Evangelium vitae, 25 III 1995, nr 62, [w:] AAS 87 (1995) 401-522: „(…) mocą władzy,
której Chrystus udzielił Piotrowi i jego Następcom, w komunii z Biskupami - którzy (…)
wyrazili jednomyślne - choć byli rozproszeni po świecie - aprobatę dla tej doktryny oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako
środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem
niewinnej istoty ludzkiej. (…). Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie
nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół.”; Tamże, nr 99: „Szczególną
uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół
wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu wypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych
sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko
niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej
zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się - jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście - na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia
czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania.
Odkryjcie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły prosić o przebaczenie także
swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej
wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia. Poprzez wasze oddanie
sprawie życia, uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone
przyjęciem i troską o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości, ukształtujecie
nowy sposób patrzenia na życie człowieka.”
21
Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
22
Od 1996 r. ustawa dopuszczała przerywanie ciąży również gdy kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Jednak przepisy
dotyczące czwartej przesłanki utraciły moc obowiązującą z dniem 23 grudnia 1997 r.
23
Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
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jako człowiek24. W Kodeksie Karnym penalizowane jest przerwanie ciąży wbrew
regulacjom zawartym w ustawie z 1993 r. oraz dokonanie uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia dziecka poczętego.
Art. 152 KK przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności dla osoby, która
przerywa lub pomaga w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety (poza przypadkami
przewidzianymi w ustawie) oraz karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, w sytuacji dokonania aborcji, gdy dziecko poczęte jest już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. Przyjmuje się, że dziecko jest zdolne do
samodzielnego życia poza organizmem kobiety po upływie 28 tygodni od chwili
poczęcia25 lub gdy jego masa ciała wynosi co najmniej 500 gram26. Samodzielność oznacza możliwość życia bez pomocy specjalistycznych urządzeń27.
Natomiast art. 153 KK przewiduje przypadki, gdy kobieta zostaje zmuszona
do przerwania ciąży w wyniku przemocy, bezprawnej groźby lub podstępu.
Wówczas granica ustawowego zagrożenia za czyn wynosi od 6 miesięcy do lat 8.
W sytuacji, gdy dziecko poczęte jest już zdolne do samodzielnego życia poza
organizmem kobiety sankcja jest zaostrzona, Kodeks przewiduje karę od roku do
10 lat pozbawienia wolności. Spowodowanie przerwania ciąży bez zgody kobiety
narusza jej prawo do prywatności i decydowania o macierzyństwie28. Celem podjętych działań sprawcy jest wywarcie presji prowadzącej do tego, by kobieta
ciężarna poddała się zabiegowi przerwania ciąży29. Przemoc może być skierowana zarówno wobec kobiety ciężarnej, jak również wobec bliskich jej osób trzecich, np. narodzonych już dzieci30.
Ustawodawca polski dopuszczając możliwość aborcji w określonych przypadkach odbiera nienaruszalne prawo do życia nienarodzonemu dziecku, przedkłada interes matki nad życie dziecka. Chociaż teoretycznie prawo polskie za
zadanie stawia sobie ochronę życia człowieka to jednak nie zapewnia jej dziecku
poczętemu.
Pomoc kobiecie ciężarnej w dokonaniu aborcji może polegać na „dostarczaniu narzędzi użytych do przerywania ciąży, udzielaniu rady lub informacji, jak
tego czynu dokonać, a także na innych konkretnych czynnościach umożliwiają-

24

O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2007, s. 308.
25
L. Tyszkiewicz, Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny.
Komentarz, red. M. Filar, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010, s. 705.
26
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2005, s. 394.
27
Tyszkiewicz, Rozdział XIX. Przestępstwa…, dz. cyt., s. 705.
28
J. Potulski, Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 170.
29
Tamże, s. 180-181.
30
Tamże.
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cych lub ułatwiających kobiecie dokonanie przerwania ciąży”31. Nie tylko forma
aktywnej działalności jest penalizowana, ale także zaniechanie działania, do którego wykonania był ktoś zobowiązany (np. kurator, na którym spoczywa obowiązek strzeżenia praw dziecka nienarodzonego przyzwala na popełnienie czynu
zabronionego)32. Przykładem pomocnictwa może być również sfinansowanie
zabiegu przerwania ciąży33 lub organizowanie tzw. turystyki aborcyjnej do kraju,
gdzie przerywanie ciąży traktowane jest bardziej liberalnie34.
W art. 154 KK została określona odpowiedzialność sprawcy nielegalnego
przerwania ciąży, którego skutkiem jest śmierć kobiety ciężarnej. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu za zgodą kobiety lub udzielenia tej kobiecie
pomocy w przerwaniu ciąży, następuje śmierć kobiety ciężarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Natomiast jeżeli śmierć kobiety ciężarnej następuje w wyniku przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży, gdy
płód osiągnął już możliwość samodzielnego życia poza organizmem kobiety oraz
gdy sprawca działał na podstawie przepisu art. 153 KK, to sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat.
Z kolei art. 157a § 1 KK brzmi: „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka
poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przepis art. 157a § 2
dotyczy działań leczniczych podjętych przez lekarza, koniecznych do uniknięcia
niebezpieczeństwa grożącemu życiu i zdrowiu kobiety ciężarnej lub płodu. Działania podjęte przez lekarza muszą być konieczne, nieuniknione, tzn. że bez ich
podjęcia niebezpieczeństwo zamieniłoby się w skutek w postaci śmierci kobiety
lub dziecka poczętego35. Natomiast nie podlegają usprawiedliwieniu szkodzące
dziecku działania wynikające z błędu lekarskiego czy zaniedbania36.
Natomiast art. 157a § 3 KK odnosi się do sytuacji, w której matka dziecka
poczętego powoduje uszkodzenie ciała dziecka lub jego rozstrój zdrowia. Niestety prawo nie przewiduje ochrony dziecka nienarodzonego przed jego własną
matką, bowiem regulacja art. 157a § 3 KK podkreśla jedynie naganność samego
czynu kobiety ciężarnej.

31

O. Górniok [i in.], Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2005,
s. 119-120.
32
Potulski, Dziecko jako przedmiot., dz. cyt., s. 176.
33
Górniok [i in.], Kodeks karny…, dz. cyt., s. 120.
34
J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Wydawnictwo Librata,
Warszawa 2000, s. 283.
35
A. Zoll, Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, [w:] Kodeks karny.
Część szczególna. Komentarz. T. 2: art. 117-277, red. A. Zoll, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006, s. 356.
36
Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz…, dz. cyt., s. 294.
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3. Jakie prawa ma ojciec dziecka nienarodzonego?
W obecnym stanie prawnym mimo uznania dziecka poczętego przez ojca nie
staje się ono podmiotem prawa w takim zakresie, aby jego życie było chronione.
Doznaje jedynie ochrony poprzez matkę Ale też to matka ma prawo decydować o
życiu nienarodzonego dziecka włącznie z dokonaniem aborcji (choć z ograniczeniami prawnymi w uregulowaniach polskiej ustawy o ochronie płodu ludzkiego i
dopuszczalności przerywania ciąży). Kodeks Postępowania Karnego mówi wyraźnie, że pokrzywdzony to ktoś, komu wyrządzono realną szkodę. W pojęciu
prawnym szkodą nie jest to, że komuś dziecko nie urodziło się, więc nie przysługuje takiej osobie prawo strony37. Zarówno konwencje ONZ, jak i orzeczenia
Trybunału w Strasburgu pokazują, iż decydujący głos – urodzić czy nie – ma
kobieta. – Dzieje się tak dlatego, by nie dopuszczać do sytuacji odwrotnych, a
więc zmuszania kobiety przez mężczyznę do urodzenia dziecka.
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że matka dziecka poczętego, lecz
jeszcze nie urodzonego będzie występować przeciwko jego życiu lub innym jego
dobrom, to na podstawie art. 182 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego można
ustanowić dla tego dziecka kuratora38. W doktrynie przyjmuje się, iż są to jakiekolwiek prawa pojawiające się w okresie prenatalnym dziecka, z których skorzysta ono dopiero po urodzeniu. Strzeżenie praw może polegać na działaniach zapobiegawczych, zabezpieczaniu dowodów, roszczeń oraz na przyjęciu darowizny39. Chociaż dziecko jest wskazane jako podmiot przyszłych praw, należy
podkreślić, iż nie jest ono podmiotem przyszłym. Podmiot praw już istnieje, nie
ma jedynie zdolności nabycia przyznanych mu praw40.
Interwencja ustawodawcy powinna zmierzać w kierunku rozciągnięcia
uprawnień curatora ventris na działania służące ochronie bieżącego interesu
dziecka poczętego, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice nie dokładają należytej
staranności w sprawowaniu pieczy. Kuratela względem dziecka poczętego, ustaje
z chwilą urodzenia dziecka, czyli gdy ustaje stan niepewności co do losów praw
dziecka, a zarazem gdy rodzice mogą z racji przysługującej im władzy rodzicielskiej realizować swoje obowiązki względem interesów dziecka41.
Gdyby istniał opór sądu przy powołaniu kuratora, wtedy ojciec może zwrócić
się o interwencję do Rzecznika Praw Dziecka. Instytucję Rzecznika Praw Dziec-

37

Ustawa Kodeks Postępowania Karnego, 6 VI 1997, art. 49 (Dz. U. z 1997 r. Nr 89,
poz. 555 ze zm.).
38
Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, 25 II 1964 (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
39
T. Smyczyński, Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji, [w:] Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Wydawnictwo
C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003, s. 830.
40
T. Sokołowski, Sytuacja prawna nasciturusa w art. 9 Projektu Kodeksu Cywilnego,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71 (2009), z. 2, s. 189.
41
Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2009, s. 150.
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ka wprowadziła Konstytucja RP42, jest to instytucja niezależna od instytucji
Rzecznika Praw Obywatelskich43. Co ważne przyjęta w 2000 r. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka zdefiniowała dziecko jako „każdą istotę ludzką od poczęcia
do osiągnięcia pełnoletności”44. Obowiązkiem Rzecznika Praw Dziecka jest zapewnienie dzieciom realizacji przysługujących im praw na każdym etapie życia,
a więc przed i po urodzeniu. Można zatem korzystać z pomocy tego urzędu np. w
sytuacji, gdy ojciec dziecka będzie chciał sprzeciwić się aborcji45.
Sędziowie strasburscy46 stwierdzili, że prawa potencjalnego ojca do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego nie mogą być interpretowane tak
szeroko, aby obejmować prawo do wyrażenia swej opinii lub prawo do zwrócenia się do sądu w przedmiocie aborcji, której chce dokonać jego żona, ponieważ
poszanowanie życia prywatnego kobiety ciężarnej – „osoby, której ciąża, jej
kontynuacja lub przerwanie zasadniczo dotyczy” – jest interpretowane jako
przeważające nad jakimikolwiek prawami „ojca”. Jeśli w grę wchodzi integralność cielesna matki, przewaga jej prawa do autonomii staje się niemal automatyczna. W sprawach dotyczących aborcji Trybunał uznał, że prawa ojca mają
mniejszą wagę niż prawa matki.
W Warszawie swoją siedzibę ma Centrum Praw Ojca i Dziecka, do celów
którego należy m.in: dążenie do poszanowania i egzekwowania praw ojców w
imię najlepszego interesu dziecka; dążenie do zmian praktyki działania sądów i
podległych im instytucji, która pomija prawo ojca do pełnego uczestnictwa w
życiu i wychowaniu dziecka; inicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do
prawnego egzekwowania prawa ojca do dziecka i dziecka do ojca, a także lobbing w zakresie zmian ustawodawczych, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego w celu ochrony interesów dzieci i rodziców; monitorowanie
przypadków łamania praw ojca i dziecka; propagowanie wagi roli ojca w życiu
dziecka i rodziny, szczególnie w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania47.

42

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 2 IV 1997, art. 72 ust. 4 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483).
43
Ustawa o zmianie Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 18 VIII 2014 (Dz. U. z
2011 r. Nr 222, poz. 1320).
44
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, 6 I 2000 (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1345).
45
M. Tunkiewicz, Podmiot i przestrzeń duchowa wczesnej formacji prorodzinnej, [w:]
Godność człowieka i rodziny, red. W. Nowak, M. Tunkiewicz, Wydawnictwo UWM,
Olsztyn 2007, s. 146.
46
Sprawa Evans v. Wielka Brytania z 7 marca 2006 r. (orzeczenie Wielkiej Izby Trybunału z 10 kwietnia 2007 r.), skarga nr 6339/05, [w:] ‹http://www.echr.coe.int›
(09.01.2014); Sprawa Vo v. Francja z 8 lipca 2004 r., skarga nr 53924/00, [w:]
‹http://www.echr.coe.int› (09.01.2014).
47
Statut Centrum Praw Ojca i Dziecka, § 9, [w:]
‹http://www.prawaojca.org.pl/images/materialy/StatutCPOiD. pdf› (09.01.2014).
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Po urodzeniu się dziecka ojciec ma takie same prawa i obowiązki, jakie ma
matka - i tego się od niego wymaga48. Jednak przed urodzeniem dziecka ojciec
równych praw nie ma, bo nawet gdyby bardzo chciał, aby jego dziecko się urodziło, decyzja ta należy najczęściej do matki. Wiele kobiet uważa, że ciąża to jej
sprawa, to jej ciało, z którym może robić co zechce. Także matka sama może
zdecydować się na aborcję, nie informując o tym ojca dziecka, a nawet wbrew
jego woli.
Podsumowanie
Prezentowane stanowisko Kościoła odnośnie spędzania płodu opiera się na
normie prawa naturalnego, bezwzględnie zabraniającej zabicia człowieka, a co za
tym idzie również nasciturusa. Kościół od zawsze traktował aborcję jako grzech
i najcięższe wykroczenie przeciwko życiu, które jest najwyższą wartością i darem od Boga. Dlatego konsekwentnie i sprawiedliwie uznaje świętość życia na
wszystkich jego49. Nie dziwi więc to, że prawodawstwo kościelne surowo karze
osoby dopuszczające się aborcji. Prawo w Polsce statuuje, iż życie dziecka poczętego generalnie jest chronione, gdyż nie można przyczynić się do spędzenia
płodu, lecz od tej reguły są wyjątki, zawarte w Ustawie o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 7
stycznia 1993 r., kiedy przerwanie ciąży jest dozwolone w trzech przypadkach:
gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki, jeśli istnieje duże
prawdopodobieństwo, że płód jest upośledzony lub nieuleczalnie chory oraz gdy
ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jednakże na gruncie prawa karnego odpowiedzialności karnej za niezgodną z prawem aborcję nie ponosi matka,
która decydująca się na taki krok.
Streszczenie
Artykuł dotyczy niezwykle istotnej współcześnie kwestii, a mianowicie prawa ojca do narodzin jego dziecka. Autorka analizując przepisy Kodeksu Prawa
Kanonicznego oraz polskiego Kodeksu Karnego ukazuje, jakie środki ochrony
życia dziecka nienarodzonego stosowane przez oba systemy prawne - prawo
kościelne i prawo państwowe. Temat ochrony życia nasciturusa wciąż budzi
kontrowersje i skrajne opinie na forum społeczeństwa (od uznania aborcji za
zabójstwa do stwierdzenia, że ciąża to sprawa prywatna kobiety, która sama winna decydować, czy chce takiemu zabiegowi poddać się). Z jednej strony mamy
osoby, które w drodze aborcji, chcą pozbyć się jak sami określają „niechcianego
problemu”, z drugiej strony mamy ludzi, którzy zrobią wszystko, aby dziecko
„posiadać”. A przecież dziecko to dar od Boga, a nie przedmiot, którym można
rozporządzać według własnego uznania. Zarówno matce, jak i ojcu w równym
48

J. Krzywkowska, Małżeński obowiązek ochrony życia, „Białostockie Studia Prawnicze” 13 (2013), s. 67-76.
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Sztychmiler, Prawo do życia…, dz. cyt., s. 95.
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stopniu powinno zależeć, aby dziecko urodziło się, miało kochającą rodzinę,
mogło wspaniale rozwijać się w obecności rodziców i aby wiedziało, kim są jego
biologiczni rodzice.
Abstract
Abortion and the father's rights to the birth of child
This article applies to a very significant contemporary issue, namely the father's right to the birth of his child. The author analysing the provisions of the
Code of Canon Law and the Polish Criminal Code reveals what kind of measures
are used to protect the live of unborn child by the two legal systems - the Church
law and the state law. The protection of Nasciturus life is still controversial and
gives extremely different opinions by society (from recognise abortion as murder
to a statement that pregnancy is a private matter of women, who decide by herself whether she wants to go through such a procedure). On one hand, we have
people who by abortion want to get rid of, as they define, 'unwanted problem',
and on the other hand we have people who will do anything to 'have' a child. A
child is a gift from God, not the object which can be managed according to own
discretion. Both mother and father shall equally care for child to be born, have a
loving family, be able to greatly develop in the presence of their parents, and to
know who his biological parents are.
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Agnieszka Orzeszko (KA)

Prawo niepełnosprawnego ojca do kontaktów z dzieckiem
Wstęp
Władza rodzicielska ojca i matki powstaje z chwilą urodzenia się dziecka, za
którym przemawia domniemanie pochodzenia z małżeństwa lub które zostało
uznane przez ojca i trwa aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Nieprzyznanie ojcu – w razie sądowego ustalenia ojcostwa – władzy rodzicielskiej nad
dzieckiem nie wyłącza prawa ojca do osobistej styczności z dzieckiem. Polskie
prawodawstwo nie daje szczególnej pozycji ojcu niepełnosprawnemu.
1. Prawne uregulowanie władzy rodzicielskiej
Głównym zadaniem władzy rodzicielskiej jest należyte wychowywanie dzieci, a troska o dobro dziecka stanowi motyw podstawowy przepisów o władzy
rodzicielskiej. Sfera stosunków wewnętrznych pomiędzy rodzicami i dzieckiem
nie podlega bieżącej kontroli ze strony sądu opiekuńczego, jednak kontrola taka
może zostać wprowadzona na skutek orzeczenia sądu ze względu na dobro
dziecka oraz dobro społeczne. Sąd opiekuńczy może ingerować w sferę władzy
rodzicielskiej poprzez:
a) Zarządzenia sądu opiekuńczego
Odpowiednie zarządzenia wydawane są w celu zapobieżenia zagrożenia dobru
dziecka, oraz gdy istnieje wystarczające obiektywne zagrożenie dobra dziecka art. 109
§ 1 k.r.o. Należą do nich:
- zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, z
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonywania zarządzeń,
- określenie jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez
zezwolenia sądu, albo poddanie rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega
opiekun na podstawie Kodeku rodzinnego i opiekuńczego.
- poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora
sądowego,
- skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do
przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową
pieczę nad dziećmi,
- jeżeli wymagają tego interesy majątkowe małoletniego, powierzenie
zarządu jego majątkiem ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 103 § 3).
- zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej albo
placówce opiekuńczo-wychowawczej,
[W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego, jego wychowania oraz
reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie
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potrzeb jego utrzymania należy do rodziny zastępczej, chyba że sąd opiekuńczy
postanowił inaczej (art. 1121 k.r.o.). Sąd, który ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, może w wyjątkowych wypadkach ograniczyć osobistą styczność rodziców z dzieckiem (art. 113 § 2 k.r.o.)]1.
Zarządzenie sądu nie zawsze oznacza środek represji względem rodziców,
lecz jest to zawsze środek zmierzający do ochrony dobra dziecka. Ingerencja
sądu najczęściej jest spowodowana brakiem u rodziców wystarczających kwalifikacji wychowawczych, albo takich kwalifikacji jakie są niezbędne z uwagi na
szczególnie trudny charakter dziecka.
b) Zawieszenie władzy rodzicielskiej
Jeżeli rodzice wskutek przemijającej przeszkody nie mogą wykonywać władzy rodzicielskiej, którą dotychczas sprawowali należycie, sąd opiekuńczy może
- jeżeli w świetle okoliczności danej sprawy uzna, że wymaga tego dobro dziecka
oraz interes społeczny - zawiesić władzę rodzicielską i ustanowić dla dziecka
opiekę (art.110 w zw. z 145 k.r.o.). Ustanie przyczyny, która spowodowała zawieszenie władzy rodzicielskiej nie powoduje samo przez się jej przywrócenia.
Następuje ona dopiero po uchyleniu zawieszenia przez sąd opiekuńczy.
c) Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Sąd jest obowiązany korzystać z tego środka wówczas, gdy dobra dziecka
nie można zabezpieczyć przez wykorzystanie innych środków, zwłaszcza poprzez zarządzenia sądu. Wówczas sąd opiekuńczy orzeka o pozbawieniu władzy
rodzicielskiej w stosunku do obojga rodziców lub jednego z nich. Zgodnie z art.
111 § 1 k.r.o. pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje wówczas, gdy:
1. Nastąpiła trwała przeszkoda uniemożliwiająca należyte sprawowanie
władzy rodzicielskiej np. nieuleczalna choroba psychiczna.
2. Rodzice nadużywając swej władzy zmuszają dziecko do pracy nie
odpowiadającej jego uzdolnieniu lub zdrowiu, skłaniają dziecko do popełnienia
przestępstwa, prowadzenia niemoralnego trybu życia, wywierają szczególnie
negatywny wpływ na dziecko.
3. Rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki naruszając przez to
dobro dziecka (np. głodzą dziecko, tolerują złe prowadzenie się dziecka,
oddawanie się pijaństwu, porzucają dziecko, w sposób zawiniony nie wywiązują
się z obowiązku alimentacyjnego).
Sąd może również pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo
udzielonej pomocy nie ustały przyczyny uzasadniające umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, a zwłaszcza, gdy rodzice trwale nie interesują się
dzieckiem.
- W przypadku pozbawiania władzy rodzicielskiej tylko jednego z rodziców,
władza rodzicielska przysługuje drugiemu rodzicowi. W sytuacjach, w których
wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ma obowiązek wydania z urzędu
1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, [w:] Dz. U. 2012,
nr 0, poz. 788 (tekst jednolity).
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zakazu rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z
dzieckiem. Zakaz taki wyłącza możność spotykania się z dzieckiem oraz inne
formy osobistej styczności np. prowadzenia korespondencji, rozmów
telefonicznych.
- Zakaz osobistej styczności wydaje sąd opiekuńczy, gdy np. rodzice
demoralizują dziecko swoim postępowaniem, nakłaniając je do postaw
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
- Władza rodzicielska może zostać przywrócona, jeżeli ustaną trwałe
przeszkody w jej wykonywaniu albo sąd opiekuńczy uzna, że nie ma już obawy
nadużycia tej władzy lub rażącego zaniedbania obowiązków przez rodziców2.
Zgodnie z art. 72 ustawy o pomocy społecznej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu
społecznie zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Sytuacja ta
będzie miała miejsce w razie ograniczenia władzy rodzicielskiej, pozbawiania
czy zawieszenia tej władzy, także w przypadku zagrożenia dziecka w skutek
nagannego postępowania rodziców. W rodzinie zastępczej mogą zostać umieszczone także dzieci, które zostały osierocone3.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, a skutkuje tym, że, rodzina zastępcza podejmuje obowiązki opieki nad
dzieckiem i jego wychowaniem z dniem umieszczenia dziecka w rodzinie na
podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej pomiędzy rodziną zastępczą, a
starostą (starosta zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić sąd opiekuńczy o
zawartej umowie). Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone
małżonkom lub osobie pozostającej w związku małżeńskim. Osoby te muszą
spełniać następujące warunki:
a) dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
b) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP,
c) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
d) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,
e) nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej,
f) nie została zawieszona ich władza rodzicielska,
g) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad
dzieckiem,
h) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania,
i) uzyskały pozytywną opinię od Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania4.
Rozwód stanowi wprawdzie zakończenie bytu małżeństwa, nie oznacza jednak rozwiązania samej rodziny. Można stwierdzić, że rodzina zmienia tylko swój
2

M. Giziewicz, Kiedy ojcu może być przyznane prawo do opieki nad dzieckiem –
www.tatawtarapatach.pl, (15.12.2013).
3
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990, [w:] Dz. U. 1998, nr 64, poz.
414 z późn. zm.
4
Giziewicz, jw.
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kształt. Cierpią na tym przede wszystkim dzieci, które na ogół całe swoje dotychczasowe życie, a przynajmniej jego znaczną część, spędziły z obojgiem rodziców. Właśnie dalszemu utrzymaniu oraz pogłębieniu powstałych w tym czasie
więzi opartych na zaufaniu służy prawo do kontaktów z dzieckiem. W zagranicznym, a także polskim piśmiennictwie prawniczym z zakresu prawa rodzinnego,
kontakty z dzieckiem powszechnie uznawane są za najbardziej konfliktogenny
obszar stosunków między żyjącymi w rozłączeniu rodzicami. Zarówno w przypadku małżeństw rozwiedzionych, jak i w relacjach pomiędzy rodzicami dziecka
pozamałżeńskiego, w ramach sporu o prawo do odwiedzin często wypływają
dotychczas nierozwiązane spory i narosłe konflikty. Dziecko wykorzystywane
jest jako swoisty środek nacisku umożliwiający rodzicom rozgrywanie własnych
interesów5.
2. Sytuacja niepełnosprawnych rodziców
Rodzicielstwo osób będących osobami niepełnosprawnymi jest bardzo trudnym, a nawet drażliwym problemem społecznym. Dotyczy to zarówno macierzyństwa, jak i ojcostwa. Przy czym obie te kwestie pojawiają się w dyskusji
naukowej i publicznej bardzo rzadko6. Polska obyczajowość, jak i normy prawne,
uznają prawo osób z niepełnosprawnością do zakładania związków małżeńskich,
a więc i rodzin, których naturalnym dopełnieniem staje się dziecko. Nastąpiła tu
mentalna zmiana w porównaniu z dawnymi eugenicznymi trendami drugiej połowy XIX i pierwszej XX wieku, gdy postępowym ideologom wydawało się, że
najbardziej racjonalnym sposobem ochrony społeczeństwa przed niepełnosprawnością są zakazy prokreacyjne dla osób posądzonych o „niepełnowartościowość
genetyczną”, ich sterylizacja, czy nawet eliminacja. Trzeba jednak stwierdzić, że
ówczesna wiedza szła w parze z ówczesną niewiedzą, dlatego programy eugeniczne „profilaktycznie” pozbawiały możliwości samorealizacji w rolach rodzicielskich nawet te osoby, u których ryzyko przeniesienia wad genetycznych na
potomstwo było porównywalne do populacji uznanej za zdrową7. Restrykcyjne
postawy wobec rodzicielstwa osób niepełnosprawnych nie zmniejszyły skali
niepełnosprawności, a wzbudziły wątpliwości natury moralnej, dotyczące granic
ingerencji w ludzkie losy i w ludzką godność8.
Druga połowa i schyłek XX wieku przyniosły radykalne odwrócenie tych
tendencji. Przemiany społeczne związane są z walką o prawa osób niepełnosprawnych i o ich oficjalne uznanie. Ogromnym postępem na tej drodze były
międzynarodowe dokumenty deklarujące potrzebę zrównania w prawach i wy5

M. Giziewicz, Kiedy ojcu może być przyznane prawo do opieki nad dzieckiem –
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D. Podgórska-Jachnik, Problem ojcostwa w kontekście niepełnosprawności z perspektywy naukowej – www.otworzoczy.pl, (15.12.2013).
7
Ibidem.
8
D. Podgórska-Jachnik, Problem ojcostwa w kontekście niepełnosprawności z perspektywy naukowej – www.otworzoczy.pl, (15.12.2013).
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równywania szans osób niepełnosprawnych, zakazujące dyskryminacji, propagujące ideę społecznej współodpowiedzialności. Postęp ten uosabia obecnie Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych9. Konwencja deklaruje m. in.
zapewnienie osobie niepełnosprawnej prawa do życia (art. 10), prawa do poszanowania jej integralności fizycznej i psychicznej (art. 17) oraz prawa do poszanowania domu i rodziny (art. 23). Z tego ostatniego wyłania się cel likwidacji
dyskryminacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących
małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa i związków, na zasadzie równości z innymi
osobami, czego przejawem ma być uznanie prawa (…) do zawierania małżeństw
(…), podejmowania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie
urodzenia 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, a także uznanie prawa do zachowania zdolności
rozrodczych przez osoby niepełnosprawne, w tym przez dzieci, na zasadzie równości z innymi osobami10.
Realne życie zachowuje jednak swoje własne tempo. Zanim podpisano
wspomniane akty prawne, niepełnosprawni żyli bowiem swoim własnym trudnym życiem. Mimo barier, a czasem wbrew nim ludzie ci ,,nawiązywali przyjaźnie, kochali, zakładali rodziny, rodzili dzieci, podejmowali trud ich wychowania i
obdarzali je miłością’’11. Widać wyraźnie, że wypracowanie systemowych mechanizmów wspierających niepełnosprawnych rodziców, jak również zmiana
mentalna społeczeństwa w kierunku ich akceptacji, solidarności z nimi i współodpowiedzialności za ich rodzicielski trud, to proces trudny, złożony i długotrwały12. Przejawem kompleksowego podejścia do rodzicielstwa osób niepełnosprawnych jest traktowanie go w całościowym kontekście rodziny i komplementarności pełnionych w niej ról: matki, ojca, dziecka. Wspierając niepełnosprawnych rodziców, należy zwrócić również uwagę na to, jak ich niepełnosprawność
rzutuje na rozwój i wychowanie potomstwa, na warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, do budowania relacji przywiązania, kształtowania tożsamości itd.
3. Rola niepełnosprawnego ojca
Jeżeli chodzi o ojca z niepełnosprawnością, to można tu mówić nawet o podwójnej komplementarności, gdyż jak pokazują statystyki, osoby z niepełnosprawnością częściej wybierają na drogę życia również niepełnosprawnego partnera. Problemy wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności mogą się więc w
tym przypadku nakładać na siebie i tworzyć obciążenie większe niż suma obcią9
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żeń jednostkowych. Pojawia się np. nieproporcjonalnie wysokie ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym i ekonomicznym całej rodziny13.
Wsparcie dla niepełnosprawnych ojców wydaje się nie mniej ważne, niż
wsparcie dla niepełnosprawnych matek. Pomaga ono rozstrzygnąć racjonalne
obawy i zredukować irracjonalne lęki, które są negatywnymi komponentami
emocjonalnymi, a więc blokującymi rozwój człowieka i jego relacji społecznych.
Obawy i lęki mężczyzny z niepełnosprawnością przed rodzicielstwem mają podobne źródła jak w przypadku niepełnosprawnej matki. Może dotykać go zatem
obawa przed społeczną dezaprobatą, czy też ,,lęk o obciążenia genetyczne potomstwa, o prawidłowy przebieg ciąży i porodu, o to, czy sprosta roli ojca i wychowawcy czasem o to, jak oceni go w przyszłości jego dziecko. Choć nie dotyczy go bezpośrednio ryzyko kosztów zdrowotnych związanych z ciążą i porodem, to jednak większe obciążenie może powodować spotęgowany lęk wobec społecznych oczekiwań
względem ojca, jako opiekuna i oparcia dla całej rodziny’’14.
Chociaż jest to stereotypowe postrzeganie ojcowskiej roli, to jednak wizja
ubóstwa rodziny w takim przypadku staje się zagrożeniem realnym. Nie może
więc dziwić, że w badaniach naukowych pojawia się np. problem kształtowania
się tożsamości ojca jako żywiciela rodziny w kontekście jego niepełnosprawności. Należy tu skupić się na odnalezieniu nowego znaczenia misji wychowawczej
ojca w dobie postmodernistycznego kryzysu wartości i wychowania; również w
dobie kryzysu samego ojcostwa. Ojców niepełnosprawnych nie można redukować do wymiaru czysto medycznego i instrumentalnego, ,,lecz należy się mu
przyjrzeć z głębszej humanistycznej i personalistycznej perspektywy. Spojrzeć
na nie w kategoriach ludzkiej godności, wyboru i kontroli we własnym życiu,
jego spełnienia, w końcu zdolności oraz prawa do obdarzania i bycia obdarzanym
miłością i szczęściem’’15.
Nie można przy tym zapominać, że z każdym rokiem w Polsce zwiększa się
liczba rozwodów. Według najnowszych statystyk ich liczba spraw sięga około
1000 rocznie. Oprócz ustalenia strony konfliktu, z winy której rozwód ma miejsce i sytuacji dotyczących podziału majątku, najważniejszą, jeśli i nie najtrudniejszą częścią jest ustalenie przez sąd strony, która ma uzyskać prawo opieki
nad dzieckiem (lub dziećmi) oraz warunków kontaktu16.
W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym i ustanowienia opieki nad
dzieckiem małoletnim, jak już wspomniano wcześniej regulują przepisy Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego17. Prawo Unii Europejskiej nie porusza bowiem tego typu
kwestii. Każdy kraj stosuje się więc do swoich przepisów indywidualnych. W przy13
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padku rozwodu Dział IV Art. 58. § 1 k.r.o. mówi, że: ,,W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem
obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka”18.
Z zapisów Ustawy wynikać by mogło, że sąd w przyznaniu praw do opieki
jednemu z rodziców bierze pod uwagę środowisko, w jakim dziecko będzie się
wychowywało, poziom życia, jaki rodzic będzie w stanie mu zapewnić, a także
czas poświęcony na wychowanie. W odniesieniu do tych przepisów sądy rodzinne w ogromnej większości przyznają jednak pełnię praw rodzicielskich matkom,
rzadko się zdarza aby to ojciec otrzymał opiekę nad dzieckiem. W polskim społeczeństwie stały jest obraz „Matki-Polki” jako kobiety, która zajmuje się domem, wychowaniem dzieci, ich ukształtowaniem, nierzadko rezygnując z własnych celów na rzecz dziecka19.
Trudno jest się z tym nie zgodzić. Wprawdzie kobieta ma inny stosunek do swojego dziecka niż mężczyzna, gdyż to ona trwa z nim w ciąży, to ona wydaje go na
świat. Jednak wydaje się, że zbyt często takie argumenty biorą górę w zdroworozsądkowym podjęciu decyzji przez sądy przy orzeczeniach przyznania opieki na
dzieckiem.
W przypadku rozwodu wygasa uczucie między małżonkami. Nie zmieniają
się jednak w większości przypadków uczucia względem dziecka. Więc oboje na
takich samych prawach chcą mieć możliwość wpływu na jego wychowanie. Statystyki są jednak nieubłagane. Tylko 2-3% spraw kończy się przyznaniem prawa
do opieki nad dzieckiem ojcu. Zazwyczaj są to skrajne przypadki, jak na przykład niechęć matki do sprawowania władzy rodzicielskiej albo stan psychiczny
niepozwalający na pozytywną decyzję sądu. Ojcowie niestety nie są traktowani
na równi z matkami, więc z reguły przyznawane są im tylko alimenty i widzenia
w wybranych terminach20.
W świadomości ludzkiej w przeciwieństwie do kobiet nie ma ukształtowanego
wizerunku „mężczyzny – tatusia” jako tego, który poświęca dziecku cały swój czas,
otacza je bezgraniczną miłością i chroni przed złym światem, próbuje pogodzić pracę
z domem. Pokutuje raczej przeświadczenie o ojcu, który ciężko zarabia na rodzinę,
ale po powrocie do domu najchętniej usiadłby w fotelu przed telewizorem i chciał
mieć święty spokój. Dlatego właśnie nawet jeśli wszystko wskazywałby na to, że
ojciec lepiej sprawowałby opiekę nad dzieckiem, często zdarza się, że finalny wyrok
zapada a korzyść matki. Statystyki jednak z roku na rok się zmieniają na korzyść
ojców.
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4. Wsparcie dla ojców w walce o kontakt z dzieckiem
W Polsce działa Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka, które
jest zrzeszeniem ojców walczących o swoje prawa. Jest to organizacja społeczna,
która pomaga mężczyznom w sądach, a także walczy z dyskryminacją ojców. Stowarzyszenie wspiera członków na stopie formalnej i prawnej. Na świecie podobną
organizacją jest „Fathers 4 Justice”, również walczącą o zmianę prawa. Należy pamiętać jednak, że prawo polskie nie narzuca z góry, że to matka automatycznie ma
otrzymać opiekę nad dzieckiem. Nie jest również narzędziem do ograniczania roli
jednego z rodziców. Jeżeli rozłożenie akcentów wychowawczych między rodzicami
jest niemożliwe bez interwencji sądu powinno się w pełni wykorzystać zapisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i przedstawić, że warunki
wychowania dziecka w najmniejszym stopniu nie będą krzywdzące dla jego rozwoju. Przede wszystkim najważniejsza jest nić porozumienia między obojgiem rodziców co do przyszłości własnego potomstwa21.
Kiedy mówi się o problemie dyskryminacji ze względu na płeć, zwykle odruchowo rozpatruje się ją ,,w kontekście kobiet – walczących o równe z mężczyznami zarobki, prawa polityczne, parytety… Okazuje się jednak, że są dziedziny,
w których to mężczyźni muszą walczyć z problemem nierównego traktowania.
Na czele tej listy z pewnością plasuje się walka o prawa rodzicielskie i opiekę
nad dzieckiem’’22.
Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 93 stanowi, że „władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom”23. Konwencja o prawach dziecka24, którą
Polska ratyfikowała w 1991 roku, w jednym tylko miejscu posługuje się pojęciem „matka” (gdy mowa o uprawnieniach związanych z ciążą i porodem), poza
tym jednak niezmiennie operuje terminem „rodzice”, nie ustanawiając żadnego
uprzywilejowania na rzecz którejkolwiek z płci25.
,,Psychologowie snują długie wywody na temat zbawiennego wpływu, jaki na
rozwój dziecka ma kontakt z obojgiem rodziców. Socjologowie dodają, że stereotyp
„polskiego ojca” ulega zmianie – mężczyzna staje się coraz bardziej obecny w życiu
rodziny, zaangażowany w opiekę nad dziećmi i zainteresowany ich sprawami. Co na
to sędziowie rodzinni? Niestety, wydaje się, że większość z nich wciąż tkwi w przekonaniu, że matka jest rodzicem uprzywilejowanym, mającym pozycję znacznie
wyższą niż ojciec – i to często niezależnie od okoliczności’’26.
Okazuje się, że szanse walczących ojców o przyznanie opieki są nikłe.
,,Wśród sędziów rodzinnych bardzo często nadal pokutuje przekonanie, że dziec21
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ku zawsze będzie lepiej z matką. I to niezależnie od tego, jaka ona jest. W powszechnej opinii polski ojciec jest wiecznie zajęty pracą, a gdy już z niej wróci zajmuje się jedynie czytaniem gazety i opowiadaniem o tym, jak bardzo męczący
dzień ma za sobą. O czasie dla dzieci, wspólnym odrabianiu lekcji, czy uprawianiu sportu nie ma mowy’’27.
Pisząc o prawach ojca należy odnieść się do historii, bowiem w 1919 roku
psychoanalityk Paul Federn, najprawdopodobniej jako pierwszy użył pojęcia
„społeczeństwo bez ojców”, które od lat 90. XX wieku w literaturze pedagogicznej funkcjonuje jako „cywilizacja bez ojców”. O ile w czasach P. Federna brak
ojców wiązał się z ich fizyczną nieobecnością, spowodowaną wojenną śmiertelnością, o tyle dziś ma to związek ze wzrastającą liczbą rozwodów i przyznawaniem przez sądy opieki nad dziećmi z reguły matkom, podczas gdy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Danii obowiązuje model opieki naprzemiennej, gdzie rozwód nie zwalnia żadnej ze stron z bycia aktywnym rodzicem28.
Jak już wspomniano wcześniej, Główny Urząd Statystyczny podaje, że w
Polsce co dziewiąte dziecko wychowuje się bez ojca, a w Ameryce - co czwarte.
,,Dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach, czyli mające ojców fizycznie, nie
zawsze mają ich psychicznie, stąd mówi się dziś o „wielkich nieobecnych” czy
też „dzieciach zdradzonych przez ojca”. Natomiast ojcowie świadomi swej wielkiej roli i angażujący się w wychowanie dzieci to „aktorzy drugiego planu” (o
nich mówi się w ujęciach socjologicznych lub psychologicznych zazwyczaj jako
o grupie porównawczej dla ojców nieobecnych, uzależnionych czy sprawców
domowej przemocy). Nie nadają się do reportażu ze względu na brak dramatycznego wątku. Ameryka wyciągnęła wnioski. Liczba dzieci wychowywanych przez
samotne matki przestała rosnąć od ok.1997 r. Kościoły i rządy zaczęły pomagać
rodzinie przez wspieranie ojców. Obecnie w każdym amerykańskim mieście jest
kilka „centrów ojcostwa” i grup wsparcia, w których mężczyźni dzielą się pomysłami i świadectwami na temat dobrego ojcostwa. A kto przywraca ojców dzieciom w Polsce?29’’
W 2007 roku np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło grantowy
konkurs na projekty wspierające ojców, tym razem niepatologicznych. Prężnie
działa Fundacja Cyryla i Metodego, która prowadzi internetową stronę:
www.tato.net.pl oraz pierwsze w Polsce pismo dla ojców pt. „Współczesny Ojciec”. Preferuje ono program „Odpowiedzialne ojcostwo”, który popierają inne
organizacje ojcowskie. W ramach tej misji organizuje się w Polsce i za granicą
szkolenia dla ojców, m.in.: „7 sekretów efektywnych ojców”, „Korzenie i skrzydła”, oraz warsztaty przygodowe w terenie dla ojców i synów z elementami survivalu oraz wspinaczki skałkowej, spływy kajakowe, a także szkolenia dla ojców i córek. W obecnej sytuacji prawno-obyczajowej w naszym kraju głównym
27
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zadaniem wydaje się jednak wywalczenie podstawowych praw dla dzieci i ojców.
Prawa ich wzajemnego współistnienia są od lat lekceważone czy wręcz w ogóle nie
są brane pod uwagę przez sądy rodzinne, masowo nieuznające ojców za rodziców
mogących skutecznie wychować swoje potomstwo. Ta społeczna niesprawiedliwość
budzi zrozumiałą reakcję tych mężczyzn, dla których dobro dziecka stanowi priorytet
ich ojcowskiego powołania. Przedstawiciele jednego z takich stowarzyszeń - Centrum Praw Ojca i Dziecka, walczącego o prawa ojca na swoistej „pierwszej linii” również brali udział we wspomnianej konferencji. Podstawę tych organizacji stanowią ojcowie, którzy niejednokrotnie wiele lat poświęcili na walkę o prawa do swoich
dzieci. Popiera ich spora grupa kobiet, działająca na rzecz praw ojców. Idea propagowania odpowiedzialnego ojcostwa, realizowanego w ramach inicjatywy tato.net,
jest całkowicie popierana przez te organizacje, które utożsamiają się z nią w ramach
tworzącej się koalicji na rzecz odpowiedzialnego ojcostwa i łączą zadania propagowania wzorca osobowego ojca oraz walkę z patologiami życia rodzinnego z walką o
prawa dzieci do ojców30.
Przywoływane już portale internetowe, jak: www.tata.pl czy
www.wstroneojca.pl, redagowane przez Stowarzyszenie na rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa, pokazują smutną rzeczywistość w polskich rodzinach. Często tragedia dzieci i całych rodzin spowodowana jest stereotypowym
postrzeganiem mężczyzn jako ojców i nieuznawaniem prawa ojców do wychowywania dzieci w sytuacji, gdy między dorosłymi nastąpił rozłam. Aż 97% ojców w Polsce nie uzyskuje bezpośredniej opieki nad dziećmi po rozwodzie, stając się rodzicami gorszej kategorii. Badania prof. Marii Jarosz, prof. Wandy Stojanowskiej i dr Mirosława Bauma dowodzą, że ojciec jako samotny rodzic wypełnia swą rolę co najmniej tak dobrze jak matka w podobnej sytuacji, a Konstytucja RP czy Konwencja o Prawach Dziecka mają gwarantować przecież równe
prawa rodzicielskie i opiekuńcze. Niestety, nie gwarantują. Dlatego organizacje
te demaskują tendencyjność sądów rodzinnych czy wręcz łamanie przez nie prawa rodzinnego. Słowem, walczą bardziej z patologiami w polskich sądach rodzinnych niż z kobietami matkami, które często z pobudek finansowych zawłaszczają wspólne dzieci. Ojciec, wyrzucony poza nawias rodziny, traci niejednokrotnie wszystko, a przede wszystkim jest pozbawiony możliwości wypełniania swego głównego powołania, jakim poza przekazaniem życia jest ochrona
dziecka, zaszczepienie mu prawidłowych męskich wzorców i wartości31.
Nie mają oni niestety, wpływu na wychowanie swych dzieci. Wiele żon nie
godzi się też jednak na męża i ojca, który do domu przynosi tylko pieniądze,
ogląda telewizję, co najwyżej wyrzuca śmieci i ma święty spokój. Nie na tym
przecież polega życie rodzinne. O ile kobieta od razu czuje się matką, o tyle
mężczyzna nie ponosi żadnych biologicznych skutków swojego rodzicielstwa i
niejako sam siebie musi uczynić ojcem. Coraz częściej więc wykorzystuje się
30
31
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sytuacje jeszcze przed narodzinami dziecka, kiedy mężczyzna ma szansę poczuć
się ojcem, obojętnie czy jest to mężczyzna pełno- czy niepełnosprawny. Obecnie
ojciec ,,widząc swoje dziecko na USG, nawiązać z nim kontakt prenatalny, a
później przeciąć pępowinę, ujrzeć pierwszy zaczerpnięty przez dziecko haust
powietrza, kąpać je, zmieniać pampersy, wspólnie się bawić, rozmawiać, przytulać, czyli po prostu... być aktywnym32.
Streszczenie
Władza rodzicielska ojca i matki powstaje z chwilą urodzenia się dziecka.
Nieprzyznanie ojcu - w wyniku rozwodu - władzy rodzicielskiej nie wyłącza jego
prawa do kontaktów z dzieckiem. Polskie prawodawstwo nie daje szczególnej
pozycji ojcu niepełnosprawnemu. Należy wspierać niepełnosprawnych ojców i
stworzyć im odpowiednie warunki do wychowania potomstwa i budowania z
nimi odpowiedniej relacji Rozpatrując prawa niepełnosprawnych ojców trzeba
pamiętać, że ich praw nie można ograniczać. Oni jak każdy rodzic pragną tego co
najlepsze dla swoich dzieci.
Summary
The right of a disabled father access to the child
Parental father and mother arises upon the birth of a child. The denial of the
father - as a result of divorce - custody does not exclude the right of access to the
child. Polish legislation doesn’t provide special position a disabled father. Please
support disadvantaged fathers and create appropriate conditions for the
upbringing of children and building relationships with them appropriate
considering the rights of the disabled fathers need to remember that their rights
can’t be limited. They like every parent want what's best for their children.
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Ograniczenie władzy rodzicielskiej w świetle k.r.o.
1. Władza rodzicielska, zakres i zasady jej wykonywania.
Władza rodzicielska to relacja między dzieckiem a rodzicami, są to prawa i
obowiązki, jakie względem osoby małoletniej mają rodzice. Zgodnie z kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym1 dziecko od urodzenia aż do pełnoletniości pozostaje
pod władzą rodzicielską2. Władza rodzicielska rozpoczyna się od chwili urodzenia dziecka i trwa do momentu uzyskania przez nie pełnoletniości (ten sam skutek następuje w razie nabycia pełnoletniości przez dziewczynę, która ukończyła
16 lat i za zgodą sądu wstępuje w związek małżeński)3. Jednakże istnieje wyjątek
od tej zasady4. Brak uzyskania władzy rodzicielskiej z chwilą narodzenia dziecka, zachodzi w przypadku gdy rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności
prawnych5. Do powstania władzy rodzicielskiej musi być spełniona przesłanka
ustalenia pochodzenia dziecka od określonej osoby6. Znaczy to, że jeżeli dziecko
urodziło się w związku małżeńskim, zostało uznane albo w przypadku, gdy ojcostwo zostało ustalone wyrokiem sądu. Zgodnie z treścią art. 93§2 k.r.o., w przypadku sądowego ustalenia ojcostwa, władza rodzicielska przysługuje ojcu na
podstawie wyroku ustalającego ojcostwo. Władza rodzicielska trwa przez cały
czas jej przysługiwania rodzicom. Sami zainteresowani nie mają wpływu na jej
zakres oraz teść. Nie można „zrzec się” władzy rodzicielskiej.
Zgodnie z art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w relacji z art. 96
k.r.o. rodzice są obowiązani osobiście wychowywać dziecko i kierować nim a
także "rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także
wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania". Art. 48 ust. 2 Konstytucji RP chroni również prawa rodziców i precyzuje wymogi, jakie muszą być
spełnione, aby możliwa była ingerencja w autonomię rodziny: "Ograniczenie i
pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych
w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu". Z drugiej strony
konstytucyjnie zagwarantowane są w takim postępowaniu również prawa dziecka: "W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości

1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 2012. 0. 788 t.j.
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3
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uwzględnienia zdania dziecka”7. Władzę rodzicielską można zdefiniować w
oparciu o trzy podstawowe elementy: pieczę nad dzieckiem, zarząd majątkiem
dziecka oraz jego reprezentowanie8. Należy zwrócić uwagę, że władza rodzicielska powinna być wykonywana z uwzględnieniem dobra dziecka oraz jego interesu społecznego9.
Sprawowanie pieczy nad dzieckiem rozumie się przez spełnienie obowiązków i uprawnień rodziców, którzy wykazują troskę o dziecko, dbają o to, by było
należycie wychowane, aby nie stała mu się krzywda. Rodzice mają obowiązek
troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do
pracy, adekwatnie do jego uzdolnień i zainteresowań. Do tej kategorii zakresu
sprawowania władzy rodzicielskiej należy także zapewnienie dziecku podstawowej egzystencji, co polega na dostarczaniu mu środków utrzymania10. Zarząd
majątkiem dziecka jest drugim z atrybutów władzy rodzicielskiej. Zarząd ten
dotyczy podejmowania czynności faktycznych oraz czynności prawnych odnoszących się do składników majątku dziecka, np. pobieranie pożytków z nieruchomości, lokowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym.
W wykonywaniu tego prawa rodzice doznają jednak istotnych ograniczeń,
mianowicie:
a) sprawowany przez rodziców zarząd nie obejmuje: zarobków dziecka,
przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku oraz przedmiotów przypadających dziecku z tytułu darowizny lub testamentu, jeżeli darczyńca lub testator wyłączył rodziców od zarządzania nimi11;
b) bez zezwolenia sądu opiekuńczego rodzicom nie wolno dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. zbycie lub obciążenie należącej do dziecka nieruchomości), ani wyrażać zgody na dokonywanie takich
czynności przez dziecko12;
c) przynoszonym przez majątek dziecka dochodem rodzice mają obowiązek
obracać przede wszystkim na potrzeby dziecka oraz wychowującego się razem z
nim rodzeństwa, a dopiero ewentualne nadwyżki mogą oni przeznaczyć na inne
uzasadnione potrzeby rodziny13.
Ostatni, trzeci atrybut przysługujący władzy rodzicielskiej dotyczy reprezentacji dziecka. Czynności prawne w imieniu podopiecznego podejmują reprezentujący je rodzice– jako jego przedstawiciele ustawowi, przy czym każdy z rodziców może działać w tym charakterze samodzielnie. Reprezentacja obejmuje dokonywanie czynności prawnych (np. zawieranie umów) oraz podejmowanie
czynności w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (np.
7
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wytoczenie powództwa, wniesienie apelacji od wyroku, wniesienie odwołania od
decyzji administracyjnej)14. Rodzice reprezentują dziecko zarówno w sprawach
dotyczących jego osoby, jak i związanych ze sprawowanym przez nich zarządem
majątku małoletniego. Zgodnie z art. 98 § 1 k.r.o., istnieją wyjątki od zasady
reprezentacji. Rodzice nie mogą występować w imieniu dziecka przy czynnościach prawnych: a) między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;
b) między dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba, że chodzi o bezpłatne przysporzenia na rzecz dziecka lub należne mu od drugiego rodzica alimenty – wyżej wymienionych przypadkach dziecko jest reprezentowane
przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.
2. Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Jeżeli władza rodzicielska jest nie prawidłowo wykonywana, sąd opiekuńczy
może postanowić o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu15. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest spowodowane przeszkodą w możliwości wykonywania przysługującej władzy względem dziecka. Nie każde zaniedbanie obowiązków skutkuje ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Musi ono być dość poważne, tzn. takie, które skutkuje możliwością powstania szkody na osobie dziecka16. Świadczyć o tym może np. stopień zaniedbań, których dopuścili się prawni
opiekunowie. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stanowi represji w stosunku
do rodziców, decydujące jest tu dobro dziecka17. Może dotyczyć władzy obojga
rodziców czy jednego z nich.
Zasadnicze znaczenie ma przepis prawa zawarty w art. 109§ 2 i §3 k.r.o.,
który stanowi o zarządzeniach, jakie sąd opiekuńczy może wydać w przypadku
zaistnienia przesłanek o zagrożeniu dobra dziecka. Wyróżnia się podział charakteru tego artykułu na zarządzenia doraźne i zarządzenia o skutkach trwałych18.
Poprzez zarządzenia doraźne, rozumie się takie zobowiązanie rodziców, które
polegają na dokonaniu czynności jednorazowych, (mimo, że skutki podjętych
działań mogą być trwałe), przy czym nie ograniczają swobody rodziców w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Źródłem wydania tego rodzaju zarządzeń jest
dobro dziecka, zasady współżycia społecznego, zwyczaje społeczne. Przykładem
takiego zarządzenia jest np. skierowanie dziecka do leczenia szpitalnego.
Za zarządzenia o skutkach trwały uznaje się. : 1) zobowiązanie rodziców małoletniego do określonego postępowania lub skierowanie rodziców do placówek
albo specjalistów zajmujących się terapią, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; 2) określenie, jakie czynności nie mogą być przez
rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ogra14
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niczeniom, jakim podlega opiekun; 3) poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałem nadzorowi kuratora sądowego; 4) skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej
placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 5) powierzenie zarządu
majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi; 6) zarządzenie o
umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczowychowawczej19.
a/. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z niezawarciem małżeństwa
lub rozłączeniem rodziców.
W tym przypadku podstawą prawną jest art. 107 k.r.o., który stanowi o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców z powodu niemożliwości
wspólnego wykonywania tego prawa na skutek rozłączenia rodziców: "Jeżeli
władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom niepozostającym ze sobą w
związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Przepis powyższy
stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku
małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu"20. Na podstawie przytoczonego przepisu
przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są: a) niepozostawanie rodziców w związku małżeńskim; b) pozostawanie przez rodziców w związku małżeńskim, przy faktycznym rozłączeniu (np. pozostawanie rodziców w separacji
sądowej lub faktycznej). Orzeczone przez sąd ograniczenie musi być sformułowane w sposób konkretny, z dokładnym, a nie ogólnikowym określeniem rodzaju
uprawnień i obowiązków przyznanych drugiemu z rodziców.
b/. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z całkowitym ubezwłasnowolnieniem dziecka.
Adekwatną podstawą prawną, która w tej sytuacji ma zastosowanie to art.
108 k.r.o., który stanowi: "Rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską nad
dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie, podlegają takim ograniczeniom,
jakim podlega opiekun". Zgodnie z art. 13 § 1 kodeksu cywilnego, całkowite
ubezwłasnowolnienie może dotyczyć osoby, która ukończyła 13 lat jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Ograniczenia władzy rodziców, o których mowa dotyczą m.in.: a) nadzoru sądu opiekuńczego przy sprawowaniu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka; b) obowiązku uzyskiwania zezwolenia sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych
sprawach dotyczących majątku i osoby dziecka; c) obowiązek wysłuchania
dziecka przed powzięciem ważniejszych decyzji, jeżeli pozwala na to jego rozwój umysłowy i stan zdrowia; d) obowiązku sporządzenia inwentarza majątku
dziecka i przedstawienia go sądowi opiekuńczemu; e) możliwości zobowiązania
19
20
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przez sąd opiekuńczy do złożenia do depozytu sądowego np. papierów wartościowych, kosztowności, które nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu
opiekuńczego. Rodzice podlegają powyższym ograniczeniom z mocy prawa, od
chwili uprawomocnienia się postanowienia o całkowitym ubezwłasnowolnieniu
dziecka.
c/. Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z zagrożeniem dobra dziecka.
Art. 109 k.r.o. przewiduje ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców. Przepis ten stanowi: "Jeżeli
dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia".
By móc zastosować tą podstawę prawną nie wystarcza wystąpienie stanu zagrożenia dobra, które jest przemijające. Zagrożenie dobra dziecka może dotyczyć
jego interesów osobistych i majątkowych. W przypadku takim sąd wydaje zarządzenia ograniczające władzę rodziców. Zgodnie z przepisami prawa kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy może w szczególności: 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym
wskazaniem sposobu kontroli wykonywania wydanych zarządzeń; 2) określić,
jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; 3) poddać
wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 4)
skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad
dziećmi; 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w
placówce opiekuńczo-wychowawczej21. Sąd opiekuńczy może także powierzyć
zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi22.
Przepis art. 109 § 4 k.r.o. nakłada obowiązek na sąd i instytucje pomocy społecznej do współpracy i pomocy rodzicom w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej: "(...)sąd opiekuńczy zawiadamia
powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i
udzielanej pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające umieszczenie
małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rozważy także ustanowienie nadzoru kuratora sądowego nad sposobem wykonywania
władzy rodzicielskiej nad małoletnim”23.
Umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczowychowawczej, a także ustanowienie nadzoru kuratora służą ograniczeniu wykonywania władzy rodzicielskiej. Instytucje ograniczające władzy nad dzieckiem, nie mogą uniemożliwiać kontaktów dziecka ze swoją rodziną biologiczną.
Rodzice nie tracą swoich uprawnień w zakresie władzy rodzicielskiej, ponieważ
21
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zostaje ona tylko ograniczona. Należy zawsze pamiętać, że pozostałe – nieograniczone- prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą nadal do
rodziców dziecka. Instytucje zastępcze czy pomocnicze nie mogą reprezentować
dziecka w sprawach jego majątku, nie mogą też podejmować innych decyzji
dotyczących osoby dziecka, na przykład w kwestiach związanych z ewentualnym
leczeniem- zgoda na diagnostykę, na zabieg itp24. Ograniczenie rodziców we
władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków niewchodzących w zakres tej władzy. Rodzice nadal korzystają z praw stanu cywilnego:
dziecko pochodzi od nich, a zatem: 1) ciąży na nich obowiązek alimentacyjny
względem dziecka, 2) mogą po nim dziedziczyć, 3) zachowują prawo do osobistej z nim styczności25.
d/. Ingerencja we władzę rodzicielską.
Sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej zależy od warunków panujących
w rodzinie w której dziecko przebywa a w szczególności od tego na której płaszczyźnie wykonywania władzy rodzicielskiej doszło do uchybienia, które dobro
dziecka mogłoby zostać naruszone. Decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
sąd rodzinny podejmuje w dwojaki sposób: z urzędu i na wniosek. Decyzja podjęta przez sąd z urzędu charakteryzuje się tym, że sąd sam podejmuje odpowiednie kroki, gdy uzna to za stosowne. Informacja na temat krzywdy dziecka może
trafić do sądu w różny sposób np. z sądu karnego (sąd karny, jeżeli uzna za celowe ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawiadamia sąd opiekuńczy)26 lub od osoby, która ma kontakt z dzieckiem (każda osoba, która wie o krzywdzie dziecka ma obowiązek zawiadomić sąd opiekuńczy
składając wniosek o wgląd w sytuację małoletniego)27. Wniosek o pozbawienie,
ograniczenie lub zawieszenie praw rodzicielskich składa się w sądzie rejonowym
miejsca zamieszkania dziecka, w wydziale rodzinnym i nieletnich. Taki wniosek
może być też złożony podczas sprawy o rozwód lub separację.
e/. Przywrócenie władzy rodzicielskiej.
Na podstawie art. 111 § 2 k.r.o. w przypadku ustania przyczyny, która była
podstawą do orzeczenia o pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy
24

Sytuacja prawna dziecka w rodzinie migrującej zarobkowo-władza rodzicielska- zakres,
uprawnienia i obowiązki rodziców,
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.kuratorium.bialystok.pl%2Fkuratorium2%2FObowiazek%2FSytuacj
a_dziecka%2F2.doc&ei=TafRUr-OLM6T0QXrhIGABQ&usg=AFQjCNEI4OJiqjXqLj8cWtU5VxQYw4GMg&sig2=kPF-0-ELSFQbuOB9YVuIMA&bvm=bv.59026428,d.d2k,
[26.11.2013].
25
http://porady.legeo.pl/pytania/11159/ograniczenie-praw-rodzicielskich-ojcu-dziecka,
[21.12. 2013].
26
http://rodziny.interwencjaprawna.pl/prawo/informacje-prawne/wladza-rodzicielska/,
[21.12. 2013].
27
Tamże.
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może władzę rodzicielską przywrócić. Sam fakt ustania przyczyny ograniczenia
władzy nie powoduje jej przywrócenia. Konieczne jest orzeczenie sądu, w którym uchyli wydane ograniczenie sprawowania władzy rodzicielskiej. Sąd po raz
kolejny będzie musiał dokładnie przyjrzeć się sytuacji danej rodziny, oraz
stwierdzić, czy przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej ustała. Sam
wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej z powodu ustania przyczyny jej
ograniczenia nie musi spowodować jej przywrócenia. Należy uprawdopodobnić,
że nie ma już przeszkód, aby władza rodzicielska podlegała ograniczeniu28.
Podsumowanie
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Na mocy przepisów prawa zobowiązani zostali do stałej troski o rozwój dziecka. Stoją na straży jego praw i uprawnień. Troszczą się o jego obecny i przyszły byt. Tak więc,
władza rodzicielska to nic innego jak zbiór uprawień i obowiązków, jakie realizują rodzicie względem dziecka. Szereg przepisów ustanowionych w k.r.o.. reguluje zakres władzy rodzicielskiej. Jednakże przysługujące prawa rodzicielskie
mogą ulec ograniczeniu. O ograniczeniu władzy rodziców nad dzieckiem decyduje orzeczenie sądu opiekuńczego, który może wydać zarządzenia o charakterze
doraźnym bądź trwałym w skutkach. Ograniczenia te jedynie zmierzają do opieki
interesów dziecka i rodziny. Instytucje państwowa wyposażone we władzę do
ingerencji w stosunki rodzinne nie maja na celu zniszczenia więzów pomiędzy
dzieckiem a rodzicem oraz zaburzeniem relacji występujących w społeczeństwie,
gdzie rodzina jest jednostką uprzywilejowaną przez przepisy prawa.
Władza rodzicielska zostanie ograniczona, jeżeli pojawi się przeszkoda, która będzie wyłączać możliwość wykonywania władzy rodzicielskiej. Jednocześnie
musi to być w ocenie sądu przeszkoda przemijająca, czasowa. Wyróżnia się
ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z zagrożeniem dobra dziecka, w
związku z niezawarciem małżeństwa lub rozłączeniem rodziców oraz w związku
z całkowitym ubezwłasnowolnieniem dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być uzasadnione potrzebą ochrony dobra dziecka, musi zaistnieć przesłanka za zagrożenia dobra. Oceniając sytuację rodzinną, sąd bada konkretne
okoliczności, postawę rodziców, które mogą szkodzić dziecku. Istotne kwestie,
które mają wpływ na końcowe postanowienie to: relacje rodziców z dzieckiem,
więź duchowa, źródło konfliktu między rodzicami oraz osobiste umiejętności
każdego z rodziców. Ważne są także umiejętności opiekuńcze obojga rodziców.
Sąd rozważa, który rodzic ma większe zdolności wychowawcze i daje większe
szanse na prawidłowe wychowanie i prowadzenie rozwoju dziecka. Pod uwagę
brana jest również płeć i wiek dziecka. Istnieje pogląd, iż w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa dziecko powinno przebywać z matką. Podkreślić
28

http://www.prawodlakazdego.pl/content/kiedy-s%C4%85d-ograniczyw%C5%82adz%C4%99-rodzicielsk%C4%85, [20.12.2013].

611

należy także, że duże znaczenie maja warunki bytowe rodzica, jednak nie są
przeważającą przesłanką do powierzenia mu władzy rodzicielskiej i do sprawowania opieki nad dzieckiem29. Istnieje możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej, gdy przesłanki powodujące ograniczenie ustały i sąd ponownie oceni
sytuację rodzinną dziecka i stwierdzi, że nie ma już przeszkód, aby władza rodzicielska podlegała ograniczeniu.
Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. I tak, na przykład:
Postanowienie SN z 07.06.1967 r III CR 84/67- przepis art. 109 k.r.o. nie uzależnia wydawania potrzebnych zarządzeń od przyczyn nienależytego wykonywania
władzy rodzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka30. Podobnie w postanowieniu z dnia 13.09.2000 r II CKN
1141/00 gdzie stwierdził, że z treści art. 109§1 k.r.o. wynika wręcz dyrektywa
profilaktycznego działania sądu nakazująca podjęcie ingerencji w sferę władzy
rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania31. Zgodnie z postanowieniem SN z 28.04.2000 r II CKN 452/0032 ograniczenie władzy rodzicielskiej nie
stanowi środka represji w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. Jego celem jest ochrona dziecka a równocześnie niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych czy życiowych nie radzą sobie należycie z realizacją tego celu33.
Streszczenie
Władza rodzicielska to relacja między dzieckiem a rodzicami, są to prawa i
obowiązki, jakie względem osoby małoletniej mają rodzice. Władza rodzicielska
rozpoczyna się od chwili urodzenia dziecka i trwa do momentu uzyskania przez
nie pełnoletniości. Prawo to, można zdefiniować w oparciu o trzy podstawowe
elementy: pieczę nad dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka oraz jego reprezentowanie. Jeżeli władza rodzicielska jest nie prawidłowo wykonywana, sąd rodzinny opiekuńczy może postanowić o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest spowodowane przeszkodą w
możliwości wykonywania przysługującej władzy względem dziecka. Ograniczenia te jedynie zmierzają do ochrony interesów dziecka i rodziny. Wyróżnia się
ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z zagrożeniem dobra dziecka, w
związku z niezawarciem małżeństwa lub rozłączeniem rodziców oraz w związku
z całkowitym ubezwłasnowolnieniem dziecka. Istnieje jednak możliwość przywrócenia władzy rodzicielskiej, gdy przesłanki powodujące ograniczenie ustały i
29

http://prawoprosto.pl/prawo-cywilne/prawo-rodzinne/529-ograniczenie-a-pozbawieniewladzy-rodzicielskiej.html, [27.02.2013].
30
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-cr-84-67/, [dostęp 1.12.2013].
31
http://dzielnytata.pl/prawo/ORZECZNICTWO%20CZ%201.pdf, [27.11.2013].
32
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28.04.2000 r. II CKN 452/00
33
http://www.arslege.pl/orzeczenie/86507/postanowienie-sadu-najwyzszego-izbacywilna-z-dnia-28-kwietnia-2000-r-ii-ckn-452-00/, [23.11.2013].
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sąd ponownie oceni sytuację rodzinną dziecka i stwierdzi, że nie ma już przeszkód, aby władza rodzicielska podlegała ograniczeniu.
Summary
Limitation of parental authority in the light of KRO.
Parental responsibility is a relationship between the child and the parents
there are the rights and responsibilities that are relative to the minor's parents.
Parental responsibility starts from the moment child of birth and continues until
the age of majority by them. This right can be defined based on three basic elements: the custody of the child, the child's property management and its representation. If parental responsibility is not properly executed, the family court may
order caring for her restriction, deprivation or suspension. Limitation of parental
authority is due to an obstacle in the exercise of power afforded respect of the
child. These limits are only intended to protect the interests of the child and family. However, you can restore parental authority, where the conditions causing
limitation ceased and the court will re-evaluate the child's family situation and
finds that there are no obstacles to parental authority subject to restriction.
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Radosław Pietrak (KUL)

Nazwisko po ojcu - aspekt prawny
Wprowadzenie
Rozróżnienie w świecie poszczególnych rzeczy, zjawisk, zachowań odbywa
się dzięki wcześniejszemu ich nazwaniu. Służy to temu, aby wiedzieć co do czego przynależy i skąd sie bierze, a także ułatwić w odnajdywaniu jasno określonego celu. Każda najmniejsza rzecz czy jakiekolwiek zjawisko musi mieć zatem
swoją oryginalną nazwę wyróżniającą ją spośród innych. Warto zwrócić uwagę,
że czasem nie wystarczy powszechna nazwa danej rzeczy, np. auto, gdyż aut jest
mnóstwo, co stwarza szeroki wachlarz dla poszukującego odpowiedniego egzemplarza. W zawiązku z tym każde z nich musi posiadać określoną nie tylko
nazwę, ale również markę, model i tzw. nr numer identyfikacyjny pojazdu VIN
(Vehicle Identification Number)1 często określany mianem kodu DNA lub PESELU pojazdu.
Powyższe wskazanie na wskroś abstrakcyjnie brzmiące stanowi wyłącznie
przykład nie będący w żadnym wypadku przedmiotem niniejszej analizy tematu.
Służyć to ma wyłącznie wskazaniu jak ważnym elementem funkcjonowania w
środowisku jest posiadanie odpowiedniej nazwy i jej sprecyzowanie. Toteż podobnie jak na przykładzie auta, zegarka, czy też jakiejkolwiek istoty żywej musi
być nadana odpowiadająca jej nazwa i tak właśnie dzieje się w przypadku ludzi.
Z tym, że dla każdego człowieka używa się nadanego mu imienia i rzecz jasna
nazwiska, które przejmuje najczęściej od rodziców. Wszystko to celem właściwego wyszczególnienia go spośród pozostałej ludności. Niestety czasem samo
imię i nazwisko nie wystarcza do wskazania kogo tak na prawdę się poszukuje,
dlatego też każdy człowiek posiada swój numer PESEL2 (podobnie jak w przypadku numeru VIN), czyli ciąg liczb stanowiących numeryczne naznaczenie
każdego z nas.
Nazewnictwo jest również regulowane przez prawo, a w szczególności przez
ustawę kodeks rodzinny i opiekuńczy. Odgrywa najczęściej znaczącą rolę przy
zawieraniu małżeństwa oraz co oczywiste narodzinach dziecka. To wówczas
dochodzi do jego całkowitej zmiany, czy też połączenia, bądź przybrania nowego
nazwiska. Powszechnie utarło się również stwierdzenie, że kobieta przyjmuje
nazwisko po swoim mężu, a tym samym również ich przyszłe potomstwo ma
nosić takie nazwisko jak jego ojciec. Czy jednak tak jest na prawdę, że dziecko
1

Zob. zał. nr 9 do Obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 7 września 2007 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, Dz. U z 2007, Nr 186, poz. 1322.
2
Art. 31a i nast. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r., o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, Dz. U. z 1974, Nr 14, poz. 85, ze zm.
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zawsze otrzymuje nazwisko po swoim ojcu, czy tylko może je po nim otrzymać?
Sprawa wydaje się oczywista, jednak pomimo tego rodzi wiele sporów i pytań
wśród społeczeństwa. Mając zatem to na uwadze, należy objaśnić czym z punktu
widzenia prawa jest nazwisko oraz jak wygląda sprawa związana z przyjmowaniem nazwiska po ojcu przez dziecko. Czy jest to kwestia dobrowolności, czy
jednak obwarowania przepisami wymagającymi odpowiednich procedur. Natomiast ukazanie zagadnienia w oparciu o przepisy europejskie, powinno być dopełnieniem rozważań związanych z przyjmowaniem nazwiska dziecka po jego
ojcu.
1. Nazwisko jako dobro osobiste
Formalne znaczenie danego słowa wymaga, aby uprzednio je wytłumaczyć.
Ma to na celu pomoc w późniejszej analizie dosadniej zrozumieć wszystkie kwestie. W kontekście omawianego tematu słowem klucz jest nazwisko. Zgodnie z
definicją zawartą w Encyklopedii PWN poprzez nazwisko rozumie się podstawowy czynnik, który indywidualizuje osobę fizyczną, jest jednym z dóbr osobistych chronionych przez sąd w przypadku bezprawnego naruszenia3. Podobnie
choć w znacznie bardziej rozwiązły sposób niż Encyklopedia PWN pojęcie to
definiuje Encyklopedia Prawa.
Znajdujemy w niej pełny opis nie tylko pojęcia nazwisko, ale również merytoryczne uzupełnienie tego artykułu. Tu również zaznacza się, iż nazwisko jest
dobrem osobistym indywidualizującym konkretną osobę fizyczną. Ponadto nieco
potwierdzona zostaje powszechna teza, że dzieci noszą co do zasady nazwisko po
ojcu w przypadku kiedy jest znany, a wyjątkiem jest noszenie przez nie nazwiska
matki4.
Skoro jednak w obu przypadkach przewija się stwierdzenie wskazujące nazwisko jako jedno z dóbr osobistych5 należy zastanowić się nad tym czym jest to
powszechnie chronione dobro. Powszechna ochrona musi być realizowana w
określony sposób. Zgłębiając przepisy k.c. nie da się pominąć tego, że ochrona
nazwiska powinna odbywać się zgodnie z art. 24 k.c.6. Pogląd taki prezentuje też
Sąd Apelacyjny (zwany dalej SA) w wydanym przez siebie wyroku7.
3

Zob. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3946348/nazwisko.html (08.12.2013).
Szerz. na ten temat J. Jezioro [w:] pod. red. U. Kalina - Prasznic, Encyklopedia prawa.
Wydanie czwarte zaktualizowane i poszerzone, Warszawa 2007, s. 425.
5
Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., kodeks cywilny, Dz. U. z 1964, Nr 16, poz.
93 ze zm. (zwany w dalszej części k.c.).
6
Art. 24 k.c. ,, § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby
złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia
4
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Kontynuując myśl dotyczącą ochrony nazwiska nieodzownym jest powołanie
się także na wyrok Sądu Najwyższego (zwany dalej SN). Trafnie skonstatował
on tę sytuację, zauważając, że w przypadku naruszenia tego dobra osobistego,
zgodnie ze zdaniem drugim § 1 w art. 24 k.c. można domagać się jedynie usunięcia skutków naruszenia. Przykładem takiej sytuacji może być umieszczenie na
nagrobku zmarłej żony przez jej rodzinę nazwiska panieńskiego, a nie małżeńskiego, co może stanowić naruszenie dobra osobistego męża jakim jest jego nazwisko, będące nazwiskiem małżeńskim8. Zauważalnym jest, że w momencie
wydawania przez SN tego wyroku tekst art. 24 § 19 nie był wzbogacony o kwestię możności żądania przez pokrzywdzonego zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty określonej sumy pieniężnej na jasno wskazany cel społeczny w związku
z naruszeniem dobra osobistego (w tym wypadku nazwiska). Mimo wszystko
rzec należy, iż niezwykle merytoryczna analiza SN w tamtym czasie wskazuje na
to, że kazusy dotyczące nazwiska nie są czymś nowym, lecz utartym od bardzo
dawna. Istotnym jest nie tylko pojawianie się tematyki nazwiska w kontekście
czasu ale również jego wieloaspektowość prawna. Świadczy o tym choćby to, że
wnikliwej analizie jest ono poddawane przez prawo pracy, gdzie nazwisku osoby
zatrudnionej nadaje się miano odrębnego dobra osobistego10.
Konkludując krótkie omówienie kwestii związanych z tym, że nazwisko jest
dobrem prawnie chronionym w Polsce poprzez ustawę k.c. widać, iż jest czymś
niezwykle istotnym i doniosłym. Faktem powszechnie znanym jest także to, że
nazwisko stanowi często wyrobioną markę, dającą wiele perspektyw danej osobie, stwarzającą szanse rozwoju i stabilizacji życiowej. Można domniemywać, że
m. in. po to jest ono chronione, aby określone jednostki nie podszywały się pod
nie bezprawnie czerpiąc korzyści majątkowe. Rodzi to jedynie rzecz jasna jedną
z opcji dotyczących zasadności ochrony nazwiska, gdyż oprócz niej można
przywołać sporo innych, dla których znalazło ono usytuowanie w art. 23 k.c.
2. Recepcja nazwiska przez dziecko w świetle przepisów
W sytuacji narodzin dziecka zawsze pojawia się wiele fundamentalnych pytań. Dotyczą one nie tylko tego czy urodzi sie zdrowe, jak zostanie wychowane,
czy rodzice spełnią odpowiednio swoje powinności jako prawni opiekunowie.
Wśród gąszczu pytań, całkiem odrębnie pojawia się i to, jakie będzie ono nosić
imię oraz nazwisko. O ile z imieniem kwestia pozostaje typowo fakultatywna dla
dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej
naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom
przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie
wynalazczym.”.
7
Zob. Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2008 r., I ACa 382/08, LEX Nr
1120124.
8
Zob. Wyrok SN z dnia 4 listopada 1969 r., II CR 390/69, LEX Nr 6606.
9
Por. k.c. z 1964 r. Dz. U. z 1964, Nr 16, poz.93 oraz Dz. U. z 2011, Nr 230, poz. 1370 j.t.
10
H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 386
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samych rodziców, o tyle z nazwiskiem jest już pewna komplikacja. Jak wcześniej
zauważono najczęściej dziecko przyjmuje nazwisko po swoim biologicznym
ojcu, będącym w związku małżeńskim z biologiczną matką dziecka (jest to najprostsza i bezkolizyjna sytuacja, praktykowana w Polsce od wielu lat). Problemy
jednak pojawiają się w momencie kiedy dziecko rodzi się w związku nieformalnym, bądź rodzice mają różne nazwiska, czasem matka dwuczłonowe itd.
Wskazane powyżej sytuacje nie pozostają obce powszechnie obowiązującym
przepisom prawnym. W pierwszym rzędzie reguluje je oczywiście ustawa kodeks
rodzinny i opiekuńczy (zwany dalej k.r. i .o.). Ponadto informacje odnoście nazwiska znajdują się m. in. w ustawie o zmianie imienia i nazwiska (zwaną dalej
z. i. n.), jak również w ustawie o opłacie skarbowej w kwestii zwolnień od podatku (znanej dalej u. o s.) i rzecz jasna w piśmiennictwie prawniczym analizującym ten aspekt.
Jednak, aby nie burzyć hierarchii prawnej w kwestii nazwiska jakie dziecko
może przejmować po swoim ojcu z określeniem różnego rodzaju sytuacji, w
pierwszym rzędzie należy odwołać się do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(zwanej dalej Konstytucją). Ma to na celu przede wszystkim uwidocznienie tego
czym jest małżeństwo i co oprócz niego, ale jednak pozostające z nim w korelacji, podlega ochronie Państwa. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą RP małżeństwo
rozumiane jest jako związek mężczyzny i kobiety, a wraz z małżeństwem zarówno rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo mogą liczyć na szczególną ochronę i
opiekę Rzeczypospolitej Polskiej11. Wyszczególnienie w pierwszym rzędzie konstytucyjnych podwalin rodziny jest celowe, gdyż już wcześniej wspomniano o
tym, że sytuacją najmniej kolizyjną przy nadaniu dziecku nazwiska jest taka kiedy zrodzone jest ono z małżeństwa jego biologicznych rodziców. Podąża to za
myślą zawartą właśnie w art. 18 Konstytucji i może rodzić u niektórych osób
domniemanie naturalnej i normalnej sytuacji, w której kolokwialnie rzecz ujmując, wszystko jest jasne.
Niestety nie zawsze tak się dzieje, iż napotykamy normalne sytuacje, dlatego
też w k. r. i o. zostały zawarte odpowiednie przepisy prawne mające na celu uregulowanie rozbieżności związanych z nadaniem dziecku właściwego nazwiska.
Przepisy te znajdują się w rozdziale II regulującym stosunki pomiędzy rodzicami
a dziećmi w art. 88 do 901. Sama nazwa tego działu nie daje jasno do zrozumienia, że może on dotyczyć unormowań warunkujących kształt nazwiska, mimo
tego rozróżnione są w nim odmienne od siebie sytuacje dotyczące przyjmowania
nazwiska.
Jako pierwszy wskazany został art. 88, który stanowi, że w przypadku domniemania pochodzenia dziecka od męża matki nosi ono nazwisko obojga rodzi11

Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalonej
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętej przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
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ców, a jeżeli nie posiadają wspólnego nazwiska to otrzymuje ono nazwisko jakie
zdeklarują wspólnie rodzice w oświadczeniach. Wymogiem w tej sytuacji jest
zgodność obu oświadczeń, jednakże rodzice mają dystans decyzyjny w związku
wyborem nazwiska, gdyż mogą nadać mu nazwisko jednego z małżonków lub
powstałe z połączenia nazwiska matki i ojca, nazwisko dwuczłonowe12. Oświadczenia te składane są jednocześnie ze złożeniem oświadczeń o wspólnym nazwisku samych małżonków. Może jednak dojść do sytuacji niezłożenia przez rodziców oświadczeń odnośnie nazwiska dziecka, co powoduje iż z mocy prawa będzie ono nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca13. Ten przepis nie zagradza jednak drogi małżonków do decydowania w późniejszym czasie o nazwisku dziecka, gdyż zgodnie z k. r. i o. przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka rodzice mogą złożyć albo oświadczenie o zmianie wcześniej wybranego nazwiska albo jeżeli nie złożyli dotychczas żadnych oświadczeń w tym zakresie, oświadczyć o dokonaniu wyboru nazwiska14. Każda z opisanych sytuacji odnosi się również do
nadania nazwiska dziecku, którego rodzice zawarli małżeństwo po jego urodzeniu, jednakże w przypadku kiedy zawarcie małżeństwa następuje w chwili ukończenia przez nie 13 lat wówczas wymagana jest też jego zgoda co do nazwiska15.
Komentując w całości omawiany art. 88 k. r. i o. wyróżnić w nim należy
dwie sytuacje, w których znajduje on zastosowanie. Pierwsza z nich, gdy działa
domniemanie o pochodzeniu dziecka od męża matki, a więc dziecko pochodzi z
wcześniej zawartego związku małżeńskiego. Natomiast druga sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy rodzice dziecka zawarli formalny związek małżeński po jego
narodzinach. Nazwisko dziecka nabyte w myśl art. 88 może jednak ulec zmianie
w momencie zmiany ustalenia jego pochodzenia16. Przykładem takim jest ustalenie pochodzenia dziecka od innego mężczyzny niż dotychczasowy ojciec. Cytowany komentarz do omawianego przepisu rodzi asumpt do dalszej refleksji nad
nim. Otóż jeśli dziecko posługiwałoby się nazwiskiem domniemanego ojca, a
okaże się iż faktycznie jego ojcem jest inny mężczyzna, wówczas traci ono prawo do noszonego zgodnie z art. 88 k. r. i o. nazwiska. Nazwisko dziecka jest jego
dobrem osobistym, a uzyskane po mężu matki sprzyja wyłącznie asymilacji
dziecka w rodzinie, a nie powoduje ustalenia ojcostwa17.
Instytucja ojcostwa jest jak widać bardzo istotna w sprawach dotyczących
nazwiska potomka, jednakże nazwisko nie jest czynnikiem obligatoryjnie stwier12

Art. 88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r, kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z
1964, Nr 9, poz. 59 ze zm.
13
Art. 88 § 2 k. r. i o.
14
Art. 88 § 3 k. r. i o.
15
Art. 88 § 4 k. r. i o.
16
J. Zatorska, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do zmian wprowadzonych
ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw, LEX/el., 2011 Nr 8519, art. 88.
17
Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1967 r., III CRN 315/67, LEX nr 6255.
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dzającym kto jest jego ojcem. Prawo rodzinne przewidziało też odpowiednie
przepisy w kontekście ustalenia nazwiska dziecka, kiedy ojcostwo zostało uznane
przez danego mężczyznę. W takim przypadku nosi ono nazwisko wskazane
zgodnie w oświadczeniach przez rodziców składanych jednocześnie z oświadczeniami o uznaniu ojcostwa. Podobnie jak w omawianym wcześniej przepisie
rodzicom przysługuje swoboda w decydowaniu o kształcie tego dobra osobistego. Również gdyby nie zostały złożone odpowiednie oświadczenia dziecko nosi
nazwisko matki i dołączone do niego nazwisko ojca18. Może jednak dojść do
sytuacji sądowego ustalenia ojcostwa, co spowoduje, iż nazwisko dziecka zostanie ustalone w wyroku ustalającym ojca, z uwzględnieniem wieku dziecka (wymagana zgoda jeżeli ma skończone 13 lat). Ingerencja sądu jest przewidziana
także wtedy, kiedy rodzice dziecka są nieznani19. Przepisy art. 89 przewidują na
wypadek nieustalenia ojcostwa sytuację nadania nazwiska po matce20.
Na przykładzie tej normy k. r. i o. swoje stanowisko wskazał SN, który zauważył, że do zmiany nazwiska przez dziecko w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda jego ojca nawet w sytuacji ograniczenia jego władzy rodzicielskiej przy wyroku rozwodowym. Dodatkowo wyraził pogląd o nieobligatoryjności zmiany nazwiska dziecka w przypadku zmiany nazwiska przez jednego ze
współmałżonków. Przywołał tym samym trzy sytuacje możności ingerencji w to
dobro osobiste dziecka tj. ustalenie ojcostwa, zawarcie przez matkę dziecka nowego małżeństwa z innym mężczyzną nie będącym jego ojcem oraz przysposobienie. W perspektywie odpowiedzi na tezę główną referatu, SN w tej samej
uchwale zaznacza, iż prawo rodzinne ustaliło zasadę, w myśl której dziecko nosi
nazwisko swojego ojca bez względu na jego pochodzenie, jak również sposób
ustalenia ojcostwa, z wyłączeniem sytuacji regulowanych w artykułach 89-90 k.
r. i o.21. Przytoczona uchwała ma niezwykle znacząca w kwestiach prosperowania nazwiska w rodzinie. Można rzec, iż jest też potwierdzeniem utartego zwyczaju i odwołaniem do korzeni nie tylko nazwiska ale też osoby ojca i jego roli w
rodzinie.
Abstrahując jednak od pozycji ojca w rodzinie, czy małżeństwie, nie sposób
odnieść się do art. 891, w myśl którego dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą ich nazwisko22. Jest to tzw. zasada równouprawnienia dzieci tych
samych rodziców, w przypadku ich większej ilości. Nie proteguje żadnego z nich
względem pozostałych23.

18

Art. 89 § 1 k. r. i o.
Art. 89 § 2 i 4 k. r. i o.
20
Art. 89 § 3 k. r. i o.
21
Uchwała SN z dnia 13 lipca 1987 r., III CZP 40/87, OSNC 1988/11/154, LEX Nr 3399.
22
Art. 891 k. r. i o.
23
J. Zatorska, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do zmian wprowadzonych
ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw, LEX/el., 2011 Nr 8519, art. 891.
19
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Kolejny przepis prawa rodzinnego odnoszący się do wyżej przedstawionych
przez SN przypadków, wyłączających sytuację noszenia nazwiska po ojcu przez
dziecko stanowi o splocie wydarzeń związanych ze wstąpieniem matki małoletniego dziecka w związek małżeński z mężczyzną nie będącym jego ojcem. Stwarza to możliwości do złożenia przez małżonków zgodnych oświadczeń co do
nazwiska dziecka, jednak gdy ukończyłoby lat 13 konieczna jest również jego
zgoda24. Wykluczone jest jednak nadanie dziecku w tym trybie nazwiska, jeśli
nosi już nazwisko po swoim ojcu albo nadane poprzez zgodne oświadczenia rodziców dziecka lub dwuczłonowe powstałe z połączenia nazwisk rodziców25. Co
ciekawe przepisy te stosuje się także w wypadku zawarcia małżeństwa przez ojca
dziecko z kobietą nie będącą jego biologiczną matką26.
Ostatni wymóg jaki wprowadził ustawodawca jest nastawiony bardziej na
lakoniczne brzmienie nazwiska, co ma odzwierciedlenie w tym, iż nazwisko
dziecka powstałe z połączenia nazwisk jego rodziców nie może składać się z
więcej niż dwóch członów27. Wymóg ten ponowiony jest również w innym niż k.
r. i o. akcie prawnym, czyli ustawie o zmianie imienia i nazwiska, z tym
zastrzeżeniem, że zmiany nazwiska można dokonać zgodnie z przepisami
prawnymi państwa, którego obywatelstwo się posiada28. Ostatnim przywołanym
aktem prawnym zawierającym w swoich regulacjach wzmiankę o nazwisku
dziecka po ojcu jest ustawa o opłacie skarbowej, gdzie w załączniku dotyczącym
zwolnień od podatku, wskazuje się zwolnienie od opłaty skarbowej przyjęcie
oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki29.
Wprawdzie nie jest to uregulowanie usytuowane stricte w samej ustawie, ale
mimo wszystko dotyka sfery nazwiska.
Scalając całokształt przepisów dotyczących nabywania przez dziecko
nazwiska, niezbędnym jest zauważenie złożoności problemu. Z jednej strony
zarówno jedna z zasad kodeksowych jak i orzecznictwo SN stwierdza praktykę
nabywania nazwiska po ojcu, natomiast z drugiej strony widać, że ustawodawca
przewidział możliwość pojawienia się różnych kazusów w związku z
nabywaniem nazwiska i zawarł odpowiednie wytyczne w k. r. i o. Świadczy to o
24

Art. 90 § 1 k. r. i o.
Art. 90 § 2 k. r. i o.
26
Art. 90 § 3 k. r. i o.
27
Art. 901 k. r. i o. ,,Nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska matki z
nazwiskiem ojca dziecka albo przez połączenie nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego małżonka, od którego dziecko nie pochodzi, nie może składać się z więcej niż
dwóch członów; w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są
jednakowe”.
28
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r., o zmianie imienia i nazwiska, Dz.
U. z 2008, Nr 220, poz. 1414 ze zm.
29
Zob. załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej, Dz. U. z
2006, Nr 225, poz. 1635 ze zm.
25

621

innowacyjności i zarazem elastyczności tego aktu prawnego. Niewątpliwym jest
również przesłanka mówiąca o tym, iż szybki rozwój społeczeństwa jak też jego
świadomości prawnej zaowocował w niekoniecznie dobry sposób. Obywatele
zamiast traktować prawo jako sztukę, zaczęli czynić z niego narzędzie walki z
innymi. Narzędzie to dzierżą w rękach nie tylko stosujący prawo, ale również
ustawodawcy. Pokusić się można, iż życie toczy się często zgodnie z
kolokwialnym stwierdzeniem, odnoszącym się do tego, że co nie jest zabronione
jest dopuszczone.
3. Nazwisko dziecka na tle prawno porównawczym
Nadawanie nazwisk w świetle międzynarodowych standardów prawnych
również napotyka na szeregi problemów. W tych kwestiach państwa stosują
przepisy rodzime, natomiast w przypadku małżeństw mieszanych sprawa może
się komplikować i stwarzać poważne kazusy dla organów sądowych. Zjawisko
małżeństw mieszanych narodowościowo jest obecnie tak rozpowszechnione, że
w zasadzie każdy system prawny z takimi kazusami się spotyka.
Oprócz omówienia konkretnych przypadków warto zwrócić uwagę na
przepisy prawne regulujące zagadnienia nazwiska w Unii Europejskiej (zwanej
dalej UE). Otóż wywodzenie jakichkolwiek argumentów co do omawianego
tematu, należy rozpocząć od przedstawienia fundamentalnego przepisu Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej TFUE).
W odniesieniu do małżeństw mieszanych narodowościowo, w kontekście całokształtu problematyki zastosowanie ma jeden z fundamentalnych artykułów
TFUE, w brzmieniu następującym ,,W zakresie zastosowania Traktatów i bez
uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest
wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Parlament
Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą
przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji”30.
Poddając analizie przytoczony powyżej przepis na pierwszy plan wyłania sie
zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową oraz wskazanie, iż przez Parlament Europejski i Radę przyjmowane mogą być wszelkie przepisy zakazujące dyskryminowania. Kwestie zmiany nazwiska dzieci na przykładzie omawianej normy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Z przypadkiem takiej sytuacji mamy do czynienia w sprawie Garcii Avello (Hiszpania)
przeciwko państwu belgijskiemu, gdzie domagał się on wraz z małżonką (Belgia)
o zmianę nazwiska swoich dzieci, które miały po kilka lat i posiadały podwójne
obywatelstwo. W przypadku tym przepisy belgijskie jasno wskazywały, że zmiana nazwiska może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, natomiast Wyrok
Trybunału Sprawiedliwości (zwanego dalej TS) dopuścił taką możliwość powołując się właśnie na zaakcentowany wcześniej art. 18 TFUE. Zasugerował, że
należy umożliwiać dzieciom posiadającym podwójne obywatelstwo noszenie
30

Art. 18 TFUE z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm.
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nazwiska, do którego posiadają prawo, zgodnie z tradycją i obowiązującym prawem drugiego państwa członkowskiego31.
Mając na uwadze powyższe zauważalnym jest to, w jaki sposób dochodzi do
interpretacji jednego z kluczowych artykułów zawartych w TFUE. Otóż słowem
klucz pozostaje ,,niedyskryminacja”, którą stosować można do różnorakich
aspektów życiowych, począwszy chociażby od tych związanych z kwestiami
wyznaniowymi, a skończywszy jak widać na tak (niektórzy rzec mogą błahych)
sytuacjach jak nazwisko. W tym wypadku orzekający w europejskich sądach
posiadają podobny dystans decyzyjny w związku ze słowem
,,niedyskryminacja”, jak rodzice zgodnie z wytycznymi k. r. i o. w kontekście
wyboru nazwiska.
Podążając jednak dalej przy zgłębianiu wiedzy dotyczącej nazwiska w świetle standardów europejskich, warto wskazać jakie akty prawne w wybranych
państwach UE decydują o nazwisku danej jednostki. W tym celu można posłużyć
się m. in. analizami jakie prowadzi Biuro Sejmowe RP. Wskazane już zostało
jakie akty prawne regulują kwestie nazwiska w Polsce, dlatego należy przejść do
krótkiego przedstawienia innych państw Europy.
Jako jeden z przykładów może posłużyć Austria, gdzie zmiany nazwiska dokonać można na podstawie Ustawy o zmianie nazwisk i imion Namensänderungsgesetz – NÄG, zgodnie z którą o zmianę nazwiska (imienia również)
mogą ubiegać się obywatele Austrii oraz osoby przebywające w niej na stałe.
Dokonać takiej zmiany można na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, poprzez udzielenie urzędowego zezwolenia na nią. Natomiast w Danii
kwestie nazwiska reguluje Ustawa o nazwiskach Bekendtgørelse af navneloven –
LBK 392, zgodnie z którą o zmianę nazwiska może wystąpić każdy kto posiada
w Danii prawo pobytu. Urzędem wydającym decyzję w tej sprawie jest duński
kościół narodowy, który ją wyda jeżeli spełniony zostanie jeden z następujących
powodów: zmiana związana z zawarciem tradycyjnego związku małżeńskiego
lub zawarciem związku partnerskiego oraz inne umotywowane powody. Z kolei
we Francji zmiana nazwiska jest karkołomną drogą, którą przewiduje Dekret nr
94-52 z dnia 20 stycznia 1994 r. Zgodnie z nim w niektórych tylko przypadkach
dopuszcza się możliwość zmiany nazwiska. Sytuacją taką może być ta, kiedy to
nazwisko ma charakter ośmieszający bądź działa na szkodę danej osoby. Mimo
jednak takich rygorystycznych wytycznych nie od razu przystępuje się do procedury, lecz można rozważyć procedurę zmiany nazwiska. Świadczy to o tym, iż
Dekret jest bardziej restrykcyjnym aktem prawnym niżeli obowiązujący w Danii.
Jako ostatni przykład może posłużyć Hiszpania, gdzie podobnie jak w Polsce
do całej sytuacji, oprócz aktu głównego odnoszą się również inne poboczne. Są
nimi Kodeks Cywilny – Dekret Królewski z 25 czerwca 1889 r., Ustawa o Reje31
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strze Cywilnym z 8 czerwca 1957 r. oraz Dekret przyjmujący Rozporządzenie o
Rejestrze Cywilnym z 14 listopada 1958 r. Na podstawie tych norm z wnioskiem
o zmianę nazwiska może wystąpić każda osoba pełnoletnia, której zmiana ta
dotyczy, jak również przedstawiciele ustawowi małoletnich. Zmiana taka dokonać sie może poprzez wyrażenie chęci zmiany kolejności dotychczas noszonych
nazwisk, nabycie obywatelstwa hiszpańskiego, przysposobienie, zmianę obcego
nazwiska na inne, zmianą nazwiska nadanego z naruszeniem przepisów, przemoc
wobec płci przeciwnej lub inne symilaryczne przypadki32.
Przedstawione kwestii związanych z nazwiskiem na kanwie przepisów zarówno wspólnotowych jak i tych wybranych z krajów UE, pokazuje, jak bardzo
są one zróżnicowane. Jedynym wspólnym mianownikiem w tych przypadkach
jest to, że w każdym z omówionych państw powyższe zagadnienie nie pozostaje
samo sobie, ale jest odpowiednio uregulowane. Oczywistym jest to, iż odniesienie się do niego w każdym państwie jest nieco inne, gdyż dana kultura, zwyczaje
i predyspozycje tych krajów nakazują, aby poszczególne normy opierały się o
wskazane kryteria. Przede wszystkim kryterium wcześniejszych tradycji i uwarunkowań społeczno - religijnych.
Podsumowanie
Nazwisko, czyli jedno z dóbr osobistych, które posiada każdy z nas, jest podstawowym czynnikiem indywidualizującym daną jednostkę. W polskim zwyczaju prawnym co do zasady dzieci otrzymują nazwisko po swoim ojcu, natomiast
wyjątki przewidują otrzymywanie nazwiska po matce. Wyjątki te normuje podstawowy akt prawny związany z kwestiami rodzinnymi, czyli k. r. i o. Kwestie te
jak się okazuje znane są polskiemu prawodawcy od wielu już lat, dlatego też
tworzone aktualnie w tym zakresie przepisy są niezwykle innowacyjne i elastyczne.
W kontekście omawianego zagadnienia niezbędnym było wskazanie kilku
państw europejskich wraz z ich uregulowaniami i kryteriami jakie nakładają w
sytuacjach zmiany nazwisk. Dostrzec można różnorodność tych przepisów, które
są podobnie jak Polsce uwarunkowane wcześniejszymi nurtami tradycyjnymi,
choć zdarzają się już i takie, które wprowadzają dość odważne przesłanki. Jak
zostało już powyżej wskazane wspólnym mianownikiem scalającym wszystkie te
kraje jest to, że każdy z nich stworzył własne przepisy dotyczące nazwisk. Problemem, który jednak widać na horyzoncie jest ten, że przepisy państw należących do UE nie zawsze zgadzają się z prawodawstwem Wspólnotowym, co niewątpliwie przysparza niepotrzebnych przypadków i rodzi zamieszanie.
Nie mniej jednak wartym podkreślenia jest doniosłość samego nazwiska. To
dzięki niemu nie pozostajemy anonimowymi. Jest ono nieodzownym elementem
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każdego człowieka, a często służy jako swoista ,,ludzka marka” niosąca za sobą
splendor, ale również wraz z nim odpowiedzialność.
Streszczenie
Artykuł przedstawia kwestie związane z nazwiskiem przyjmowanym po ojcu. Objaśnia czym ono jest i jakie uregulowania prawne w związku z tym są do
niego stosowane. Przywołuje zatem podstawowe ustawy oraz orzecznictwo i
literaturę w tym zakresie. Istotnym elementem składowym całej analizy prawnej
jest ukazania nazwiska jako dobra osobistego, jak również procedur jego przyjmowania i nadawania dziecku. Ostatnim punktem rozważań jest ukazanie zagadnienia w oparciu o przepisy europejskie na tle prawno porównawczym, co stanowi dopełnienie całokształtu zagadnień związanych z przyjmowaniem nazwiska
dziecka po jego ojcu.
Summary
The article presents the issues related to the name adopted father. Explains
what it is and what the regulations in this connection are applied to it. Recalls the
basic act and, therefore, the case law and literature in this field. An important
component of the entire legal analysis is the release name as personal interest, as
well as its procedures for receiving and transmitting child. The last point of discussion is to present the issues on the basis of European legislation on comparative legal background, which complements the overall issues associated with
taking the names of the child after his father.
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Michał Zięba (UJ)

Ojcostwo w perspektywie prawa pracy
Wstęp
Pozycja będących ojcami mężczyzn w pespektywie prawa pracy nie jest tak
silnie uregulowana i chroniona jak pozycja kobiet. Powody tej dysproporcji w
ochronie i ilości regulacji prawnych są oczywiste - matka odgrywa wciąż znacząco większą w opiece i wychowywaniu dzieci, więc to właśnie jej ustawodawca przyznaje przywileje pozwalające na jak najlepsze spełnianie tej roli. Nie
oznacza to jednak, że ojcowie zostali przez niego pominięci – podstawowe prawa
związane z wychowywaniem dzieci zostały im przyznane na równi z kobietami.
Ostatnio nawet, pod wpływem wzorców zagranicznych, czyli po prostu ustawodawstwa innych krajów (zwłaszcza skandynawskich), uprawnienia ojców są rozszerzane. Świadczy to o zmieniającej się roli i rosnącym zaangażowaniu mężczyzn w proces wychowawczy i opiekę nad potomstwem, a zmieniające się regulacje prawne jednocześnie są odpowiedzią na rodzące się potrzeby poświęcenia
uwagi swoim dzieciom, a także w pewien sposób kreują tego rodzaju postawę.
Niniejszy referat ma na celu przybliżenie kwestii prawno pracowniczych rodzicielstwa, z naciskiem na prawa przyznawane ojcom.
Przepisy chroniące pracę kobiet można podzielić na te, które odnoszą się do
wszystkich pracownic, zwane „powszechną ochroną pracy kobiet”1, a także te,
które związane są z podejmowanymi przez kobiety zadaniami wynikającymi z
macierzyństwa – w okresie ciąży, połogu i karmienia. Jeśli chodzi o mężczyzn,
to są oni traktowani na równo z kobietami w kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci, tj. uprawnieniach z nich wynikających.
Wg autorki podręcznika prawa pracy, przysługujące pracownikom-rodzicom
uprawnienia nie są przywilejami. Ich charakter określa autorka jako wynagrodzenie czy też zadośćuczynienie za dodatkowe obciążenia, które ponoszą rodzice
wychowujący lub sprawujący opiekę nad dzieckiem (w tym nie tylko nad swoim
potomstwem, ale czasem dziećmi na wychowanie przyjętymi. Taką ochronę
gwarantuje artykuł 18 Konstytucji, który stanowi „Małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństw i rodzicielstwo znajdują się pod
ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Ta zasada konstytucyjna przyświeca prawu
pracy, które ustanawiając szczególną ochronę pracowników, którzy rodzą,
przyjmują pod opiekę lub wychowują potomstwo. Dzięki temu są oni w stanie
pogodzić dwa obowiązki, tj. pracę zawodową i rodzicielstwo. Wszyscy wiedzą,
że są to dwie bardzo ważne sfery życia człowieka. Rodzicielstwo jednak wydaje
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się być w perspektywie zadaniem najważniejszym, gdyż od niego zależy nasza
przyszłość, będąca kiedyś w rękach naszego potomstwa.
1. Uprawnienia rodzicielskie
Tytułem wprowadzenia, a także w celu przedstawienia zróżnicowania rozwiązań legislacyjnych chroniących pracę kobiet i mężczyzn, przytoczę najpierw
rozwiązania związane z powszechną ochroną pracy kobiet. Przede wszystkim
chronione są kobiety w ciąży (chodzi tu zatem o kobietę jako potencjalną matkę),
dla których wprowadzono ograniczenie rodzajów pracy, przy których mogą być
zatrudniane, gdyż zostały one uznane za szczególnie uciążliwe lub szkodliwie.
Ich lista została wprowadzona i opublikowana w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku. Obejmuje ona przenoszenie ciężkich rzeczy , a także kontrolę warunków pracy odnośnie wyższego niż dopuszczalny wydatku energetycznego w pracy. Również miejsce pracy zostało ograniczone – liczy się wydatek energetyczny spowodowany pracą w tym miejscu.
Jeżeli stanowi ono mikroklimat zimny, gorący lub zmienny, kobieta ciężarna nie
może w nim pracować. Za szkodliwe zostały uznane również miejsca, w których
pracownica jest narażona na nadmierny hałas, drgania, działanie pól elektromagnetycznych, kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi lub chemicznymi itd. Polskie prawo nie stosuje regulacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1948, która zakazuje zatrudniania ogółu kobiet w przemyśle i
handlu w godzinach nocnych, choć taka praca, niezgodna z biologicznym cyklem
funkcjonowania człowieka, jest niewątpliwie dla kobiet szkodliwa pod względem
zdrowotnym, a także źle wpływa na wychowywane przez nią dzieci – brak matki
w domu musi mieć wpływ na ich psychikę. Taki sam z resztą wpływ ma praca
nocna na mężczyzn.
W kontekście rozwiązań stosowanych za granicą, należy zauważyć, że
szczególna ochrona pracy wszystkich kobiet jest ograniczana, a w niektórych
przypadkach całkowicie likwidowana. Nie oznacza to rezygnacji z ochrony macierzyństwa i rodziny, gdzie zachodzi wręcz odwrotna tendencja i wzmocnienie
ochrony tych dwóch instytucji. Znaczącą tendencją jest podkreślanie i wprowadzanie w życie równości płci w życiu zawodowych, poprzez właśnie zrównywanie ich przywilejów i obowiązków.2
Na szczególna ochronę pracy kobiet w związku z macierzyństwem składają
się następujące regulacje: zakazy zatrudniania kobiet w stanie błogosławionym i
matek karmiących dziecko piersią przy niektórych pracach, które są dozwolone
dla wszystkich (ogółu) kobiet, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach
nocnych oraz w godzinach nadliczbowych, a także bez ich zgody, poza stałym
miejscem pracy i w systemie przerywanego czasu pracy; taka kobieta nie może
również pracować w wymiarze dłuższym niż osiem godzin pracy, a także ma
prawo (a pracodawca obowiązek) do przeniesienia do innej pracy lub zwolnienia
2
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z niej, jeśli jest ciężarna lub karmiąca, jeśli dalsze wykonywanie pracy byłoby
niewskazane ze względu na jej stan zdrowia. Regulacja zakazująca pracy nocnej
kobiet w ciąży wprowadza również obowiązek zmiany rozkładu pracy, tak aby
mogła być ona wykonywana w porze dziennej lub zmienić obowiązki kobiety,
tak by nie musiałby być one wykonywane nocą:
Art. 1781. [Zmiana rozkładu czasu pracy] Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu
pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest
to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości
pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku
świadczenia pracy. Przepisy art. 179 § 4–6 stosuje się odpowiednio.
Na podstawie art. 179 pracodawca zobowiązany jest również zmienić warunki, w których pracuje kobieta ciężarna, jeżeli są one szkodliwe dla zdrowia jej
i dziecka, tzn. zostały przekroczone parametry wyznaczające granice nieszkodliwości dla zdrowia i bezpieczeństwa:
Art. 179. [Przeniesienie do innej pracy] § 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,
jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe,
zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko
piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest
niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do
innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Przedstawione przepisy stanowią tylko część chroniących ciężarną kobietę
regulacji. Są one zgodne z dyrektywą unijną (nr 92/85/EWG), która stanowi o
indywidualnym obowiązku zapewnienia pracownicom w ciąży środowiska pracy,
które jest dla nich bezpieczne i zdrowe.
Najważniejsze dla tematu niniejszego referatu są jednak kwestie związane z
urlopami, zwolnieniami od pracy i innymi uprawnieniami związanymi z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka. Najpierw przedstawię ogólnie rodzaje
uprawnień, jakie przysługują pracownikom z racji ich rodzicielstwa. Są nimi:
urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego; urlop wychowawczy bądź zmniejszenie wymiaru czasu pracy, przerwy w pracy na karmienie
dziecka piersią, coroczne zwolnienie na 2 dni od pracy w związku z wychowywaniem dzieci do lat 14, zwolnienie od pracy dla sprawowania koniecznej osobi-
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stej opieki nad chorym dzieckiem lub zdrowym dzieckiem do lat 8. Ponadto
obowiązują w polskim prawie pracy zakazy zatrudniania pracowników wychowujących małe dzieci w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, a także poza
stałym miejscem pracy. Warto podkreślić, że uprawnienia te – z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego i przerw na karminie – przysługują na równych prawach
także pracownikom, a nie tylko pracownicom opiekującym się dzieckiem. Jednak
jeżeli oboje rodziców lub opiekunów pozostaje w stosunku pracy, na mocy art.
189 k.p., to z wyjątkiem urlopu wychowawczego, może korzystać z praw rodzicielskich tylko jedno z nich.
2. Urlop macierzyński
Urlop macierzyńskim ma charakter obligatoryjnego zwolnienia z obowiązku
pracy kobiety w związku urodzeniem przez nią dziecka. Ustawa określa szczegółowo czas tego zwolnienia. Ma ono nastąpić bezpośrednio przed porodem lub
bezpośrednio po nim dla zagwarantowania niezbędnej opieki noworodkowi. Poniżej przedstawiam przepis wprowadzający urlop macierzyński. Warto zauważyć
różne długości urlopu macierzyńskiego związane z ilością posiadanych przez
kobietę dzieci:
Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym 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.
§ 2. (164) (uchylony).
§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed
przewidywaną datą porodu.
§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w § 1.
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w
takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się
pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji
z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do
pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie
urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.
§ 61. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysłu-
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guje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na
stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 62. W przypadku, o którym mowa w § 61, urlop macierzyński pracownicy
przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec
wychowujący dziecko.
§ 63. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których
mowa w § 61 i w § 62, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej
części tego urlopu.
Prawo do tego urlopu przysługuje kobiety, która urodziła dziecko będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Jak już wspomniałem, kobieta nie może
zrzec się tego urlopu, może natomiast przekazać go ojcu w wypadku wykorzystania przynajmniej czternastu tygodni urlopu macierzyńskiego. Odbywa się to
na podstawie złożenia pracodawcy przez kobietę wniosku określającego tę rezygnację najpóźniej do siedmiu dni przed powrotem po urlopie do pracy, które
zawierać będzie również zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika
ojca, który wychowuje dziecko, w którym określony jest termin, od którego ów
ojciec rozpocznie swoją część urlopu macierzyńskiego. Ojciec może wykorzystać również niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego kobiety, która
zmarła w czasie jego trwania. Dzięki temu osierocone dziecko nie zostanie bez
opieki, a rolę matki może od razu po jej śmierci przejąć jego ojciec. Prawo w
niewielkim stopniu reguluje wyjątkowo straszną sytuację kobiet, które nie miały
szczęścia urodzić dziecka, ale poroniły. Przed dwudziestym drugim tygodniem
ciąży jest ono traktowane jako wydalenie z ustroju matki płodu, po tym czasie
jest to już urodzenie martwego dziecka. W tym pierwszym przypadku jednak
niedoszła matka ma prawo do zwolnienia od pracy ze względu na niezdolność do
jej podjęcia.
Osobom, które przyjęły dziecko do siódmego roku życia na wychowanie, a
także w przypadku dziecka do lat dziesięciu, jeżeli dziecku został odroczony
obowiązek szkolny, przysługuje urlop na prawach urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to przyjęcia dziecka jako rodzina zastępcza (jeśli nie ma ona charakteru
pogotowia rodzinnego), a także wystąpienia do sądu z wnioskiem o przysposobienia. Urlopem tym tak samo mogą podzielić się dwoje opiekunów, tak jak ma
to miejsce w przypadku właściwego urlopu macierzyńskiego.
Warto odnotować, że na zasadach ustawy z 25 czerwca 1999, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownik może pobierać zasiłek macierzyński w trakcie trwania urlopu
macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jego wysokość
to pełne wynagrodzenie, wyliczane na podstawie trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych.
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3. Urlop wychowawczy
Kolejnym urlopem przysługującym rodzicom pozostającym w stosunku pracy jest tak zwany urlop wychowawczy. Przysługuje on zarówno kobietom, jak i
mężczyznom, którzy mają równe prawo w dostępie do niego. Ustawodawca
uznał, że obojgu rodziców należy się prawo do wychowywania dziecka, a zatem
do podjęcia tego – jak już było powiedziane - najważniejszego w życiu każdego
rodzica zadania. Urlop wychowawczy regulowany jest przez artykuły 186-189
kodeksu pracy, a także przez rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego3. Oto część regulacji kodeksowej:
Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany
na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. […]
§ 6. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu
wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy.
§ 7. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.[…]
§ 9. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36
miesięcy, jeżeli:
1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka
władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.
Jak zostało przytoczone, tylko rodzice/opiekunowie dzieci do lat pięciu mogą
skorzystać z urlopy wychowawczego, a także rodzice/opiekunowie dziecka niepełnosprawnego do lat osiemnastu. Nie mogę oni jednocześnie korzystać z tego
uprawnienia, ale mogą się nim według swojego uznania podzielić – na przykład
korzystać z niego na zmianę. Liczy się też sześciomiesięczny okres zatrudnienia
jako podstawę do udzielenia urlopu wychowawczego, trzeba jednak podkreślić,
że ten okres jest sumą czasu przepracowanego u wszystkich pracodawców. Dodatkowo ustawodawca daje możliwość przedłużenia urlopu wychowawczego do
trzech dodatkowych lat, jeżeli do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości,
będzie konieczność sprawowania nad nim opieki ze względu na jego niepełnosprawność, pełną lub stopniową. Oczywiście raz wykorzystany urlop nie oznacza
jego wyczerpania na całe życie – przy każdym kolejnym dziecku to uprawnienie
się odnawia. Dodatkowo państwo zapewnia podstawową pomoc materialną dla
najbiedniejszych rodziców, zapewniając dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Finansowany jest on z budżetu Rzeczypospolitej na podstawie ustawy z 28 listopada

3

Dz. U. nr 230, poz. 2291.
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2003 o świadczeniach rodzinnych.4 Pracownik pozostający na urlopie wychowawczym wciąż może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy
lub u innego pracodawcy, a także podjąć naukę. Warunkiem jest to, że ta aktywność nie wyłączy możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli
pracodawca stwierdzi, że pracownik aktywnie przestał sprawować tę osobistą
opiekę nad dzieckiem, przysługuje mu możliwość odwołania pracownika z urlopu wychowawczego przed ustalonym terminem.
Przyjrzymy się artykułowi 186 kodeksu pracy:
„Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym
stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w
dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.”.
Moim zdaniem jest to bardzo ważna gwarancja dla rodziców decydujących
się na urlop wychowawczy, gdyż zapobiega ona obawą, że po powrocie z tegoż
urlopu ich pozycja w pracy obniży się. Takie obawy skutecznie zniechęcają rodziców do podjęcia urlopu wychowawczego, który przecież nie jest dla nich obligatoryjny. Niestety obawa o utratę dotychczasowego stanowiska lub o możliwość pogorszenia się sytuacji materialnej przeważa czasem nad chęcią zaopiekowania się swoją latoroślą. Stąd ta regulacja, której pracodawcy winni bezwzględnie przestrzegać. Oprócz tego, trzeba pamiętać że „Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.”.
4. Urlop ojcowski
Nareszcie trzeba przejść do kwestii bardzo ważnej, choć nowej w polskim
prawie pracy. Mowa tu oczywiście o tak zwanym urlopie ojcowskim. Jest to
rozwiązanie wprowadzone do kodeksu pracy w 2008 r., a obowiązujące od
stycznia 2009. Dzięki niemu każdy ojciec ma prawo, niezależnie od wykorzystanego wcześniej urlopu macierzyńskiego w zastępstwie matki (tzw. urlopu tacierzyńskiego) czy przysługującego mu, jako rodzicowi, urlopu wychowawczego,
do urlopu przeznaczonego tylko dla niego, celem włączenia się w proces opieki i
wychowywania dziecka. Jest to zgodne z europejskimi tendencjami do aktywizacji ojców, które należy pozytywnie oceniać, mając na uwadze ich skutki – zwiększenie przywiązania ojca do dziecka powoduje jego większe zaangażowanie w
proces wychowawczy. Nie ma wątpliwości, że każde dziecko potrzebuje zarówno matki, jak i ojca i najkorzystniejsza jest dla niego sytuacja, kiedy obydwoje
rodziców. Aby odnaleźć wprowadzający urlop ojcowski przepis, trzeba sięgnąć
do artkułu 1823 kodeksu pracy:)

4

Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. Zm.
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§ 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 przysposobienie 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.
§ 2. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca
wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
Trzeba podkreślić, że ta stosunkowo nowa regulacja nie ma charakteru stabilnego. W planach ustawodawcy jest systematyczne wydłużanie okresu, na jaki
przysługuje urlop ojcowski. Wzorcem są tu kraje skandynawskie, gdzie został on
wprowadzony jako pierwszy (jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku), a obecnie jest długość porównywalna jest z długością
urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. Można się zastanawiać,
czy tak ekstremalne podejście do tej kwestii jest słuszne, każde bowiem przywileje pracownicze dla rodziców łączą się jednak z obniżeniem ich pozycji na rynku pracy (pracodawcy ze względów ekonomicznych chętniej zatrudniają osoby
bezdzietne, które nie planują posiadać dzieci). Badania statystyczne pokazują
jednak, że ojcowie są zainteresowani taką formą przywileju rodzicielskiego. Z
roku na rok przybywa w Polsce ojców, którzy z niego korzystają, co skłoni zapewne ustawodawcę do wydłużenia go w ciągu następnych kilku lat. Jak na razie
okres dwóch tygodni wydaje się wystarczający dla zawiązania podstawowych
więzi nowonarodzonym z dzieckiem. Poza tym nie można zapominać, że zgodnie
z tym, co było już wyżej napisane, ojciec ma równe prawa z matką w kwestii
przywilejów pracowniczych, z pewnymi wyjątkami (jak urlop macierzyński czy
przerwa na karmienie ciążą). Trzeba pamiętać, że ojciec może wykorzystać swoje uprawnienie tylko do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Po tym
czasie jego uprawnienie, mówiąc kolokwialnie, „przepada”
5. Inne prawne formy wspierania pracujących rodziców
Urlop ojcowski to nie koniec jednak kodeksowych regulacji wspomagających aktywnego rodzicielstwa – a zwłaszcza ojcostwa. Każdej matce karmiącej
dziecko przysługuje z mocą art. 187 k.p. prawo do przerwy na karmienie dziecka
w ciągu dnia w czasie pracy. Mogą to być dwie przerwy, jeżeli pracownica pracuje więcej niż sześć godzin dziennie, lub jedna jeżeli jej czas pracy jej krótszy.
Prawo przyznaje kobiecie trzydzieści minut na nakarmienie dziecka, a w przypadku ich większej ilości – czterdzieści pięć minut. Innym uprawnieniem ułatwiającym życie rodzicom, jest możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego
na rzecz obniżenia wymiar pracy do wymiaru nie niższego niż połowa jego pełnego wymiaru w okresie, kiedy przysługuje mu prawo do tego urlopu:
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art. 1867 § 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do
wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w
którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany
uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został
złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później
niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Przy powyższych regulacjach jedynie drobnym uprawnieniem – lecz pewnie
jakże pomocnym w czasie sprawowania opieki nad nieletnimi – jest prawo do
zwolnienia od pracy na dwa dni w ciągu roku kalendarzowego ( z zachowaniem
wynagrodzenia), które przysługuje rodzicom dzieci w wieku do 14 lat. Te dwa
dni mogą być wykorzystane łącznie lub oddzielnie, ale te, które są niewykorzystane nie przechodzą na kolejny rok (nie sumują się). Uprawnienie to znajduje się
w art. 188 kodeksu pracy.
6. Ochrona stosunku pracy
Kodeks pracy nie tylko zapewnia rodzicom odpowiednią ilość zwolnień i
urlopów w celu możliwości opieki i wychowywania przez nie dzieci, ale także
chroni pracowników poprzez specjalne zasady ochrony trwałości stosunku pracy
w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci. Jednym z nich jest zakaz wypowiedzenia umowy i rozwiązania w następstwie wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę w czasie ciąży oraz w okresie przebywania na urlopie
macierzyńskim wobec pracującej matki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracodawca
ogłasza upadłość lub likwidację. Ochrona pracownika korzystającego z urlopu
wychowawczego jest słabsza, ale również zakazuje pracodawcy zwolnienia takiego pracownika w okresie przebywania na urlopie. Jak twierdzi Teresa Liszcz,
ochrona rodziców będących jedynymi żywicielami rodzin poza granicami przebywania na urlopach – macierzyńskim i wychowawczym (w szczególności jeśli
jest to kobieta lub mężczyzna samotnie wychowujący dziecko) jest niedostateczna. Zwolnienie z pracy takiej osoby może wiązać się z katastrofalnymi skutkami
dla takiej rodziny.5
O randze przepisów dających uprawnienia pracującym rodzicom i chroniących ich pozycję świadczy przepis 281 pkt. 5 k.p., który stanowi, iż naruszenie
przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem stanowi
wykroczenie przeciwko prawom pracownika:
Art. 281 Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: […]
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, […]
- podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
5

Por. Liscz, op. cit., str. 448-449.
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Podsumowanie
Przedstawione przeze mnie instytucje kodeksu pracy, wprowadzające
uprawnienia, przywileje, specjalne formy ochrony, które przysługują rodzicom
pozostającym w stosunku pracy, świadczą o tym, jak ważna jest ich rola w procesie opieki i wychowywania dziecka. Pośród tych regulacji wybijaja się przepis
zrównujący pozycję ojców-pracowników wobec matek-pracownic w tym procesie. Dają one możliwość korzystania częściowego z przywilejów zarezerwowanych pierwotnie dla matek (tzw. „urlop tacierzyński” w ramach „urlopu macierzyńskiego”), korzystanie na równi z nimi z uprawnień rodzicielskich („urlop
wychowawczy”, dwa dni w ciągu roku na opiekę nad dzieckiem), lub wykorzystywania przywilejów zadedykowanych specjalnie dla nich (legislacyjna „nowość” w postaci „urlopu ojcowskiego”). Autor referatu pozytywnie ocenia zachodzące w prawodawstwie zmiany, które dają ojcom większe uprawnienia,
gdyż prowadzą one do pozytywnych zmian społecznych, odznaczających się
przede wszystkim zwiększeniem roli ojca w procesie wychowywania i opieki nad
dzieckiem. Można powiedzieć, że idąc śladami państw skandynawskich, polskie
prawo pracy coraz mocniej wspiera aktywne ojcostwo, przyczyniając się do tworzenia nowego modelu rodziny, w którym ojciec może pełniej i w większym
wymiarze spełniać swoje obowiązki wychowawcze.
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Rafał Dąbrowski (KUL)

Ojcostwo- sposoby jego ustalenia
Wstęp
Ustalenie pochodzenia dziecka od określonych osób jest ustaleniem pokrewieństwa w pierwszym stopniu od którego uzależnione jest istnienie innych więzi np. w linii prostej (dziadkowie), w linii bocznej (rodzeństwo) oraz z powinowactwa. Ustalenie pochodzenia ma ogromne znaczenie z uwagi przede wszystkim na ustalenie stanu cywilnego człowieka. Stan cywilny jest niepodzielnyczyli oznacza to, że ojcem oraz matką dziecka może być tylko jeden mężczyzna i
jedna kobieta. W przypadku pojawienia się wątpliwość, że matką dziecka nie jest
kobieta wpisana do aktu urodzenia to ustalenie macierzyństwa innej kobiety może mieć miejsce dopiero po zaprzeczeniu macierzyństwa pierwszej z nich. W
przypadku ojcostwa jeśli istnieje stosunek prawny ojcostwa jednego mężczyzny,
nie można ustalić ojcostwa innego mężczyzny. Polski ustawodawca wychodzi z
założenia, że matka zawsze jest pewna- mater semper certa est. W konsekwencji
nie reguluje problematyki dochodzenia macierzyństwa. W Polskim prawie działają trzy instytucje, które kreują ustalenie pochodzenia dziecka. Pierwszą z nich
jest domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, jest to domniemanie prawne, najbardziej rozpowszechnione. Kolejną jest uznanie dziecka, a ostatnią sądowe ustalenie pochodzenia dziecka. Instytucje powyższe wykluczają się nawzajem. Co do zasady ojcostwo odmiennie niż macierzyństwo opiera się na genetycznym związku z dzieckiem. Polega to na posiadaniu w połowie genotypu cech
pochodzących od określonego mężczyzny, który jest ojcem dziecka.
1. Pochodzenie dziecka od męża matki
a/. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki
Punktem wyjścia dla zdefiniowania pochodzenia dziecka jest macierzyństwo
danej kobiety, z kolei które to stanowi niezbędną przesłankę domniemania ojcostwa określonego mężczyzny. W większości sytuacji, ojcostwo wynika z faktu
urodzenia się dziecka w małżeństwie, dokonuje się tego na podstawie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Podstawę ustalenia małżeńskiego
ojcostwa stanowi łacińska premia- pater est quem nuptiae demonstrant- ojcem
dziecka jest mąż matki. Domniemanie to oparte zostało na założeniu, że małżonkowie podczas trwania małżeństwa pozostawali we wspólnym pożyciu oraz w
ramach tego pożycia dochodziło między nimi do stosunków płciowych. Ich relacja powinna mieć charakter wyłączny, oznacza to że, występuje tutaj obowiązek
wierności, czyli małżonkowie nie powinni podejmować współżycia z innymi
osobami. W efekcie stosunków płciowych małżonków dochodzi do poczęcia, a
następnie urodzenia dziecka. Domniemanie to może być jednak (gdyż ma cha-
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rakter wzruszalny) w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa. W przypadku jeżeli
dziecko urodziło się w okolicznościach innych niż wskazane, pochodzenie dziecka określa się drogą uznania ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Zgodnie z
założeniami polskiego systemu prawnego sytuacja prawna dzieci pozamałżeńskich powinna być co do zasady taka sama. Jest to efekt konstytucyjnej zasady
równouprawnienia dzieci małżeńskich oraz pozamałżeńskich.
Zgodnie z brzmieniem 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 omawianego domniemania znaczenia sytuacja, iż dziecko
zostało poczęte w wyniku zabiegu medycznego. Polskie prawo nie wymaga aby
dziecko urodziło się wyłącznie w wyniku aktu płciowego rodziców, a dziecko
poczęte w wyniku zabiegu medycznego korzysta z domniemania pochodzenia od
małżonków w taki sam sposób jak dziecko poczęte w naturalny sposób. Nie ma
przy tym żadnego znaczenia dla perspektywy skorzystania z domniemania, czy
do aktu zapłodnienie doszło w organizmie kobiety, czy też doszło do zapłodnienia pozaustrojowego i następnie transferu zarodka (np. in vitro). Nie ma znaczenia również dla ustalenia pochodzenia dziecka od męża matki w oparciu o domniemanie z art. 62 k.r.o to, czy do zabiegu użyto nasienia pochodzącego od
męża, czy też miało miejsce zapłodnienie z wykorzystaniem obcego materiału
genetycznego. Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki wynika z samego faktu istnienia małżeństwa i obowiązuje bezwzględnie choćby istniało
przekonanie, że nie pochodzić od męża matki1.
Konstrukcja prawna domniemania pochodzenia dziecka od męża matki i
ograniczenia dowodowe wzruszalności tego domniemania nawiązują do pojęcia
okresu koncepcyjnego. Okres koncepcyjny jest to przedział czasowy, w którym
nastąpić musiało poczęcie dziecka. U podstaw regulacji prawnej pochodzenia
dziecka od określonego mężczyzny leży porównanie daty urodzenia dziecka z
biologicznymi ramami czasowymi okresu ciąży ujętymi w postaci okresu koncepcyjnego. Jeżeli odpowiednie obliczenia wskazują, że żona zaszła w ciążę w
czasie trwania małżeństwa, to przyjmuje się, że dziecko pochodzi od jej męża.
Taki skutek prawny powstanie nawet wówczas, gdy małżonkowie żyją w faktycznym rozłączeniu lub gdy jako ojciec dziecka został w akcie urodzenia wpisany inny mężczyzna2.
Domniemanie obejmuje także dzieci 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 poprzedniego związku. Ustawa przewiduje fakt, iż dziecko urodzone w krótkim
okresie po ustaniu małżeństwa, może być i przeważnie jest poczęte w okresie
trwania małżeństwa. Termin 300 dni odpowiada okresowi najdłuższej ciąży.
1

Orzeczenie SN z 7 lutego 1948r., C. III 1741/47, OSN 1949, nr 1, poz. 12.
Uchwała składu 7 sędziów SN z 15 stycznia 1968r., III CZP 85/67 OSNCP 1968, nr11,
poz. 179.
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Omawianego domniemania nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie
300 dni od orzeczenia separacji. Pomimo tego, że orzeczenie separacji nie znosi
węzła małżeńskiego, przesłanką jej orzeczenia jest zupełny rozkład pożycia, a
następstwem brak obowiązku wspólnego pożycia.
Małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu
zgonu, śmierci jednego z małżonków, i z chwilą wskazaną w orzeczeniu o uznaniu małżonka za zmarłego. Za życia małżonków małżeństwo ustaje z chwilą
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, lub też podobne skutki wywołuje
unieważnienie małżeństwa. W sytuacji, gdy matka dziecka po ustaniu pierwszego małżeństwa zawarła drugie, to domniemywa się, że dziecko pochodzi od jej
drugiego męża. Dzieje się tak nawet jeżeli urodzi się jeszcze przed upływem 300
dni od ustania albo unieważnienia pierwszego małżeństwa. Ustawodawca zakłada, iż w świetle doświadczenia życiowego takie domniemanie jest bardziej prawdopodobne. Powinno się jednak zauważyć, że może powstać skomplikowana
sytuacja, kiedy to biologicznym ojcem dziecka będzie pierwszy mąż matki.
Oczywiście, może on doprowadzić do uznania ojcostwa jednak dopiero po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa drugiego męża3.
Pochodzenie dziecka od męża matki jest domniemaniem wzruszalnym w związku z tym mąż matki dziecka może dochodzić zaprzeczenia swojego ojcostwa, jeśli
uważa, że ojcem dziecka jest inny mężczyzna4. Jednocześnie należy zauważyć, że
ustawodawca nie przewidział instytucji biologicznego potwierdzenia ojcostwa mężczyzny wobec dziecka, co do którego działa domniemanie z art. 62 k.r.o.
b/. Przesłanki oraz skutki zaprzeczenia ojcostwa
Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki można obalić, jednak mając na celu ochronę dobra dziecka oraz konieczność zapewnienia rodzinie należytej stabilności jego obalenie podlega ograniczeniom. Skutecznie obalić omawiane
domniemanie można jedynie za pomocą powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Oznacza to, że obalenie tego domniemania może mieć miejsce w specjalnym
procesie i tylko w sentencji zapadłego wyroku w danej sprawie5. Zniesienia domniemania może domagać się jedynie krąg określonych osób i należą do niego:
samo dziecko, mąż matki oraz matka. W sytuacji kiedy dobro dziecka tego wymaga lub ochrona interesu społecznego również prokurator. Kolejną przesłanką
dopuszczalności obalenia domniemania są rygorystyczne ograniczenia czasowe.
Zaprzeczenie ojcostwa polega na zniesieniu domniemania, przesłanką zaprzeczenia ojcostwa jest wykazanie, iż mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zaprzeczenie to nie jest dopuszczalne mimo braku biologicznego pokrewieństwa
pomiędzy dzieckiem a mężem matki, jeśli dziecko zostało poczęte w ramach
zabiegu medycznego, na który mąż matki się zgodził, choćby użyto nasienia
3

J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 673.
4
Orzeczenie SN z dnia 19 października 2011 r., II CSK 87/11, LEX nr 1027165.
5
Orzeczenie SN z 24 maja 1966r., III CR 91/66, OSNCP 1967, nr 4, poz. 68.

639

innego mężczyzny6. Biorąc pod uwagę unormowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można stwierdzić, że przesłanką pozytywną zaprzeczenia ojcostwa jest
brak biologicznego pokrewieństwa między mężem matki a dzieckiem, natomiast
przesłanką negatywną jest zgoda męża matki na sztuczne zapłodnienie żony. W
szczególnych okolicznościach interes dziecka, jego utrwalona sytuacja życiowa i
utrwalony skład rodziny mogą mieć charakter nadrzędny nad prawdą obiektywną7.
Ustawa legitymację czynną do wytoczenia powództwa przyznaje: mężowi matki, matce dziecka, samemu dziecku oraz prokuratorowi. Prawo to przysługuje dziecku dopiero po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Ustanowienia dla małoletniego
dziecka kuratora w celu wniesienia w jego imieniu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne8. Ustawa również legitymację bierną przyznaje katalogowi
określonych osób. Mąż matki może wytoczyć powództwo przeciwko dziecku oraz
matce, w sytuacji, gdy matka nie żyje to tylko przeciwko dziecku. Matka może wytoczyć omawiane powództwo przeciwko dziecku oraz mężowi, a jeżeli on nie żyje to
przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Dziecko może wytoczyć powództwo przeciwko mężowi matki oraz matce, a jeśli ta nie żyje to tylko
przeciwko mężowi. W sytuacji gdy nie żyje mąż matki to przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Wreszcie prokurator, który może wytoczyć
powództwo dziecku, matce jeśli żyje oraz przeciwko jej mężowi, jeżeli nie żyje to
przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd.
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6
miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do ukończenia pełnoletniości przez dziecko. Okres jaki przysługuje matce na wytoczenie tego powództwa to 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Dziecko
taki proces może wszcząć w chwili dojścia do pełnoletniości, nie później jednak
niż w okresie 3 lat od jej osiągnięcia. Prokurator nie ma przewidzianych terminów przez ustawę. Zaprzeczenie ojcostwa jednak nie jest już dopuszczalne, gdy
dziecko zmarło.
W wyniku zaprzeczenia ojcostwa dziecko przestaje być w świetle ustawy
dzieckiem męża matki. Efektem tego jest ustanie wzajemnych praw dziecka oraz
męża matki, których przesłanką powstania oraz istnienia było ojcostwo ustalone
na podstawie omawianego domniemania. Wyrok zaprzeczający ojcostwo ma
charakter deklaratoryjny, i stwierdza nieistnienie ojcostwa. Odnosząc się do praw
i obowiązków podmiotów stanu cywilnego ojcostwa omawiane orzeczenia mają
charakter konstytutywny. Upadek ojcostwa męża matki ma miejsce również wtedy, gdy zostanie zaprzeczone skutecznie macierzyństwo.

6

Uchwała składu 7 sędziów SN z 27 października 1983r., III CZP 35/83, OSNCP 1984,
nr 6, poz. 86.
7
Uchwała składu 7 sędziów SN z 7 czerwca 1971r., III CZP 87/70, OSNCP 1972, nr 3,
poz. 42.
8
Orzeczenie SN z 27 lipca 1966r., II CR 242/66, RPEIS 1967, nr 2, s. 285.

640

2. Uznanie ojcostwa
a/. Pojęcie, przesłanki oraz skutki uznania ojcostwa
Aktualna nazwa instytucji „uznanie ojcostwa" trafnie odzwierciedla jej istotę,
polegającą na ustaleniu pokrewieństwa ojca z dzieckiem na podstawie oświadczeń jego rodziców. Odejście od poprzedniej nazwy „uznanie dziecka" kładzie
nacisk na przedmiot dokonywanego ustalenia, którym jest genetyczna więź łącząca ojca z dzieckiem. Ustalenie tej więzi wywołuje oczywiście bezpośredni
wpływ wobec osoby dziecka. Decyduje o jego stanie cywilnym, ściślej rzecz
ujmując, to nie dziecko jest przedmiotem uznania, lecz właśnie ta łącząca go z
ojcem więź. Określenie „uznanie ojcostwa" jaśniej niż „uznanie dziecka" wykazuje to, iż jego celem jest ustalenie prawdy biologicznej.
Uznanie ojcostwa jest zdarzeniem prawnym, z racji tego, że wpływa na ustalenie więzi pokrewieństwa. Jest aktem, na który składają się dwa oświadczenia:
oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem dziecka, i oświadczenie matki, potwierdzające ojcostwo uznającego mężczyzny. Ustawa określa je w art. 73, 74 i 77
k.r.o. „oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa" z kolei w art. 76 k.r.o.
użyto określenia „oświadczenie o uznaniu". Sformułowania te stanowią synonimy. Wskazane oświadczenia są równorzędne pod względem mocy, gdyż brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń powoduje, że akt uznania nie zostaje
dokonany. Niezależnie od wieku małoletniego dziecka, jego zgoda nie jest wymagana. Uznania ojcostwa mieć miejsce nawet bez wiedzy dziecka. Do skuteczności aktu uznania, oprócz wskazanych oświadczeń, wymagane jest złożenie ich
przed właściwym organem. Organ ten nie jest jednak adresatem składanych
oświadczeń9. Nie występuje on w roli osoby zainteresowanej skutkami złożonych
oświadczeń, a jego funkcja polega na kontrolowaniu, aprobowaniu oraz stwierdzeniu faktu ich skutecznego złożenia. Stanowi ono rejestrację zdarzenia prawnego, którego stan faktyczny został już przed jego rejestracją zrealizowany. Niezarejestrowanie uznania nie wpływa na skuteczność tej czynności. Warto jednak
pamiętać, że akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich
stwierdzonych. Oznacza to, że pochodzenie dziecka wynikające z jego uznania
może zostać wykazane jedynie poprzez akt urodzenia zawierający odpowiednie
dane. Przesłanką pozytywnymi oprócz złożenia oświadczeń przed właściwym
organem jest jeszcze ukończone 16 lat przez osoby składające oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa i brak podstaw do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Przesłankami negatywnymi uznania ojcostwo są natomiast: wszczęty
proces o ustalenie ojcostwa, pełnoletniość dziecka oraz istniejące już ustalenie
ojcostwa.
Wymóg złożenia oświadczeń przez oboje rodziców dziecka ma na celu
wzmocnienie wiarygodności aktu uznania. Pochodzenie dziecka od określonych
rodziców jest następstwem obcowania określonej kobiety z określonym mężczyzną. Rodzice dziecka są osobami mającymi bezpośrednią oraz najpewniejszą
9

J. Gwiazdomorski, Uznanie ojcostwa dziecka, Warszawa 1976, s. 60
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wiedzę w tym zakresie. Z tego względu oświadczenie tylko jednego z nich nie
wystarcza do wywołania skutków prawnych. Oświadczenia mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oraz matki dziecka w przedmiocie uznania stanowią
przyznanie faktu pochodzenia dziecka od tego mężczyzny. Oświadczenia te należy zakwalifikować do kategorii oświadczeń wiedzy. Oświadczenia te jeżeli zostaną złożone w sposób odpowiadający wymogom ustanowionym w ustawie,
wywołają skutki prawne. Uznanie ojcostwa nie jest czynnością prawną, gdyż
jego stan faktyczny nie obejmuje elementu oświadczenia woli10. Konstrukcja
uznania jako stwierdzenia faktu wynika z treści art. 73 § 1 k.r.o.: mężczyzna
oświadcza, że „jest ojcem dziecka". Jest to równoznaczne stwierdzeniu, że dziecko biologicznie od niego pochodzi. W treści tego oświadczenia nie jest natomiast
wyrażona wola wywołania skutków prawnych. Mężczyzna nie oświadcza, że
chce wywołać skutki prawne w postaci ustalenia ojcostwa, a więc skutki te stanowią następstwo jego oświadczenia wiedzy, a nie treść tego oświadczenia.
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym, a podczas pobytu za granicą przed konsulem
lub osobą wyznaczoną do funkcji konsula. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa grożącemu bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenia konieczne do uznania dziecka mogą być złożone przed notariuszem lub wobec urzędników samorządu terytorialnego wymienionych w ustawie ( wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu lub gminy). Organ właściwy do przyjęcia oświadczeń nie jest biernym odbiorcą oświadczeń. Uczestniczy on w tym akcie poprzez
wyjaśnianie zainteresowanym istoty uznania, a także upewnianie się, czy rozumieją treść tych wyjaśnień. Organ ten ocenia czy uznanie jest dopuszczalne, co
kończy się przyjęciem bądź odmową przyjęcia oświadczeń dotyczących ojcostwa. Obowiązek pouczenia wykracza więc poza proste udzielenie informacji.
Obejmuje on informacje o: obowiązkach i prawach wynikających z uznania,
skutkach uznania w zakresie nazwiska dziecka a także różnicy pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.
W przepisie 75 k.r.o. jest mowa o uznaniu ojcostwa przed urodzeniem się
dziecka. Artykuł ten reguluje sytuację prawną dziecka poczętego, lecz jeszcze
nieurodzonego. Oświadczenia konieczne do uznania nasciturusa składane są w
urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki, a jego treść wpisywana
jest do księgi urodzeń . Uznanie w tym trybie może być dokonane nawet przed
sądem niewłaściwym według zasad ogólnych i w takim wypadku o uznaniu zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy. Problem bierze się stąd, że postępowanie
dotyczy nasciturusa, a w jego przypadku trudno mówić o miejscu zamieszkania
lub pobytu. Dlatego też należy uznać sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub
pobytu matki11.
10
11

T. Smyczyński, Prawo rodzinne, Warszawa 2009, s. 188 i n..
J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, SP 1975, nr 4, s. 99.
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Uznanie ojcostwa jako oświadczenie wiedzy nie kreuje prawnego stosunku
ojcostwa, lecz ujawnia go i czyni uznane ojcostwo (ujawnione w katach stanu
cywilnego) skutecznym erga omnes12. Uznanie ojcostwa powoduje powstanie:
władzy rodzicielskiej uznającego ojcostwo, stosunek alimentacyjny między nim
a dzieckiem, prawa do nabycia przez dziecko nazwiska uznającego a także prawa
dziecka i uznającego ojcostwo do dziedziczenia po sobie z ustawy. Obowiązek
alimentacyjny powstaje z chwilą narodzin dziecka, oznacza to, że mężczyzna
uznający dziecko ma obowiązek alimentowania od chwili jego urodzenia13.
b/. Nieistniejące uznanie ojcostwa.
Mając na uwadze, że uznanie ojcostwa nie jest czynnością prawną, sprzeczność podjętego aktu uznania z bezwzględnie wiążącymi przepisami, które dotyczą jego dokonania, nie powodują ani bezwzględnej nieważności ani wzruszalności uznania lecz brak uznania14. Uznanie ojcostwa nie następuje kiedy wystąpi
chociaż jedna przesłanka negatywna lub też nie zostaną spełnione wszystkie pozytywne przesłanki. Do przyczyn nienastąpienia uznania ojcostwa należy brak
któregoś z oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, niewłaściwość podmiotu, przed którym zostały złożone oświadczenia, złożenie oświadczeń o uznaniu w chwili, gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, złożenie oświadczeń o
uznaniu przez osobę, która nie ukończyła lat 16, czy wreszcie uznanie ojcostwa
w stosunku do dziecka pełnoletniego15. Uznanie ojcostwa może zostać zniesione
z mocy samego prawa w sytuacji gdy: zostanie zaprzeczone macierzyństwo kobiety, która potwierdziła ojcostwo ora zostanie zawarte przez matkę dziecka małżeństwo z mężczyzną, który uznał ojcostwo przed urodzeniem się dziecka.
c/. Bezskuteczność uznania ojcostwa
Podważeniu skutków prawnych dokonanego uznania ojcostwa służy ustalenie bezskuteczności uznania. Uznanie ojcostwa następuje w drodze złożenia
oświadczeń wiedzy, a nie woli, a więc ze względu na to nie można mówić o nieważności tych oświadczeń, a jedynie o ich bezskuteczności. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może nastąpić w postępowaniu przed sądem opiekuńczym. Ustalenia tego nie można dochodzić przy okazji innych postępowań.
Wyrok ustalający bezskuteczność uznania ma charakter deklaratywny. Potwierdza on jedynie, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który je uznał. Obowiązująca regulacja, sprzyjająca takiemu ustaleniu pochodzenia dziecka, w którym
minimalizuje się ryzyko powstania rozbieżności między stanem prawnym a ojcostwem biologicznym16. Należy zaznaczyć ponadto różnice terminologiczne pomiędzy regulacją samego aktu uznania, gdzie mowa jest o mężczyźnie, od którego dziecko pochodzi (art. 73 i 74 k.r.o.), a przepisami dotyczącymi ustalenia
bezskuteczności uznania (art. 78, 80 i 82 k.r.o.), w których używane jest sformu12

T. Smyczyński, Prawo filiacyjne i alimentacyjne po reformie z 2008r., KKP 2010, nr 2, s. 311.
Uchwała 7 sędziów SN z 28 września 1949r., Wa. C. 389/49, OSN 1951, nr 3, poz. 60.
14
T. Smoczynski, [w:] System pr. pryw., Warszawa 2011, s. 147.
15
Smyczyński, Prawo filiacyjne… op.cit., , s. 310.
16
Smoczynski, w: System pr….. op.cit., s.138.
13
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łowanie „mężczyzna, który uznał ojcostwo". Wskazują one na istotę uznania jako
trybu ustalenia ojcostwa zgodnie z prawdą genetyczną oraz ustalenia bezskuteczności uznania jako podważenia skuteczności tego aktu w oparciu o jego niezgodność z rzeczywistością.
Legitymacja czynna przysługuje mężczyźnie, który uznał ojcostwo. Omawiany przepis reguluje przesłankę i termin ustalenia bezskuteczności uznania, w
przypadku, gdy z żądaniem występuje mężczyzna. Przesłanką tą jest dowiedzenie się przez mężczyznę, który uznał ojcostwo, że nie jest ojcem dziecka. Niewątpliwie przesłanka ta obejmuje dwa elementy: obiektywny, którym jest fakt, że
dziecko nie pochodzi od uznającego mężczyzny a także subiektywny, dotyczący
dowiedzenia się o tym przez mężczyznę. Dowiedzenie się mężczyzny o tym, że
nie jest ojcem dziecka, następuje w chwili, gdy powstaje u niego przekonanie w
tym przedmiocie. Sama wątpliwość, nie potwierdzona żadnym wiarygodnym
źródłem, nie jest wystarczająca do rozpoczęcia biegu terminu sześciomiesięcznego17. Legitymacja czynna przysługuje również matce. Matka może żądać ustalenia bezskuteczności oświadczenia potwierdzającego ojcostwo uznającego mężczyzny na takich samych podstawach i w takim samym terminie, co mężczyzna
żądający ustalenia bezskuteczności uznania, ponieważ w tym zakresie znajduje
odpowiednie zastosowanie art. 78 k.r.o.. Podstawą jej żądania jest zatem dowiedzenie się przez nią, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Legitymacja czynna przysługuje także dziecku. Komentowany przepis daje
legitymację czynną w procesie o ustalenie bezskuteczności uznania pełnoletniemu dziecku, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletniości. Przesłanką
unieważnienia uznania na żądanie dziecka jest okoliczność, że uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Brak ojcostwa biologicznego może być wykazany w ten
sposób, że uznający mężczyzna nie obcował z matką dziecka w okresie koncepcyjnym lub też w tym czasie wprawdzie obcował z matką, lecz mimo to nie jest
ojcem, co zostanie wykazane za pomocą dowodów biologicznych18.
3. Sądowe ustalenie ojcostwa
a/. Przesłanki oraz proces o sądowe ustalenie ojcostwa
Jeżeli skutecznie zaprzeczono ojcostwu mężczyzny wpisanego dotąd w akcie
urodzenia jako ojciec danego dziecka albo ustalono bezskuteczność uznania ojcostwa, dopuszczalne jest sądowe ustalenie ojcostwa. Powództwo przeciwko
ojcu dziecka mogą wytoczyć: dziecko, matka, oraz prokurator. Natomiast domniemany ojciec dziecka przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje, tylko
przeciwko dziecku. Legitymacja matki i domniemanego ojca dziecka do wytoczenia powództwa trwa tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości
albo do chwili śmierci dziecka. Biernie legitymowany jest tylko jeden mężczy17

A. Sylwestrzak, Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa na żądanie uznającego w
złej wierze. Glosa do wyr. SN z dn. 19.04.2012 r., GSP-PO 2012, nr 4, s. 71.
18
K. Piasecki (red.), Kodeks, 2006, s. 584.
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zna, którego matka dziecka wskazuje jako domniemanego ojca. Nie jest dopuszczalne przypozwanie innego mężczyzny, którego ojcostwo okaże się w toku procesu równie albo bardziej prawdopodobne19.
Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo wskazuje pozwanego jako mężczyznę,
który w świetle zebranego materiału dowodowego jest dla dziecka ojcem biologicznym, czyli genetycznym. Przepis art. 85 k.r.o. sformułowany został w oparciu o dotychczasowe kryterium współżycia pozwanego z matką dziecka, jako
zdarzenia o biologicznym charakterze, którego naturalnym następstwem jest
poczęcie, a następnie urodzenie się dziecka. Znajomość związku przyczynowoskutkowego między tymi zdarzeniami biologicznymi legła u podstaw domniemania z art. 85 § 1 k.r.o., domniemanie to mówi o tym, że ojcem dziecka jest ten
kto obcował z matką. Stanowi ono jednak tylko jeden z wielu dostępnych środków dowodowych, a ustalenie ojcostwa nie musi opierać się na wniosku płynącym z tego domniemania.
Innymi środkami dowodowym są wskazane już w uwagach do art. 67 k.r.o.
wyniki badań DNA, wykazanie impotencji mężczyzny, wyniki badań serologicznych, oraz badań antropologicznych, a także dowody odwołujące się do stwierdzonych zachowań stron i sytuacji społecznych: brak współżycia stron, współżycie w fazie niepłodności, stosowanie określonych środków antykoncepcyjnych
oraz stopnia rozwoju urodzonego dziecka. Zdecydowanie większa dostępność
nowoczesnych metod badania pochodzenia dziecka, a zwłaszcza dowodu z analizy DNA, powoduje zmniejszającą się rolę domniemania z art. 85 § 1 k.r.o..
b/. Skutki ustalenia ojcostwa
Wyrok ustalający ojcostwo nie tworzy nowego stanu prawnego, lecz ma charakter deklaratoryjny. Orzeczenie to sięga do chwili urodzenia się dziecka, gdyż
mężczyzna, którego ojcostwo zostało w tej drodze ustalone jest zobowiązany
łożyć na dziecko od chwili jego narodzenia, a nie od chwili uprawomocnienia się
wyroku. Sądowe ustalenie ojcostwa nie jest dopuszczalne w zwykłym trybie.
Streszczenie
Autor pochyla się na problematyce, uregulowanych w polskim systemie
prawny sposobów ustalenia ojcostwa. Ustawodawca wychodząc z założenia, że
matka jest zawsze pewna skupia się na kodeksowym uregulowaniu ojcostwa. W
pierwszym rozdziale opisane jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża
matki. Domniemanie to ma ogromne znaczenie, gdyż w znaczne większości
przypadków właśnie za pomocą użycia tej instytucji dochodzi do określenia ojca
dziecka. Z racji tego, że domniemanie to ma charakter wzruszalny, artykuł porusza również problematykę obalenia omawianego domniemania. W kolejnej części artykułu opisywane jest uznanie ojcostwa. Jest to sposób ustalenia ojcostwa w
przypadku, gdy nie można zastosować domniemania pochodzenia dziecka od
męża matki lub gdy takie domniemanie zostało obalone. Ponadto referat zagłębia
19

Uchwałę SN z dnia 18 czerwca 1968 r., III CZP 69/67, OSNC 1969, nr 7–8, poz. 122.
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się w tym rozdziale w tematykę nieistniejącego uznania ojcostwa oraz bezskuteczności uznania ojcostwa. W ostatniej części tekstu opisano problematykę sądowego uznania ojcostwa. Instytucja ta jest ostatnim sposobem na ustalenie ojcostwa, można się domagać ustalenia ojcostwa przez sąd gdy pochodzenie dziecka
nie wynika ani z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki ani z uznania
ojcostwa.
Abstract
The author leans on the issues, settled in the Polish legal ways to establish
paternity. The legislature on the assumption that the mother is always certain
focuses on Codex legislation fatherhood. The first section describes the presumption of the child from the mother's husband. This presumption is of great importance, because in most cases is significant with the use of the institution comes to
determining the child's father. Due to the fact that that presumption is a mutable,
the article also addresses the issue of the overthrow of this presumption. In the
next section of the article described is an acknowledgment of paternity. It is a
way to establish paternity in cases where you can not apply the presumption of
the child from the mother's husband or if the presumption has been rebutted. In
addition, the paper delves into the subject of this chapter in a non-existent recognition of paternity and the ineffectiveness of recognition of paternity. In the last
part of the text describes the problems of the judicial recognition of paternity.
This institution is the last way to establish paternity, you can ask the court to
establish paternity of a child when neither the presumption of the child from the
mother's husband or the recognition of paternity.
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Joanna Główka (KUL)

Przyjęcia w poczet członków spółdzielni bankowej - z ojca na syna
Wstęp
Kluczowym czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego jest spółdzielczy model przedsiębiorczości. W maksymalnym stopniu
umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, zarówno w krajach rozwijających się jak i krajach rozwiniętych. Spółdzielnie skutecznie przyczyniają się do
tworzenia miejsc pracy, eliminacji zjawiska biedy i integracji społecznej1. Filozofia rozwoju oparta wyłącznie na egoizmie społecznym, indywidualizmie i przekonaniu, iż jedyną motywacją ludzkich zachowań są przesłanki materialne prowadzi nie tylko do zamknięcia się na drugiego człowieka ale przede wszystkim
ogranicza pod względem ekonomicznym i mentalnym całe społeczeństwa. Dla
zrównoważonego, trwałego rozwoju potrzebna jest większa równowaga społeczna, którą można realizować choćby poprzez rosnącą partycypację ludzi w procesach społeczno-gospodarczych, w tym poprzez wspólnotowe formy przedsiębiorczości jakimi są spółdzielnie2. Mając na uwadze ekonomiczno-społeczne wartości jakie niesie ze sobą działalność gospodarcza typu spółdzielczego warto przybliżyć jeden z najważniejszych aspektów jej powstania i funkcjonowania, do
których niewątpliwie zalicza się członkostwo w spółdzielni.
Regulacje prawne dotyczące ogólnych warunków przyjęcia na członka spółdzielni znajdują się w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2013, poz. 1443 z późn. zm.) – dalej pr.sp. Przed przystąpieniem do
omówienia procedur, poprzez które możliwe jest nabycie członkostwa w spółdzielni, w szczególności w drodze nabycia przez dziedziczenie, wskazać należy
pokrótce, komu – w świetle przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
(Dz. U. z 2000, nr 119, poz. 1252 ze zm.) - dalej u.f.b.s. – może zostać przyznany
status członka banku spółdzielczego.
I.
Członkiem banku spółdzielczego może być każda osoba fizyczna o pełnej
zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w
statucie, chyba że ustawa stanowi inaczej3. Ustawodawca wskazuje, że członkiem spółdzielni może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności
prawnych lub osoba całkowicie pozbawiona tej zdolności4.
1

Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo spółdzielcze , Sejm RP VII kadencji, Nr druku: 980.
Ibidem.
3
Art. 15 § 2 pr.sp.
4
Przy czym zgodnie z art. 15 § 3 pr.sp. osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.
2
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Ze względu jednak na fakt, że bank spółdzielczy, wśród dwóch wyodrębnionych grup spółdzielni, tzw. spółdzielni wytwórczych (pracy) i jest spółdzielni
użytkowników, której podstawowa funkcja polega na zaspokajaniu gospodarczych potrzeb zrzeszonych w nich członków5 zaliczany do tej ostatniej, członkostwo osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych jest w postanowieniach statutów banków spółdzielczych najczęściej wykluczane. W przypadku
natomiast braku postanowień określonej treści w statucie, członkami banku spółdzielczego mogą być także osoby prawne. Wymogi, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania członkostwa w danej spółdzielni powinien szczegółowo
określać statut spółdzielni bankowej. Członkostwo osób fizycznych w banku
spółdzielczym najczęściej jest uzależnione od statutowego wymagania, którym
najczęściej jest konieczność zamieszkania lub zatrudnienia na obszarze działania
banku, a w przypadku osób prawnych - konieczność posiadania siedziby na obszarze działania spółdzielni bankowej6.
Każdego członka spółdzielni bankowej łączy z tą spółdzielnią specyficzny
stosunek prawny. Stosunek członkostwa jest to stosunek cywilnoprawny i zarazem zobowiązujący o wzajemnym charakterze7. Prawa i obowiązki wynikające
ze stosunku członkostwa pozostają trwale związane z osobą członka spółdzielni
bankowej, co oznacza że stosunek ten ma tzw. charakter osobisty. Z uwagi na to,
przeniesienie członkostwa w spółdzielni na inną osobę w drodze czynności
prawnej nie jest możliwe8. W doktrynie i judykaturze wskazuje się także na fakt,
że do powstania członkostwa w banku spółdzielczym nie dochodzi poprzez następstwo prawne9. W literaturze przedmiotu szeroko omawia się kwestię cech
prawa członkostwa w spółdzielni, wskazując na niemajątkowy i niepodzielny
charakter tego prawa, z którym są związane prawa majątkowe członków. Tej
samej osobie może zaś przysługiwać w danej spółdzielni prawo tylko do jednego
członkostwa10.
Statut banku spółdzielczego jak i ustawa szczegółowo określają prawa i
obowiązki tak po stronie banku spółdzielczego jak i członka spółdzielni, które
wynikają właśnie z nawiązanego stosunku członkostwa. Co prawda ustawodawca
nie formułuje wprost jakie prawa i obowiązki leżą w gestii spółdzielni wobec
członków spółdzielni, wskazując raczej, na obowiązki jej poszczególnych orga5

M. Stefański, Wstęp, [w:] Banki spółdzielcze w Polsce po 1989 roku (wybrane zagadnienia
ekonomiczne, finansowe i prawne), pod red. M. Stefańskiego, Włocławek 2006, s. 11.
6
K. Wyrwińska, Członkostwo w banku spółdzielczym - zagadnienia ogólne, Profesjonalny Serwis Bankowy, stan na 15 października 2007.
7
Uchwała SN z dnia 17 września 1992 r., III CZP 83/92, OSNCAP 1993, nr 3, poz. 24.
8
L. Stecki, Prawo spółdzielcze..., s. 40, A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze. Komentarz...,
s. 23, K. Pietrzykowski, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Warszawa 2005, hasło: Członkostwo w spółdzielni, s. 106.
9
Por. wyrok SN z dnia 12 lutego 2003 r., I CKN 4/01, LEX nr 80237.
10
K. Pietrzykowski, Glosa do wyroku SN z dnia 11 marca 1997 r., III CKN 34/97, OSP
1997, nr 10, poz. 180, wyrok SN z dnia 12 lutego 2003 r., I CKN 4/01, LEX nr 80237.
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nów, to jednak w literaturze przedmiotu wskazuje się, że z istoty stosunku członkostwa wynika przede wszystkim szczególny obowiązek spółdzielni dbałości o
interesy swych członków11j.
Odmiennie zaś uregulowana została kwestia obligacyjna członków spółdzielni. Prawodawca bowiem w ustawie - Prawo spółdzielcze obowiązki i prawa
członków spółdzielni szczegółowo określił. Dokonując wnikliwej analizy tychże
regulacji zauważyć można ich podział, wyróżniając prawa i obowiązki o charakterze majątkowym oraz organizacyjnym12. Odnośnie praw tzw. organizacyjnych
członków banku spółdzielczego a wynikających z nawiązanego stosunku członkostwa to warto wskazać na prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
lub zebraniu grupy członkowskiej, wybierania i bycia wybieranym do władz
spółdzielni, żądania zwołania walnego zgromadzenia13, zaznajamiania się z
uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi
przez spółdzielnię z osobami trzecimi14, otrzymania odpisu statutu i regulaminów, żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności15 (a tym samym prawo do zgłaszania wniosków do organów
banku spółdzielczego związanych z prowadzą przez niego działalnością16),
uczestniczenia w posiedzeniach organów banku w trakcie rozpatrywania spraw
bezpośrednio go dotyczących oraz do zaskarżania do sądu uchwał organów ban11

L. Stecki, Glosa do uchwały SN z dnia 29 września 1987 r., III CZP 53/87, OSP 1990,
nr 5/6, poz. 255.
12
Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2000 r., III CKN 1040/98, Gazeta Prawna 2004, nr 41, s. 4,
K. Pietrzykowski, Zmiany w prawie spółdzielczym, M. Prawn. 2005, nr 2, s. 1048.
13
Z zastrzeżeniem, że uprawnienie to przysługuje przynajmniej jednej dziesiątej członków banku spółdzielczego, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli uprawnienia tego
nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby osób (art. 39 § 2 pkt 2 pr.sp.). W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli,
zarząd zwołuje je także na żądanie: 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli albo
zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków spółdzielni (art. 39 § 3 pr.sp.).
14
Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że
członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i
przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z
osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni
do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia
doręczenia członkowi pisemnej odmowy (art. 18 § 3 pr.sp.). W przypadku banku spółdzielczego prawo zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi nie dotyczy umów objętych tajemnicą bankową.
15
Art. 18 § 2 pr.sp.
16
K. Wyrwińska, Członkostwo w banku spółdzielczym - prawa organizacyjne i obowiązki członków, Profesjonalny Serwis Bankowy, stan na 15 października 2007.
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ku17, wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia członków (zebrania przedstawicieli)18. W związku z uczestnictwem członków w walnym zgromadzeniu (lub zebraniu przedstawicieli) to jak we wszystkich rodzajach
spółdzielni tak i również w spółdzielni typu bank, każdy członek spółdzielni ma
jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Ta doniosła prawidłowość wynika z faktu, że prawodawca wyraźnie formułuje zasadę równości w
zakresie obowiązków i praw dla wszystkich członków spółdzielni, wynikających
ze stosunku członkostwa19. Zasada równości doznawać może jednak ograniczenia jedynie w przypadku spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne. Wówczas statut spółdzielni może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom20.
W przypadku zaś uprawnień o charakterze majątkowym przysługującym
członkom banku spółdzielczego, to zaliczyć do nich należy prawo do udziału w
nadwyżce bilansowej, do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności21, prawo do udziału w majątku banku spółdzielczego pozostałego po jego
likwidacji, wskazania osoby, której bank spółdzielczy obowiązany jest wypłacić
udziały po śmierci jego członka22.
Natomiast odnośnie obowiązków członków spółdzielni, ustawa Prawo spółdzielcze zawiera regulacje, które określają powinności tych członków w taki
sposób, by służyły one jak najpełniejszej realizacji celów spółdzielni23. Do obowiązków niemajątkowych członka spółdzielni należy zaliczyć obowiązek: przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów24, stosowania się do uchwał podjętych przez walne zgromadzenie (zebranie
przedstawicieli)25, a także dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestnicze17

Por. K. Wyrwińska, Członkostwo w banku spółdzielczym - prawa..., stan na 15 października 2007.
18
Art. 42 § 4 pr.sp.
19
Art. 18 § 1 pr.sp. Zasada równości członków spółdzielni znajduje ogólną podstawę
normatywną także w konstytucyjnej zasadzie równości i równego traktowania (art. 32
ust. 1 Konstytucji). Jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie równość w tym ujęciu
oznacza nie tyle, że wszyscy członkowie banku spółdzielczego mają takie same prawa i
obowiązki, a jedynie, że jednakowe prawa i obowiązki będą dotyczyć wszystkich osób
należących do tych samych kategorii. Wyróżnienie tych kategorii następuje natomiast na
podstawie uzasadnionych kryteriów, akceptowanych w demokratycznym państwie prawnym, uzasadnienie do wyroku SN z dnia 5 października 2006 r., IV CSK 132/2006,
OSNC 2007, nr 7/8, poz. 111.
20
Art. 36 § 3 pr.sp.
21
Art. 18 § 2 pr.sp.
22
Zgodnie z art. 16 § 3 pr.sp. członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym
oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest
po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
23
K. Wyrwińska, Członkostwo w banku spółdzielczym - prawa..., stan na 15 października 2007.
24
Art. 18 § 5 pr.sp.
25
Wyrok SN z dnia 19 marca 2003 r., I CKN 144/2001, LEX nr 78851.

650

nia w realizacji jej zadań statutowych26. Wśród natomiast zobowiązań majątkowych członka banku spółdzielczego, należy wymienić posiadanie co najmniej
jednego zadeklarowanego i wpłaconego udziału27 (jeżeli statut nie zobowiązuje
członków do zadeklarowania większej liczby udziałów), wniesienia wpisowego i
zadeklarowanych udziałów28 oraz uczestniczenia w pokrywaniu strat banku spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów29, a jeżeli statut tak stanowi
- do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów30. Oczywiście należy pamiętać,
że w statucie mogą się znaleźć postanowienia nakładające inne obowiązki na
członków banku spółdzielczego. Przykładowo mogą to być obowiązek dbania o
poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowego wykonywania
zadań statutowych, obowiązek zawiadomienia pisemnego banku spółdzielczego
o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji, zapobiegania działaniom na szkodę banku spółdzielczego etc.
II.
Analizując przepisy prawa spółdzielczego zauważyć można, iż prawodawca
zawarł numerus clausus zdarzeń prawnych, które powodują zarówno powstanie
jak i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni. Zgodnie zatem z regulacją
ustawową, w spółdzielni bankowej stosunek członkostwa powstaje wyłącznie na
skutek jednego z następujących zdarzeń prawnych: konstytutywnego wpisu w
Krajowym Rejestrze Sądowym dokonanego na podstawie postanowienia sądu o
wpisie do Rejestru powstającego banku spółdzielczego (członkostwo założycieli
spółdzielni (art. 17 § 1 pr.sp.); połączenia banków spółdzielczych (członkostwo
w spółdzielni przejmującej członków należących do spółdzielni przejmowanej
(art. 99 i100 pr.sp.)31; zawarcia umowy ”o członkostwo” (art. 16 i 17 pr.sp.)32.
Warto jednak dodać, że w przepisach prawa nie istnieje wyrażenie ”umowa o
członkostwo” i zostało ono użyte jedynie na potrzeby niniejszego artykułu.
Odnośnie zaś następstw prawnych połączenia się spółdzielni istotną kwestią
jest oznaczenie daty połączenia banków. Mając bowiem na uwadze obowiązujące
regulacje prawne prawodawca łączy określone konsekwencje prawne z kilkoma
momentami czasowymi w kontekście nabycia prawa do członkostwa w spółdzielni bankowej. Po pierwsze, w myśl art. 99 pr.sp. połączenie oraz wynikające
z niego zmiany statutu wywierają skutek od chwili wpisania ich do Krajowego
Rejestru Sądowego. Zgodnie zaś z art. 97 pr.sp. uchwały o połączeniu spółdzielni
powinny zawierać m.in. datę połączenia. Po trzecie zaś art. 102 § 1 pr.sp. mówi,

26

Art. 18 § 5 pr.sp.
Art. 10 ust. 1 u.f.b.s.
28
Art. 19 § 1 pr.sp.
29
Art. 10 ust. 2 u.f.b.s.
30
Art. 19 § 2 pr.sp.
31
Art. 151 pr.bank.
32
K. Pietrzykowski, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. B. Hołysta, Warszawa
2005, hasło: Powstanie członkostwa w spółdzielni, s. 700.
27
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iż niezwłocznie po podjęciu uchwał o połączeniu zamiast zarządu i rady spółdzielni przejmowanej działa zarząd i rada spółdzielni przejmującej.
Analizując wszystkie powyższe regulacje należy przyjąć, że czynność prawna połączenia spółdzielni wywiera niektóre skutki prawne od momentu podjęcia
przez organy łączących się spółdzielni zgodnych uchwał o połączeniu. Inne zaś
skutki tej czynności są zawieszone do chwili rejestracji połączenia przez sąd.
Moim zdaniem jednak, określona w uchwałach łączących się spółdzielni data
połączenia, nie jest momentem początkowym żadnego ze skutków prawnych połączenia się spółdzielni. Wywiera ona jednak doniosłe znaczenie w kontekście sytuacji
prawnej członków spółdzielni przejmowanej33 oraz jest istotna z punktu widzenia
rachunkowości34. W przypadku zaś przejęcia banku spółdzielczego jako instytucji
publicznoprawnej podlegającej nadzorowi bankowemu35, to KNF określa dzień przejęcia banku przez inny bank36, a z dniem określonym w decyzji KNF o przejęciu
banku przez inny bank, zarząd banku, zarząd komisaryczny przejmowanego banku
ulegają rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów zostają zawieszone37.
Znamiennym skutkiem tego zdarzenia jest fakt, że bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego. W związku z tym wygasają również wszystkie
prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty bank.
Naturalnie w przypadku rejestrowania banku spółdzielczego w stosownym
rejestrze, nabycia członkostwa następuje przez przystąpienie do tego banku jako
spółdzielni. Nabycie członkostwa w ten sposób także ma charakter umowny.
Umowa bowiem zawierana jest w formie składanej deklaracji członkowskiej.
Zgodnie z art. 16 § 1 pr.sp. warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji i jej przyjęcie przez uprawniony organ spółdzielni38. Zgodnie zaś z art. 17 §
1 pr.sp. przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami
spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię39.
33

Zgodnie z art. 100 pr.sp. członkowie, którzy w chwili połączenia należeli do spółdzielni przejmowanej, stają się członkami spółdzielni przejmującej.
34
Zgodnie z art. 98 pr.sp. podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe
łączących się spółdzielni, sporządzone na dzień połączenia. Por. A. Jedliński, Członkostwo w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002, s. 142-143.
35
Art. 147-152, 156 i 158 pr.bank.
36
Art. 148 pr.bank
37
Z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 pr.bank.
38
Zgodnie z zasadą samorządności o przyjęciu nowego członka decydują wyłącznie
uprawnione organy spółdzielni, postanowienie SN z dnia 6 grudnia 1963 r., I CR 997/62,
OSNCAP 1965, nr 4, poz. 57, orzeczenie SN z dnia 23 czerwca 1986 r., I CR 143/86
OSNCAP 1987, nr 10, poz. 160.
39
L. Stecki, Prawo spółdzielcze..., s. 40-41, K. Pietrzykowski, Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warszawa 1990, s. 103; A. Jedliński, Członkostwo...,
s. 105, H. Cioch, Zarys prawa..., s. 23, P. Zakrzewski, Z zagadnień..., Rejent 2004, nr 9,
s. 121 oraz orzeczenia SN: z dnia 2 marca 1936 r., III OC 692/34, OSP 1937, poz. 164, z
dnia 5 września 1933 r., RW 1078, OSP 1934, poz. 160 (oba orzeczenia zostały wydane
w okresie międzywojennym jednak nadal zachowują w tym zakresie swoją aktualność), z
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W myśl zasad samorządności i samodzielności spółdzielni, to ograny spółdzielni mają prawo (nie obowiązek) przyjąć ubiegający się o to podmiot w poczet
członków spółdzielni gdy osoba zgłaszająca się na członka spełnia wymagania
stawiane członkom danej spółdzielni40. W obowiązującym stanie prawnym podmiot, który wyrazi gotowość wstąpienia do spółdzielni, nie dysponuje roszczeniem o przyjęcie do jej grona. Jednakże gdy roszczenie o przyjęcie do spółdzielni
wynika ze szczególnej podstawy, którą może stanowić statut spółdzielni, umowa
zawarta ze spółdzielnią albo przepis szczególny wówczas od tej zasady występują wyjątki41. Mimo to, w przypadku podjęcia przez właściwy organ banku spółdzielczego uchwały odmownej odnośnie przyjęcia do spółdzielni, podmiot zainteresowany przyjęciem w poczet członków banku spółdzielczego powinien zostać o tym fakcie zawiadomiony. Zawiadomienie takie winno zawierać stosowne
uzasadnienie. W takiej sytuacji jeżeli organem właściwym do przyjmowania
członków nie jest walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) to przysługuje
mu prawo wniesienia odwołania42.
III.
Tak jak w przypadku powstania stosunku członkostwa, tak również jego
ustanie prawodawca ściśle określił w zamkniętym katalogu zdarzeń43. Przyczyny,
powodujące ustanie stosunku członkostwa to śmierć członka spółdzielni albo
utrata osobowości prawnej przez członka spółdzielni będącego osobą prawną
(art. 25 § 1 pr.sp.); wystąpienie członka ze spółdzielni za wypowiedzeniem
członkostwa (art. 22 pr.sp.); wykluczenie członka ze spółdzielni (art. 24 pr.sp.);
wykreślenie członka ze spółdzielni (art. 24 pr.sp.); konstytutywny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonany na podstawie postanowienia sądu o wykreśleniu spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego po zakończeniu jej likwidacji,
zakończeniu postępowania upadłościowego albo wykreśleniu spółdzielni przejmowanej w związku z łączeniem się spółdzielni (art. 99 i 100 pr. sp.)44.
Osobisty charakter stosunku członkostwa wskazywałby, iż ustaje ono z chwilą śmierci zmarłego członka z mocy prawa (choć niektóre systemy prawne przewidują dziedziczenie członkostwa w spółdzielni45). Zaś w przypadku członkostwa w spółdzielni osoby prawnej, zdarzeniem powodującym ustanie tegoż jest
data wykreślenia jej z rejestru.
dnia 3 grudnia 1971 r., III CZP 78/71, OSNC 1972, nr 5, poz. 84, SN z dnia 7 lipca 1976
r., I CZP 39/76, OSNCAP 1977, poz. 144.
40
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 czerwca 1996 r., I ACr 137/96,
OSA 1997, nr 11-12, poz. 61.
41
Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN 646/00, LEX nr 54346.
42
Art. 17 § 3 i 4 pr.sp.
43
H. Cioch, Zarys prawa spółdzielczego, Kraków 2007, s. 26.
44
L. Stecki, Prawo spółdzielcze..., s. 50, K. Pietrzykowski, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa,
pod red. B. Hołysta, Warszawa 2005, hasło: Ustanie członkostwa w spółdzielni, s. 1118.
45
Zob. A. Jedliński, Członkostwo..., s. 244, B. Graeser, R. Hoppert, J.W. Werhahn, Kommentar, Die Satzung der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Wiesbaden 1987, s. 23.
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Warto jednak przyjrzeć się bliżej kwestii następstwa prawnego w przypadku
śmierci członka spółdzielni bankowej. Otóż podmiot będący członkiem banku
spółdzielczego jest za zwyczaj również posiadaczem rachunku bankowego. W
takim przypadku zagadnienie następstwa prawnego jest o wiele bardziej skomplikowane w odniesieniu chociażby do rachunku w banku spółdzielczym. W
spółdzielniach bankowych mamy do czynienia z dwoma rodzajami stosunków
prawnych: stosunkiem rachunku oraz stosunkiem członkostwa, który niejako jest
stosunkiem nadrzędnym nad stosunkiem rachunku i jest stosunkiem ściśle osobistym, a więc niepodlegającym dziedziczeniu. Spadkobierca, który nie jest jednocześnie członkiem spółdzielni, legitymujący się prawomocnym stwierdzeniem
nabycia spadku (1027 k.c.)46, staje się zatem jedynie uprawniony do otrzymania
środków zgromadzonych na rachunku zmarłego posiadacza. Spółdzielnia bankowa zaś ma obowiązek wypowiedzenia umowy rachunku na podstawie przepisu
art. 730 k.c. (stosowanego odpowiednio na podstawie przepisu art. 732 k.c.).
Należy zatem przyjąć, że brak stosunku członkostwa pomiędzy bankiem
spółdzielczym a nowym posiadaczem rachunku (spadkobiercą) jest ważnym
powodem (w rozumieniu przepisu art. 730 k.c.) istniejącym po stronie banku
spółdzielczego do możliwości wypowiedzenia umowy rachunku zawartej na czas
oznaczony (w praktyce przede wszystkim lokaty terminowej)47. Jeśli jednak
spadkobierca jest członkiem albo zostanie przyjęty w poczet członków banku
spółdzielczego, o ile będzie on posiadał wymaganą statutem więź, bank spółdzielczy nie będzie posiadał prawnego argumentu wypowiedzenia mu umowy
rachunku (zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony). Warto jednak raz jeszcze
podkreślić, że na spółdzielni bankowej nie ciąży obowiązek przyjęcia spadkobiercy w poczet członków i jest to jej całkowicie suwerenna i autonomiczna decyzja nawet pomimo istnienia wymaganej więzi o charakterze zawodowym lub
organizacyjnym.
Innym jeszcze ciekawym zagadnieniem oprócz dziedziczenia środków pieniężnych jest przypadek kiedy spadkobiercy będzie przysługiwało również prawo
do zlecania bankowi spółdzielczemu rozliczeń finansowych, jeśli umowa rachunku przewidywała możliwość przeprowadzania tego rodzaju rozliczeń na
rzecz posiadacza rachunku. W literaturze panują sporne poglądy co do tej kwestii. Niektórzy opowiadają się za tym, iż dokonywanie rozliczeń finansowych jest
uprawnieniem ściśle związanym z osobą zmarłego członka. W związku z tym
roszczenie o rozliczenie finansowe nie przechodzi na spadkobierców, pomimo że
ma charakter majątkowy48. Inni zaś twierdzą, że roszczenie to, jako roszczenie
majątkowe przechodzi na spadkobierców zmarłego posiadacza rachunku gdyż
46

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 k.c., spółdzielcza kasa jest również uprawniona do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenia nabycia spadku, bowiem niewątpliwie
posiada ona interes w ustaleniu osoby spadkobiercy.
47
A. Jedliński, Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Warszawa 2002., s. 212.
48
Ibidem.
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nie jest związane ściśle z osoba zmarłego49. Jak się tam wskazuje, nie zawsze
spadkobierca będzie mógł skutecznie dochodzić realizacji tego roszczenia. Po
pierwsze, gdy spadkobiercą jest osoba niebędąca członkiem spółdzielni bankowej, może ona złożyć polecenie dokonania rozliczenia finansowego, jednakże
spółdzielnia powinna odmówić jego wykonania. Jest ona jedynie uprawniona do
podejmowania wyłącznie czynności, które służą zachowaniu środków pieniężnych na rachunku. Bank spółdzielczy winien w takiej sytuacji jak najszybciej
wypłacić spadkobiercy rozliczone środki finansowe. Zaś sposobem do wykonania tego obowiązku jest wypowiedzenie umowy rachunku, które będzie skutkowało wypłatą środków pieniężnych w sposób następnie uzgodniony ze spadkobiercą (na inny rachunek rozliczeniowy albo w gotówce)50. Bank spółdzielczy nie
powinien zatem dokonywać żadnych czynności na zlecenie spadkobiercy, który
nie jest jego członkiem. W związku z tym wydaje się, że jedynym roszczeniem
jakie pozostaje po stronie spadkobiercy jest roszczenie o wypłatę środków pieniężnych na swoją rzecz, lecz nigdy roszczenie o dokonanie rozliczenia finansowego na rzecz osoby trzeciej. Inaczej jednak gdy spadkobierca jest członkiem
tego samego banku spółdzielczego co zmarły członek lub był nim jeszcze przed
śmiercią spadkodawcy albo został przyjęty w poczet członków po śmieci spadkodawcy. Wówczas spółdzielnia bankowa obowiązana jest do dokonywania rozliczeń finansowych na zlecenie spadkobiercy.
Jednakże z uwagi na powstające w praktyce komplikacje związane z dziedziczeniem należy postulować de lege ferenda przyznanie spadkobiercom roszczenia o przyjęcie w poczet członków albo wprowadzenie dziedziczenia członkostwa51. W doktrynie wskazuje się również na zagadnienia związane z dziedziczeniem członkostwa, które wiążą się bezpośrednio z postulowanym de lege ferenda
rozszerzeniem wspólnej więzi na najbliższą rodzinę członka spółdzielni, z reguły
bowiem spadkobiercami są właśnie osoby należące do najbliższej rodziny członka, a więc do kręgu spadkobierców ustawowych52. Rozszerzenie wspólnej więzi
na najbliższą rodzinę członka oraz przyznanie spadkobiercy roszczenia o przyjęcie w poczet członków rozwiązałoby większość pojawiających się w praktyce
problemów53.
IV.
Jak już zostało do tej pory powiedziane, w spółdzielni obowiązuje zasada
dobrowolności, co oznacza że członek może w każdej chwili wystąpić ze spółdzielni, jaką jest bank spółdzielczy. Czynność taka jest to jednostronny akt
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P. M. Głuchowski, Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, Warszawa 2009, s. 170-173.
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Ibidem., s. 171.
51
Ibidem, s. 170-173.
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Por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1989 r., III CZP 34/89, OSNC
1990/6/80.
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Ibidem.
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członka banku dokonany za tzw. wypowiedzeniem54. Termin i okres wypowiedzenia określi w takim wypadku statut banku, zaś ustawa - Prawo spółdzielcze
stanowi, że wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w
formie pisemnej.
Drugim sposobem ustania członkostwa w banku spółdzielczym jest wykluczenie członka. Jest to także jednostronne oświadczeniem woli spółdzielni i występuje ono w przypadku gdy np. z winy umyślnej członka lub z powodu jego
rażącego niedbalstwa, dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z
postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. W obowiązującym
stanie prawnym brak jest nawet przykładowo wskazanych przyczyn wykluczenia
członka ze spółdzielni dlatego kwestie banki spółdzielcze te szczegółowo regulują w swoich statutach.
Przyczynami takimi mogą być przykładowo udowodnione działania na szkodę banku spółdzielczego, uporczywe i zawinione niewykonywanie zobowiązań
wobec banku spółdzielczego, uporczywe naruszanie zasad określonych w statucie oraz uchwałach organów banku lub ich nieprzestrzeganie, niewniesienie w
wymaganych statutem terminach wpłat na udziały albo wpisowego, uporczywe
niespłacanie kredytów, narażanie dobrego imienia banku spółdzielczego55. Jak
wskazał Sąd Najwyższy, przyczyną wykluczenia nie może być jednak wytoczenie przez członka spółdzielni powództwa o uchylenie uchwały organu spółdzielni, niezależnie od tego, jakie skutki to pociąga dla spółdzielni56. Jak wskazuje się
w doktrynie wykluczenie członka powinno być środkiem ostatecznym57.
Innym sposobem ustania członkostwa jest wykreślenie członka z rejestru
członków banku spółdzielczego. Jest to także jednostronnym oświadczeniem
woli spółdzielni. Wykreślony może być członek niewykonujący obowiązków
statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych58. W ustawie Prawo spółdzielcze brak jest przepisu, który precyzowałby przyczyn, dla których członek
może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Podobnie jak przy wykluczeniu, bliższe określenie przyczyn wykreślenia członka banku spółdzielczego
następuje w statucie59. Przyczyny uzasadniające wykreślenie uzależnione są od
typu spółdzielni, rodzaju prowadzonej przez nią działalności, postępowania da-
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nego członka60. Przyczyną wykreślenia członka jest najczęściej to, że przestał on
odpowiadać wymogom przewidzianym w statucie lub przepisach prawa, jakim
winien odpowiadać członek (np. przyczyną taką może być ograniczenie zdolności do czynności prawnych członka banku spółdzielczego, utrata zdolności do
czynności prawnych przez członka, utrata innych cech stanowiących warunek
wymagany dla uzyskania członkostwa w banku spółdzielczym). W zależności od
postanowień statutu prawo wykreślenia bądź wykluczenia członka banku spółdzielczego służy radzie nadzorczej bądź walnemu zgromadzeniu. Spółdzielnia w
żadnym wypadku nie ma obowiązku wykluczenia lub wykreślenia swojego
członka, co wynika z zasady samorządności spółdzielni61.
W przypadku podjęcia przez organy spółdzielni uchwały o wykreśleniu lub
wykluczeniu członka banku spółdzielczego, służy mu prawo zaskarżenia tejże
uchwały do sądu (ponadto, gdy uprawnienie do decydowania o wykreśleniu albo
wykluczeniu członka należy do rady nadzorczej, członek może odwołać się od
niej do walnego zgromadzenia, do postępowania odwoławczego stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym62). Należy zaznaczyć, że w kwestiach nieuregulowanych wprost prawem spółdzielczym lub opartym na nim statucie w szczególności odnośnie stosunków między członkami a
spółdzielniami w stosunkach wewnątrzspółdzielczych, mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
Z ustaniem członkostwa w banku spółdzielczym należy wiązać określone
skutki natury prawnej. W pierwszej kolejności warto wskazać, że z chwilą, gdy
dana osoba przestaje być członkiem banku spółdzielczego, ustają jej prawa i
obowiązki wynikające wprost ze stosunku członkostwa63. Oznacza to, że ustanie
członkostwa prowadzi do wygaśnięcia tzw. praw pochodnych od członkostwa, w
tym zwłaszcza praw majątkowych64.
Następnie wraz z ustaniem stosunku członkostwa były członek względnie jego spadkobiercy65 posiadają roszczenie o wypłatę wniesionych przez niego

60

L. Stecki, Prawo spółdzielcze..., s. 55.
K. Pietrzykowski, Glosa do uchwały SN z dnia 5 czerwca 1991 r., III CZP 43/91, OSP
1992, nr 7/8, poz. 164.
62
Wyrok SN z dnia 5 lutego 2001 r., I CKN 705/00, LEX nr 52780. Szerzej na ten temat:
M.Wrzołek-Romańczuk, Postępowanie wewnątrzspółdzielcze, Warszawa 1991, T. Misiuk, Sądowa ochrona praw członków spółdzielni, Warszawa 1979, C. Podsiadlik, Zebranie przedstawicieli i zebrania grup członkowskich spółdzielni - wybrane zagadnienia, cz.
II, M. Prawn. 2005, nr 2, s. 97, T. Misiuk, Powództwo o uchylenie uchwał walnego
zgromadzenie spółdzielni, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 1987, nr 2, s. 69-74.
63
Stecki, Prawo spółdzielcze..., s. 56.
64
K. Pietrzykowski, Glosa do wyroku SN z dnia 11 marca 1997..., poz. 180.
65
Zgodnie z art. 26 § 1 pr.sp. udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut.
61

657

udziałów66, a więc wierzytelności byłego członka (spadkobierców) wobec spółdzielni67. Prawodawca wprowadza jednak od tej reguły wyjątek, stanowiąc, że w
razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania
upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do
spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal członkiem68. Skutkiem takiej regulacji jest
m.in. to, że w tych sytuacjach były członek nie może żądać zwrotu wniesionych
udziałów69.
Z chwilą ustania stosunku członkostwa były członek spółdzielni ma możliwość żądania zwrotu wkładu. Natomiast byłemu członkowi nie przysługuje
zwrot wniesionego wpisowego oraz prawo do funduszu zasobowego oraz do
innego majątku spółdzielni70. Jedynie w przypadku likwidacji banku spółdzielczego, jeżeli pozostały po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego
majątek, zgodnie z ostatnią uchwałą walnego zgromadzenia, ma być w całości
lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych
członków, którym do chwili przejścia albo postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów,
Roszczenia o wypłatę udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu zwrotu wkładów albo ich równowartości pieniężnej ulegają przedawnieniu z
upływem trzech lat71. Można też wskazać, że potencjalnie może istnieć spółdzielnia bez członków, jednakże tylko do zakończenia wynikającego z tego faktu
procesu likwidacyjnego (wykreślenia spółdzielni z rejestru)72. Zgodnie bowiem z
Prawem spółdzielczym spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek
zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie,
jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do
wymaganej wielkości73.
Poszukując rozwiązań prawnych w zakresie regulacji członkostwa w banku
spółdzielczym należy zwrócić uwagę na pewną ewolucję, jaka dokonała się w
stosunkach między bankami spółdzielczymi a jego członkami. Obecnie, tak jak
niegdyś, członkowie są właścicielami banku spółdzielczego i poprzez nabywanie
udziałów zapewniają bankom spółdzielczym kapitał własny. Jednak aktualnie
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udziały członkowskie mają już mniejsze znaczenie dla wzrostu funduszy własnych, ponieważ w bankach spółdzielczych rosną one głównie na skutek odpisów
z zysku74. Ponadto członkowie banków spółdzielczych nie są już tak związani z
bankami jako usługodawcami i w znacznie mniejszym stopniu są uzależnieni od
korzystania z usług finansowych banków spółdzielczych. Powoduje to konieczność poszukiwania przez banki spółdzielcze nowych rozwiązań, które zwiększyłyby lojalność członków banków spółdzielczych. Czynnikami takimi mógłby być
coroczny podział zysku banku spółdzielczego między jego członków, wprowadzanie nowych atrakcyjnych usług, które dostosowane byłyby do potrzeb klientów - członków banku spółdzielczego75.
W związku ze wskazanymi zmianami wydaje się, że i prawodawca powinien
wprowadzić regulacje pozwalające na poszukiwanie przez banki spółdzielcze
nowej formuły członkostwa w banku spółdzielczym. Takimi rozwiązaniami mogłoby być np. przyznanie członkowi określonej liczby głosów, uzależnionej od
jego zaangażowania w działalność spółdzielni76, wprowadzenie regulacji dopuszczającej możliwość przyjmowania w grono członków banku spółdzielczego nowej kategorii członków, tzw. członków - inwestorów (osób, które nie zamierzają
korzystać z usług banku spółdzielczego)77, których uprawnienia nie byłyby tak
rozległe, jak pozostałych członków. Rozważenia przez prawodawcę w zakresie
regulacji zasad członkostwa w banku spółdzielczym wymaga także wprowadzenie możliwości zbywania udziałów członkowi lub każdej innej osobie nabywającej członkostwo.
Streszczenie
Artykuł zawiera przybliżenie zagadnień prawnych związanych z powstaniem
i ustaniem członkostwa w banku będącym spółdzielnia. Zawiera również postulaty de lege ferenda rozszerzeniem wspólnej więzi na najbliższą rodzinę członka
spółdzielni. Z reguły bowiem spadkobiercami są właśnie osoby należące do najbliższej rodziny członka, a więc do kręgu spadkobierców ustawowych. Ustawowe rozszerzenie wspólnej więzi na najbliższą rodzinę członka spółdzielni oraz
przyznanie spadkobiercy roszczenia o przyjęcie w poczet członków rozwiązałoby
szereg pojawiających się w praktyce problemów z tym związanych.
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Abstract
The article includes approximation of legal issues related to the origination
and to termination of membership in the bank being a cooperative. It also includes de lege ferenda postulates an extension a common bond for the immediate
family member of the cooperative. In general, because the heirs are the persons
belonging to the immediate family member, and so the circle of statutory heirs.
The statutory extension of the common bond for the immediate family members
of a cooperative and granting of heirs a claim for admission to membership shall
solve a number of appearing practice related problems.
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Agata Jakieła (KUL)

„Ojcostwo” Rzecznika praw dziecka
Wstęp
Dziecko ze względu na swoją niedojrzałość potrzebuje szczególnej ochrony.
Najbliżej dziecka z uwagi na pokrewieństwo są jego rodzicie. Zarówno ojciec,
jak i matka są przez prawo uprawinieni do podejmowania wielu decyzji
związanych z jego wychowaniem, ingerwecnja innych podmiotów w tę sferę ma
charakter bardzo ograniczony. Utrwanolny porządek prawny nakłada na
rodziców obowiązek dbania o wychowanie dziecka, zapewnienia środków
utrzymania. Całość praw i obowiązków w zasadzie stanowi substrat władzy
rodzicielskiej rodzica nad dzieckiem. O ile prawodawstow w niewielkich
różnicach rozróżnia uprawnienia ojca i matki, należałoby zwrócić uwagę na
metlaność społeczeństwa, zwłaszcza polskiego, w którym tradycyjnie ojciec
postrzegany był i jest jako głowa rodziny. Pozycja ojca w rodzinie kojarzy się z
męstwem, odwagą, zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa. Nie umniejszając
pozycji matki – rodzicielki należy zauważyć ojca, który powinien być wzorem
męskości, opoką na której wznosi się rodzina.
Ideą niniejszego artkułu nie jest ukazanie pozycji ojca, na co mogłyby
wskazywać stwierdzenia powyżej. Natomiast istotą jego jest ukazanie roli i
pozycji Rzecznika Praw Dziecka1, który jak ojciec wobec dzieci, ma zapewnić
ochronę właśnie tym najmniejszym, najmłodszym obywatelom.
Polski ustawodawca dał Rzecznikowi szereg uprawnień, by służyć pomocą
ojcu i matce w opiece nad dzieckiem. Obok wielu organów ochrony
prawnejRzecznik zajmuje szczególne miejsce. To wyróżnienie ma swoje źródło
w przedmiocie ochrony – tj. praw dziecka. Rzecznik ma stać na straży praw
dzieci, działać zgodnie z zasadą dobra dziecka. Dlatego też, biorąc pod uwagę, iż
rolą Rzecznika jest prawna opieka nad prawami dziecka, autorka na potrzeby
niniejszego opracowania przyjęła temat „Ojcostwo” Rzecznika praw dziecka, by
w ten sposób ukazać swego rodzaju podobieństwo w pełnieniu ról zarówno ojca,
jak i Rzecznka. To podobieństwo ma sprowadzać się do jednego – działania dla
dobra dziecka. Przedmiotem opracowania jest ukazanie praw dziecka, jako
przedmiot „ojcowskiej” ochrony Rzecznika. W dalszej części podjęto kwestie
prawnego umocowania Rzecznika, procedurę jego powołania, zasady
funkcjonowania organu w procesie ochrony praw najmłodszych obywateli.
1. Przedmiot „ojcowskiej” ochrony Rzecznika
Szanuj mnie, żebym szanowała innych
Wybaczaj, żebym umiała wybaczać
1

Rzecznik praw dziecka zwany dalej Rzecznikiem.
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Słuchaj , żebym umiała słuchać
Nie bij, żebym nie biła
Nie poniżaj, żebym nie poniżała
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać
Nie wyśmiewaj
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj, żebym umiała kochać2
Słowa te stanowią hasło przewodnie kampanii społecznej Dzieciństwo bez
przemocy 2009, jednak nie tylko na plakatach reklamujących kampanię powinny
odgrywać kluczową rolę. Winny one stanowić motto każdej osoby, która
podejmuje się wychowania dziecka, której leży na sercu dobro i prawa dzieci,
winny też być wpisane w naturę każdego rodzica i opiekuna. Ich przestrzeganie
pozwoli wykluczyć, każdą obcą ingerencję w integralność rodziny, jak również
przyczyni się do rozwoju pokolenia zdrowego, przygotowanego do
odpowiedzialnego pełnienia powierzonych mu ról. Każdy człowiek rodzi się jako
osoba wolna, zasługująca na szacunek i miłość oraz pełnię przysługujących mu
praw i wolności. Najważniejszym i zarazem naturalnym prawem jest prawo do
życia, z którego również należy wywodzić prawo do rozwoju. Owe prawo
naturalne, należy zabezpieczyć prawem stanowionym, które poprzez stosowne
uchwalenie, ogłoszenie, powinno służyć człowiekowi.
Ustanowione prawa przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na
wiek, rasę, pochodzenie, wyznanie itd.3.Takie rozumienie pozwala stwierdzić,
państwo przyznaje je również dzieciom. Należy również zaznaczyć, że to
warunki społeczno – ekonomiczne w danym państwie warunkują proces
opiekuńczo – ochronny dziecka w danym państwie. Historyczna droga rozwoju
opieki nad dzieckiem, zarówno jako określonej formy praktyki społecznej, jak i
powstałej na jej gruncie refleksji pedagogicznej dowodzi, że losy dziecka
wymagającego opieki były zawsze określane stanem rozwoju społecznego i
ekonomicznego danego społeczeństwa. W zależności od poziomu tego rozwoju,
od panującej ideologii i polityki społecznej ukształtowały się mniej lub bardziej
rozwinięte formy socjalno – opiekuńcze4.
Dziecko zasługuje na szczególną opiekę, wynika to z tego, że nie potrafi ono
samodzielnie kształtować swojej natury, nie potrafi samodzielnie zadbać o swoje
interesy. Szczególne okoliczności sprawiają, że dziecko wymaga specjalnej
ochrony ze strony dorosłego społeczeństwa ze względu na swoją niedojrzałość
psychofizyczną, społeczno – moralną i życiową oraz ze względu na właściwe
dziecku potrzeby5. Dlatego, „naturalnymi” strażnikami dziecka są jego rodzice i
2

Materiały z plakatu kampanii społecznej – Dzieciństwo bez przemocy, 2009 rok.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez ONZ 10 grudnia 1948 roku.
4
G. Lubiński, Działalność opiekuńczo – wychowawcza, jej warunkowania społeczne i
naukowe podstawy. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 1979, nr 2, s. 60.
5
M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 21.
3
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opiekunowie. Są oni wyposażeni we władzę rodzicielską, która: „obejmuje w
szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i
majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka z poszanowaniem jego
godności i praw, (…) władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego
wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w
ważnych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je
wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na
to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia6.
Prawo dziecka, to nie tylko uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej,
to również potrzeba specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym7. Jak
uważa M. Balcerek prawa dziecka są zespołem uprawnień dzieci wynikających z
obowiązujących w danym społeczeństwie praw obywatelskich, ustalających
status dziecka w danym państwie, w społeczeństwie i rodzinie8. Dobre prawo
stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.
Prawa człowieka to również prawa dziecka, ograniczone są prawami rodziców
oraz brakiem pełnej zdolności do czynności prawnych. Dziecko ma swoje
potrzeby, ważne sprawy i własne zdanie. Chce mieć swoje prawa uznane
społecznie, a nie na zasadzie pobłażliwej zgody opiekunów. Nie jest to
bynajmniej zamach na autorytet dorosłych, ale przygotowanie do życia w
demokratycznym społeczeństwie.
W tym kontekście należy przywołać naukę Jana Pawła II, orędownika
rodziny. Szczególną troską otaczał on dziecko jako pełnowartościową jednostkę,
jako pełnoprawnego chodź małego obywatela. Dziecko stanowiło dla niego
utożsamienie niewinności, czystości a zarazem źródło nieskończonej nadziei dla
świata. „Powtarzam raz jeszcze to, co powiedziałem na Zgromadzeniu Ogólnym
Narodów Zjednoczonych dnia 2 października 1979 r. Pragnę wypowiedzieć tę
radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości
każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie
może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych
pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości,
zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej9. Według
nauki Jana Pawła II, dziecko jest szczególną jednostką, którą od należy chronić
już od momentu poczęcia, aż do uzyskania pełnego rozwoju. Uważa, że do tego
konieczna jest pełna kochająca rodzina, która wychowuje go w szacunku i trosce
o jego dobro, jak również dobre państwo, dla którego dziecko będzie
kontynuatorem państwowości, narodowości oraz ciągłości państwa.
6

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. z 2008 r., Nr
220, poz. 1431; Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1378; Dz. U. z 2007 r., Nr 134, poz. 947.
7
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 586 ze zm.
8
Balcerek, Prawa…, s. 25.
9
T. Jasudowicz, (red.), Prawa rodziny – prawa w rodzinie. Jan Paweł II o małżeństwie i
rodzinie. Wypisy z nauczania Ojca Świętego, Toruń, 1999, s. 63.
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Prawa dziecka jako prawa stanowione, swój początek brały w końcu XIX i
na początku XX wieku. Jak pisze M. Balcerek: wśród inicjatorów kodyfikacji
znaleźli się również Polacy, którzy po dziś dzień odgrywają czołową rolę w
świecie w rozwijaniu międzynarodowej współpracy na rzecz praw dziecka10.
Istotnym aktem prawym, chroniącym dziecko i jego prawa na arenie
międzynawowej jest Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku. (zwana Deklaracją Genewską). Dokument
ten zawiera podstawowe stwierdzenie, które stanowi trzon ochrony dziecka, a
mianowicie - ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego11
Potwierdza ono fakt, jak bardzo społeczność międzynarodowa dba o dobro i
rozwój dziecka. Rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej jest Deklaracja Praw
Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959.
Deklaracja ta zawiera zasadę równości wszystkich dzieci, bez żadnego wyjątku i
różnicy, możliwość szczególnej ochrony prawnej, prawo do nazwiska i
obywatelstwa, możliwość z korzystania z opieki socjalnej, szczególną opiekę nad
dziećmi specjalnej troski oraz uznaje miłość i zrozumienie jako podstawę
rozwoju12.
Polski porządek prawny wyposaża dzieci w pakiet praw cywilnych,
socjalnych, kulturalnych oraz na późniejszym etapie rozwoju również w prawa
polityczne. Są to konstytucyjnie gwarantowane prawa dziecka i wszelkiego
rodzaju pochodzące od ustrojodawcy parametry, umożliwiające ustalenie
właściwego standardu traktowania dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej13. Prawa
dziecka należy traktować na równi z prawem, które przyznane jest każdej osobie
dorosłej. Za Pawłem Jarosem należy również zauważyć, że: Prawną podstawą
ochrony praw dziecka jest zbiór norm, z których trzon bezpośredniego
stosowania tworzy prawo krajowe wywodzące swoją inspirację, aksjologię i
wykładnię z Konstytucji oraz ratyfikowanych przez Polskę traktatów
międzynarodowych14. Najwyższy rangą akt prawny – Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, zapewnia szereg praw,
które chronią dziecko. Art. 72 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska
zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy może żądać od organów władzy
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i
demoralizacją15.

10

Tamże, s. 6.
Deklaracja Praw Dziecka, Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924
roku (zwana Deklaracją Genewską).
12
P.J. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka Rys historyczny Ustanowienie Porównania Międzynarodowe Instytucja Funkcjonowanie, Warszawa 2001, s. 27.
13
Z. Witkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka [w:] Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002, s. 563.
14
Jaros, Rzecznik Praw Dziecka.., s. 35.
15
Dz.U.1997.78.48, Dz.U.2001.28.319, Dz.U.2006.200.1471.
11
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Poszczególne zapisy gwarantują podstawę ochrony dziecka na szczeblu
krajowym. Dodatkowo na mocy art. 91 Konstytucji, również traktaty
międzynarodowe stanowią element polskiego porządku prawnego. Tym samym
także Konwencja o prawach dziecka oraz europejskie ratyfikowane konwencje
dotyczące dzieci, łącznie z kodeksem cywilnym, kodeksem rodzinnym i
opiekuńczym oraz z innymi ustawami regulującymi stosunki rodzinne, tworzą
system prawa realizujący ochronę praw dziecka16. Konstytucja RP w swoich
przepisach przyjęła zasadę pomocniczości państwa, z której wynika, iż polityka
gospodarcza kraju powinna sprzyjać uzyskiwaniu dochodów z pracy dla
utrzymania rodziny i uzupełniać świadczeniami pomocy społecznej te spośród
nich, których dochód nie pozwala na zapewnienie godziwego poziomu życia.
Konstytucja roztacza ponadto ochronę nad matkami przed i po urodzeniu
dziecka. Ochrona ta wynika z naturalnych potrzeb kobiety i jej dziecka17. Jak
zostało wspomniane, polski porządek prawny, dotyczący praw dziecka można
poddać pewnej systematyzacji, wskazując na grupy praw, które przysługują
dziecku, w pierwszej kolejności z racji tego, że jest człowiekiem, a następnie z
powodu psychofizycznych oraz wiekowych uwarunkowań. Idąc zatem tym
tokiem, można wydzielić grupy praw cywilnych, socjalnych i kulturalnych, które
stanowią tylko próbę systematyzacji praw dziecka.
Do grupy praw cywilnych, które chronią dziecko należy przypisać:
Prawo do życia i rozwoju18;
Prawo do tożsamości wyrażone w sporządzonym po przyjściu na świat
akcie urodzenia, prawo do obywatelstwa i nazwiska19. Prawo do pełni praw bez
względu na płeć, urodzenie, rasę, wyznanie, wykształcenie, status społeczny,
prawo do funkcjonowania w społeczeństwie bez jakiejkolwiek dyskryminacji20;
Prawo dziecka do rodziny, prawo do poznania swojego genetycznego
pochodzenia, prawo do wychowania przez rodziców naturalnych21;
Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, z uwzględnieniem prawa i
obowiązku rodziców lub opiekunów do ukierunkowania dziecka w zakresie
korzystania z jego praw22;
Prawo do swobodnego kształtowania swoich poglądów, pracy nad swoim
charakterem i swobodnych wyborów w poszanowaniu przez osoby dorosłe23’
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M. Andrzejewski, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze , Warszawa 2004, s. 8.
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Wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć
seksualnych oraz okrucieństwa24,
Prawa socjalne obejmują następujący katalog:
prawo do zabezpieczenia socjalnego, a co za tym idzie, zapewnienie
optymalnych warunków do życia25;
prawo do harmonijnego rozwoju w warunkach bezpieczeństwa
moralnego w rodzinie oraz opieki społeczeństwa w wypadku braku rodziny26;
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, poprzez
prosty dostęp do służby zdrowia;
prawo do szczególnej opieki i wychowania z powodu upośledzenia
umysłowego fizycznego lub niedostosowania społecznego;
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy;
prawo do ochrony przed wyzyskiem i podejmowaniem pracy przed
osiągnięciem odpowiedniego wieku oraz ochrony pracy w okresie
pełnoletności27;
Prawo do ochrony przed zaniedbaniem, demoralizacją i okrucieństwem.
Prawa kulturalne, do których wlicza się:
prawo do nauki, bezpłatnego kształcenia się na poziomie podstawowym i
gimnazjalnym28;
prawo do korzystania z dorobku kulturowego;
prawo mniejszości etnicznych29 do wyznawania swojej tradycji, kultury,
jak również prawo do rodzimej praktyki religijnej30.
Prawa polityczne obejmują:
prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych31;
prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania
informacji i idei wszelkiego rodzaju32;
Ten przedstawiony zestaw praw dziecka, stanowi pewną propozycję ich
skatalogowania, jednak nie oznacza on listy zamkniętej, która stanowiłaby
numerus clausus praw dziecka. Prawa te obrazują pewien wzorzec potrzeb
24
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U. 2006, Nr 104, poz. 708 i 711.
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30
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dziecka, które poprzez działanie „dorosłego społeczeństwa”, powinny być
zaspokajane. W poszczególnych aktach prawnych, polski ustawodawca
niejednokrotnie chroni dzieci oraz ich prawa. Owa ochrona znajduje swoje
odbicie w aktach prawnych najwyższej rangi, a zatem w Ustawie Zasadniczej, w
przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego
czy prawa pracy.
O dobro dziecka dbają również poszczególne resorty, które poprzez
szczegółowe rozporządzenia zajmują się zdrowiem, wychowaniem dziecka, a
także ukierunkowują politykę społeczną penitencjarną i kulturalną dla dobra
dziecka. Przez ustanowienie praw dzieci w państwie dziecko awansowało z
przedmiotu na podmiot, z biernego statysty na pełnoprawnego obywatela,
któremu prawo zapewnia odpowiednie warunki do życia, do prawidłowego
wychowania i rozwoju33. Rozwijając tę myśl, należy zauważyć, że to właśnie na
państwie ciąży obowiązek gwarancji tych praw, to państwo ma uczynić z dziecka
pełnoprawnego obywatela. Państwo ma być gwarantem, który stanie zawsze po
stronie dobra dziecka, zaś na rodzicach, ciąży obowiązek realizacji tych praw,
ponieważ w są oni pierwszymi i najbliższymi strażnikami dziecka oraz jego
dobra. Prawa dziecka stanowią dla niego pewien szczególny status ochronny a
jednocześnie są drogowskazem dla dorosłych, jakie są ich obowiązki względem
niego. Mają na celu uczulenie społeczeństwa na potrzeby dziecka, jak również na
jego niedojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną.
Ochrona dziecka będąc procesem niezwykle trudnym i wieloaspektowym
związana jest z wieloma dziedzinami życia społecznego determinującymi
specyfikę i prawidłowości działalności ochronnej34. Oznacza to, że ochrona
dzieci musi iść w wielu kierunkach, jak też musi być rozpatrywana w każdej
dziedzinie życia społecznego. Jak uważa Paweł Jaros: Samo pojęcie ochrony
dziecka łączy się z obowiązkiem międzynarodowego zabezpieczenia dziecka
przed dyskryminacją deprawacją, niewolnictwem, czy też innymi formami
nadużyć35. Idąc za tym stwierdzeniem można powiedzieć, że proces ochrony
dziecka ma na celu działalność, która zabezpieczy go, przed niebezpieczeństwem
nieprawidłowego rozwoju, czy innymi czynnikami, które mogą zakłócić proces
wchodzenia młodego człowieka w dorosłe życie. Nad takim procesem
bezpośrednio czuwają rodzice, zaś pośrednio państwo. Wypełniając obowiązki,
wynikające z ochrony, państwo podejmuje szereg działań oraz powołuje
instytucje, których bezpośrednim obowiązkiem jest dbanie i przestrzeganie dobra
dziecka. Instytucją, która pełni kluczową rolę w tym procesie jest Rzecznik Praw
Dziecka.
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2. Pozycja prawna Rzecznika praw dziecka
Idea demokratycznego państwa prawnego zakłada istnienie organów i
instytucji państwowych, które mają na celu ochronę praw i wolności człowieka.
Oczywistym jest fakt, że nie tylko osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do
czynności prawnych podlegają takiej ochronie. Konstytucja zapewnia ochronę
życia i zdrowia człowieka w każdym wieku. Do takich organów należą sejm i
senat, które jako władza ustawodawcza realizują proces ochrony prewencyjnej
praw i wolności jednostki. Władza wykonawcza z prezydentem na czele, to cały
proces realizacji i wprowadzania w życie przepisów mających na celu realizację
praw. Sądy i trybunały to szeroko rozumiana ochrona represyjna.
W systemie prawa polskiego, niejednokrotnie w kompetencjach jednego
organu lub instytucji prawnej widoczna jest pewnego rodzaju kumulacja zadań,
zarówno z zakresu ochrony represyjnej jak i prewencyjnej. Parlament, organy
administracji państwowej i sądy wypełniają zadania z zakresu ochrony praw
jednostki. Należy jednak pamiętać, że są one wyposażone w środki przymusu.
Stosując je, mogą często przyczynić się do naruszenia lub ograniczenia praw
człowieka. Jest to niebezpieczeństwo, które może zagrozić sprawnie
funkcjonującemu państwu. Dlatego też, w celu zapobieżenia temu
niebezpieczeństwu powołano specjalne organy, którym powierzono badanie
naruszeń praw jednostki oraz stanie na straży przestrzegania praw. Takim
organem jest wielokrotnie przywoływany Rzecznik Praw Dziecka. Jest to
instytucja nowa, nie znana wcześniej w polskim prawie konstytucyjnym.
Po raz pierwszy urząd Ombudsmana do spraw dzieci, pojawił się w Norwegii
na mocy ustawy Stortingu norweskiego o Rzeczniku Praw Dzieci z dnia 5 marca
1891 roku36. Jak uważa Małgorzata Podolak, norweski Ombudsman do spraw
dzieci stanowi pewien pierwowzór, który znajduje swoich zwolenników także w
innych państwach, chociaż rozwiązania w zakresie usytuowania instytucji
Rzecznika są bardzo rozmaite37.
Ombudsman – słowo pochodzi z języka szwedzkiego Ombuds to obrońca
praw, a Man odnosi się do ludzi, których praw się broni – czyli do ludzkości.
Gdy do czynienia mamy z Ombudsmanem do spraw dzieci, mamy na myśli
obrońcę najmłodszych przedstawicieli ludzkiego pokolenia. Stad też, można bez
wahania stwierdzić, że Rzecznik Praw Dziecka jako ombudsman pełni bardzo
istotną rolę w społeczeństwie. Stanie na straży praw najmłodszych, będąc ich
niezależnym głosem, potwierdza po raz kolejny tezę o istotności, znaczeniu i
potrzebie istnienia Rzecznika Praw Dziecka.
W Polsce funkcjonowało i funkcjonuje wiele instytucji zajmujących się
prawami dziecka. Zgodnie z poglądem B. Szmulika działały one jedynie w
konkretnym środowisku społecznym lub na określonym obszarze, albo były to
36
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tylko takie instytucje, dla których poprawa sytuacji dziecka nie była głównym
celem ich działalności. Zaistniała zatem potrzeba ustanowienia Rzecznika,
instytucji niezależnej, wyposażonej w uprawnienia o charakterze kontrolnym,
ostrzegawczym i inicjującym, wspierającej wysiłki zmierzające do maksymalnej
ochrony praw dziecka38. Po raz pierwszy dyskusja o ustanowieniu Rzecznika
Praw Dziecka, jako organu konstytucyjnego III Rzeczpospolitej Polskiej,
rozpoczęła się wraz z podjęciem pracy Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego. Rezultatem prac Komisji było uchwalenie w 2 kwietnia 1997
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej39.
Ustawa Zasadnicza w art. 72 ust. 4 przewiduje powołanie Rzecznika Praw
Dziecka, nie określa jednak żadnych konkretów, które dotyczyłyby pozycji
ustrojowej Rzecznika ani też jego kompetencji. Jak wskazuje Paweł Jaros przepis
Konstytucji RP, powołujący do istnienia instytucję Rzecznika Praw Dziecka,
odpowiada ogólnym tendencjom prawa europejskiego, zgodnie z którymi
społeczeństwa zobowiązane są zapewniać dzieciom długofalowe wsparcie i
uznawać prawa rodziny w interesie dziecka40. Specyfiką konstrukcji
konstytucyjnych przepisów jest fakt, że ustrojodawca normy dotyczące
Rzecznika Praw Dziecka umieszcza nie w części poświęconej organom
państwowym, zwłaszcza nie w bezpośrednim związku z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, lecz w części poświeconej prawom jednostki, a konkretnie w
artykule gwarantującym ochronę praw dziecka41. Tworząc taką instytucję,
ustrojodawca podkreślił znaczenie praw dziecka oraz ich ochrony, tym bardziej,
że została ona utworzona obok Rzecznika Praw Obywatelskich, któremu zostały
powierzone zadania o bardziej ogólnym zakresie.
Wyspecjalizowany organ Ombudsmana do spraw dzieci ma stać na straży
praw dziecka, określonych przepisach obowiązującego prawa krajowego, jak
również prawa międzynarodowego, włączanego do prawa krajowego na
podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie naruszając przy
tym praw i obowiązków rodziców. Tak ukształtowane kompetencje Rzecznika,
wskazują na to, że należy go traktować jako szczególnego rodzaju ombudsmana
mającego status niezależnego organu konstytucyjnego42.
Konstytucja nie określa kompetencji Rzecznika. Pozostawiono to
ustawodawcy zwykłemu, na którym ciążą tylko dwa obowiązki: wydania ustawy,
określającej kompetencje i sposób powoływania Rzecznika oraz objęcia
zakresem jego kompetencji sfery ochrony praw dziecka43. Leszek Garlicki,
38
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skupia się na nazewnictwie organu twierdząc, że: określenie rzecznik praw może
sugerować ustawodawcy nawiązanie do modelu ombudsmana, więc
powstrzymanie się od nadania Rzecznikowi Praw Dziecka kompetencji do
podejmowania rozstrzygnięć o wiążącym charakterze44. Z tego stwierdzenia
można wnioskować, że pozycja i rola Rzecznika, nie może kolidować z zakresem
działań innych konstytucyjnych organów państwowych, w tym sądów w
sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak również nie może wchodzić w
zakres działania Rzecznika, na którym wedle art. 208 Konstytucji, spoczywa
obowiązek stania na straży wolności i praw człowieka, a tym samym również
dziecka.
Ponad dwa lata od wejścia w życie Konstytucji, parlament uchwalił ustawę o
Rzeczniku z 6 stycznia 2000 roku, w której określił zasady funkcjonowania oraz
kompetencje Rzecznika. Art. 1 ust. 2 stanowi, że Rzecznik, zwany dalej
Rzecznikiem, stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka45 i innych przepisach
prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców46.
Dalej ustawa stanowi, iż przy podejmowaniu działań Rzecznik powinien
kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, a przy podejmowaniu
jakiekolwiek ingerencji powinien brać pod uwagę, fakt że naturalnym
środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Istotnym jest również fakt, że ustawa
podaje definicję legalną dziecka. Zgodnie z art. 2. ust. 1. dzieckiem jest każda
istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
Procedura powołania Rzecznika, jest różna od procedury, jaka obowiązuje w
przy powoływaniu osób na inne stanowiska. Ustawodawca (…) nie wskazał
żadnych warunków, jakie musi spełniać kandydat np. odnoszących się do
kwalifikacji zawodowych, moralnych czy związanych z jego wiedzą lub
doświadczeniem47. Ustawa przedstawia dość duże gremium podmiotów, którym
przysługuje prawo zgłaszania kandydata. Wnioskodawcą może być Marszałek
Sejmu, Marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15
senatorów. Jak mówi ustawa, po podjęciu uchwały o powołaniu Rzecznika przez
Sejm, Marszałek Sejmu niezwłocznie przesyła ją Marszałkowi Senatu. Senat ma
miesiąc czasu, od dnia otrzymania uchwały Sejmu na podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika. Brak zgody Senatu w jego
uchwale na kandydaturę zaaprobowaną przez Sejm oznacza natomiast
konieczność rozpoczęcia procedury wyłaniania Rzecznika od początku. Nowo
wybrany Rzecznik składa przed Sejmem następujące ślubowanie:
"Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków
Rzecznika Praw Dziecka dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej
44
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Polskiej, będę strzec praw dziecka, kierując się przepisami prawa, dobrem
dziecka i dobrem rodziny. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać
bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności
powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy państwowej i
służbowej”.
3. Zasady działania Rzecznika
Złożone ślubowanie oznacza dla Rzecznika początek biegu pięcioletniej
kadencji, którą ten sam Rzecznik, po jej spełnieniu może powtórzyć tylko raz.
Zgodnie z art. 7 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka: Rzecznik jest w swojej
działalności niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie
przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Takie ukształtowanie tego
artykułu oznacza, że ustawodawca ustanowił rzecznika organem, który pełniąc
swoje zadania jest niezależny od innych organów państwowych, a jego
odpowiedzialność odnosi się tylko do Sejmu. Owa odpowiedzialność oznacza że,
tylko Sejm za zgodą Senatu, ma kompetencje odwołania Rzecznika z
zajmowanego stanowiska w trakcie kadencji. Wniosek o odwołanie Rzecznika
mają prawo zgłosić te podmioty, w których kompetencji leży wniosek o
powołanie Rzecznika. Ustawa wskazuje na trzy przypadki, w których taka
sytuacja jest możliwa, a mianowicie jeżeli:
1. Zrzekł się on sprawowania urzędu,
2. Stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub
utraty sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim,
3. Sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu
Rzecznikowi przysługuje immunitet, a co za tym idzie, nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez zgody
Sejmu. Co do zasady, nie może zostać zatrzymany i aresztowany, z wyjątkiem
sytuacji gdy jest ujęty na gorącym uczynku i jeżeli jego zatrzymanie jest
niezbędne do prawidłowego toku postępowania. W sytuacji, gdy takie
zatrzymanie bądź aresztowanie nastąpi, niezwłocznie powiadamia się Marszałka
Sejmu, który może nakazać natychmiastowe jego zwolnienie. Wedle ślubowania,
Rzecznik powinien pełnić swoje obowiązki bezstronnie, dokładając przy tym
całej swojej staranności.
Instytucja Rzecznika jest niezależna politycznie, chodź ustawa wprost o tym
nie mówi, wskazuje jedynie, że nie może on zajmować innego stanowiska ani
wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może również prowadzić
działalności publicznej, której nie można byłoby pogodzić z obowiązkami i
godnością urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Konstytucja w art. 103, wśród osób
pełniących funkcje publiczne, które nie mogą być połączone z pełnieniem
mandatu parlamentarnego, wymienia Rzecznika Praw Dziecka obok Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika
Praw Obywatelskich. Świadczy to o tym, że stanowisko to zostało uznane jako
instytucja równorzędna z innymi organami, zajmującymi szczególną pozycję w
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ramach polskiego ustroju demokratycznego. Zgodnie z D. Góreckim należy
stwierdzić, że zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka uzasadniają w
pełni zaliczenie go w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa –
obok Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji48. Dla sprawnego i efektywnego działania Rzecznika
Praw Dziecka ważnym punktem było zinstytucjonalizowanie jego współpracy z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W 2001 roku na spotkaniu obu Rzeczników
wypracowano następujące postanowienia:
comiesięczne spotkania obu Rzeczników, których celem jest analiza
problemów dotyczących przestrzegania praw dziecka oraz wyznaczanie
kierunków wspólnych działań;
przedstawienie przez Rzeczników bieżących spraw, jeżeli mają one
znaczenie dla współpracy;
możliwość dokonywania wspólnych wystąpień oraz wizytacji49.
Rzecznik w pełnieniu swoich funkcji oraz realizacji ustawowych zadań,
działa przy pomocy biura Rzecznika, które jest jego jednostką pomocniczą.
Organizację oraz tryb pracy biura określa statut nadawany przez marszałka
sejmu. Jednym z zadań biura jest przygotowywanie materiałów informacyjnych
w formie ulotek czy broszur, które rozpowszechniane są w szkołach,
najważniejszych instytucjach oraz organizacjach rządowych jak i
pozarządowych, którym nie obca jest problematyka dzieci.
Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura są:
Gabinet Rzecznika Praw Dziecka;
Zespół Administracyjny;
Zespół ds. Edukacji i Wychowania;
Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich;
Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych;
Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów50.
Zakończenie
W naszym kraju funkcjonuje szereg instytucji zajmujących się prawami
dziecka. Często jednak działają one jedynie w konkretnym środowisku
społecznym lub na określonym obszarze, czasem sytuacja dziecka nie jest
głównym celem ich działalności. Mają one na celu pomoc rodzinie w
wychowaniu dziecka, by to w przyszłości mogło sprawować role do których
zostanie powołane. Powołano zatem instucję Rzczenika praw dziecka, by jak
ojciec, czuwa nad własnymi dziećmi, tak by on otaczał prawną opiekę nad
najmłodszymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. I w tym momencie kolejny
48

D. Górecki, Rzecznik Praw Dziecka, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 94.
49
Patrz, B. Banaszak, Prawa…, s. 698.
50
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka, Załącznik do Zarządzenia nr 3 Marszałka Sejmu
z dnia 30 stycznia 2009 roku.
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raz przytoczyć należy słowa Rzecznika praw dziecka P. Jarosa, który uważa, że
powołanie instytucji Rzecznika w Polsce stanowiło wypełnienie woli
ustawodawcy konstytucyjnego, ale przede wszystkim spowodowało powstanie
niezależnej instytucji, wyposażonej w uprawnienia o charakterze kontrolnym,
ostrzegawczym, interwencyjnym i inicjującym, podejmującej i wspierającej
wysiłki zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka51.
Dla dobra społeczeństwa, należy wspierać inicjatywy podejmowane przez
Rzecznika, albowiem stworzeninie dziecku optymalnie dobrych warunków
konicznych dla jego rozwoju i wychowania, stanowi podwalinę sprawnie
funkjonującego państwa.
Streszczenie
Niniejszy artykuł „Ojcostwo” Rzecznika praw dziecka, podzielony został na
trzy bloki. Pierwszy z nich stanowi o przedmiocie ochrony prawnej Rzecznika
praw dziecka – o prawach dziecka. Wskazano no ich istotę, dokonano
systematyzacji praw dziecka, wyodrębniając grupy praw cywilnych, socjalnych i
kulturalnych. W obszarze tych grup, a wymienionych w artykule praw, swoje
zadania prewencyjne, kontrolne, opiekuńcze spełnia Rzecznik praw dziecka. Do
tworzenia niniejszej bazy wykorzystano głównie regulacje międzynarodowe,
przyjęte w celu ochrony praw dziecka.
W dalszej części opracowania wskazano na pozycję prawną Rzecznika, jego
umocowanie w porządku prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem
prawodawstwa polskiego. Przywołano również stanowiska przedstawicieli
polskiej doktryny, głównie z obszarów prawa konstytucyjnego. Ostatnia część
ujmuje zasady działania Rzecznika, wskazuje na jednostki podległe Rzecznikowi
a które wraz z nim samym mają stać na staży praw dziecka.
Summary
"Fatherhood" Children's Rights Ombudsman
This article " Fatherhood " Children's Rights Ombudsman, has been divided
into three blocks. The first one is about the subject of legal protection of children's rights Ombudsman - on the Rights of the Child. Indicated not their essence, has been systematised rights of the child, identifying a group of civil
rights, social and cultural. Under these groups, and mentioned in the article
rights, their tasks prevention, testing, care meets the Ombudsman for Children.
To create this database was used primarily international regulations adopted to
protect the rights of the child.
In the following part of the study indicated the legal position of the Ombudsman, its legitimacy in the legal order, with particular emphasis on the Polish
legislation. Also cites the position of the representatives of the Polish doctrine,
mainly in the areas of constitutional law. The last part is recognized principles of
51

Jaros, Rzecznik Praw Dziecka…., s. 107.
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operation of the Ombudsman, indicating subordinate units Ombudsman and
which, together with himself to stand on placements of children's rights .
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Daniel Biskup (KUL)

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Wstęp
Rodzina i dzieci, ojcostwo i macierzyństwo, znajdują się, a przynajmniej
powinny się znajdować, pod szczególną opieką Państwa. W związku z tym,
pracownikom, którzy mają dzieci lub spodziewają się dziecka, przysługują
specjalne przywileje uregulowane w Kodeksie Pracy1.
Dział VIII Kodeksu pracy regulujący problematykę uprawnień związanych z
rodzicielstwem był jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się w
ostatnim dziesięcioleciu działów Kodeksu pracy. Zmiany, jakie zachodziły w
tym zakresie, odzwierciedlały kilka istotnych trendów rozwoju współczesnego
prawa pracy. W kolejnych nowelizacjach działu VIII Kodeksu pracy znajdowały
wyraz takie idee, wyznaczające kierunki rozwoju prawa pracy w Europie (i na
świecie), jak równouprawnienie mężczyzn i kobiet, work-life balance2,
harmonizacja prawa europejskiego. Przepisy tego działu Kodeksu pracy powinny
również wychodzić naprzeciw określonym oczekiwaniom społecznym i stanowić
efektywny środek realizacji polityki prorodzinnej prowadzonej przez państwo.
Jak zatem widać, jest to materia niezwykle złożona, w której ogniskuje się wiele
istotnych dla współczesnego prawa pracy problemów i trendów, i która już
dawno wykroczyła poza pierwotne ramy ochrony pracy kobiet. Znalazło to
zresztą odzwierciedlenie w zmianie tytułu działu VIII Kodeksu pracy. W miejsce
„Ochrony pracy kobiet” w roku 2001 dział ten zatytułowano „Uprawnienia
pracowników związane z rodzicielstwem”. Wydaje się, że już w ten sposób
ustawodawca chciał podkreślić nowe znaczenie i nową treść znajdujących się w
nim przepisów.
Nie ulega wątpliwości, że współczesne prawo pracy musi gwarantować pracownikom określony poziom uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przemawiają za tym istotne względy społeczne (zwłaszcza widmo grożącej zapaści demograficznej i niewydolności systemu emerytalnego), międzynarodowe i europejskie standardy, do których przestrzegania państwo polskie jest zobowiązane
oraz konstytucyjna zasada ochrony rodziny; obliguje do tego również sam fakt
osiągnięcia określonego poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Dla pracodawców
jednakże uprawnienia związane z rodzicielstwem (zwłaszcza urlopy i związane z
1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94),
dalej jako: kodeks pracy lub k.p.
2
Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym uznaje się za jeden z
najważniejszych problemów, przed jakimi staje współczesne prawo pracy (por. Ł. Pisarczyk, Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, PiZS 2010, nr 2, s.16.
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rodzicielstwem zwolnienia od pracy lub ograniczenia jej wymiaru) stanowią
istotne obciążenie. Wyznaczają granicę korzystania z pracy świadczonej przez
pracownika, co z punktu widzenia pracodawcy jest podstawowym celem stosunku pracy. Ograniczenie lub czasowe wyłączenie możliwości korzystania z pracy
pracownika jest z oczywistych względów dla pracodawców niekorzystne, nawet
jeżeli nie ponoszą bezpośredniego ryzyka płacowego z tytułu tych zwolnień (pracownik otrzymuje zasiłek lub zwolnienie jest nieodpłatne); uciążliwością jest
sama niemożność korzystania z pracy pracownika3 i problemy organizacyjne,
które się na tym tle pojawiają – konieczność zapewnienia zastępstwa lub zatrudniania innych pracowników w godzinach nadliczbowych. W przypadku odpłatnych zwolnień z pracy związanych z rodzicielstwem do ryzyka niedostępności
pracy dołącza również ryzyko płacowe4. Jako, że macierzyństwo i ojcostwo, są
ze sobą ściśle skorelowane, nie sposób byłoby omówić przywilejów związanych
tylko z samym ojcostwem. W związku z tym, w niniejszej analizie poddane zostały zarówno przywileje dotyczące ojcostwa, jak i macierzyństwa.
1. Uprawnione osoby i rodzaje przywilejów związanych z rodzicielstwem
Osoby, którym przysługują przywileje związane z rodzicielstwem to:
1. Pracownicy w ciąży
2. Rodzice dziecka, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
3. Opiekunowie prawni dziecka, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
W zależności od uprawnionego pracownika, mogą mu przysługiwać różne
rodzaje przywilejów. I tak:
1. W przypadku gdy pracownikiem jest kobieta w ciąży:
a) obowiązuje zakaz zatrudniania jej przy pracach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia;
b) obowiązuje zakaz wypowiadania lub rozwiązywania umowy o pracę
przez pracodawcę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie
umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca ją zakładowa organizacja
związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy;
c) umowa o pracę zawarta na czas określony, na czas wykonania określonej
pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu;
d) nie wolno jej zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej;
e) pracodawca ma obowiązek udzielać jej zwolnień od pracy na zalecone
przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli nie

3

Według podziału ryzyka pracodawcy autorstwa Ł. Pisarczyka, jest to ryzyko niedostępności pracy (Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008, s.205).
4
M. Latos – Miłkowska, Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem, str. 1,
Artykuł prawniczy [w:]
http://m.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/przemiany_stosunku_pracy
_zwiazane_z_rodzicielstwem.pdf.
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mogą one być przeprowadzone poza godzinami pracy (za czas nieobecności w
pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia).
2. Po urodzeniu dziecka kobiecie-pracownikowi przysługuje:
a) urlop macierzyński;
b) prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu
pracy na karmienie dziecka piersią. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie i przysługują pod warunkiem, że pracownica pracuje przynajmniej 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy
pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na
karmienie.
3. Pracownikowi, który jest ojcem przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego.
4. Opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
5. Zarówno matka, ojciec, jak i opiekun prawny dziecka są uprawnieni do:
a) urlopu wychowawczego,
b) zwolnienia od pracy na 2 dni potocznie zwanego „opieką”, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli muszą sprawować opiekę nad dzieckiem,
które nie ukończyło 14 roku życia. Z „opieki” może w ciągu danego roku kalendarzowego skorzystać tylko jeden z rodziców. Nie jest więc możliwa sytuacja w
której jeden dzień wolnego bierze matka a drugi ojciec.
2. Urlop macierzyński
Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 28 maja 2013 r. Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.675) od 17 czerwca 2013 r., rodzicom wszystkich
dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r. o ile nie później niż 14 dni po porodzie
złożyli lub złożą wnioski o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art.
1821§ 1, przysługuje (łącznie 52 tygodnie):
- 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla
matki) 6 tygodni urlopu dodatkowego (mogą korzystać ojciec i matka),
- 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (mogą korzystać ojciec i matka) – jego długość
jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie,
- 2 tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.
Art. 1821 a.§ 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w art. 1821 § 1 pracownik ma prawo
do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci
urodzonych przy jednym porodzie.
Natomiast w przypadku porodu mnogiego przysługuje nawet do 71 tygodni
urlopu w zależności od liczby dzieci :
- od 31 do 37 tygodni urlopu macierzyńskiego, w zależności od liczby dzieci,
- do 8 tygodni urlopu dodatkowego urlopu,
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- 26 tygodni urlopu rodzicielskiego (mogą korzystać ojciec i matka) – jego długość jest stała, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie,
- 2 tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.
Urlop dodatkowy w wymiarze 6 tygodni można podzielić maksymalnie na
dwie części, każda trwająca minimum tydzień, a 26 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, trwających minimum 8
tygodni. Urlop musi też mieć charakter ciągły, tzn. urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym oraz części tych urlopów muszą następować
bezpośrednio jedna po drugiej5.
Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą korzystać ojciec i matka.
Nowe przepisy mają więc umożliwić elastyczne korzystanie z urlopów przez
rodziców dziecka oraz godzenie ról zawodowych i rodzinnych, a także sprzyjać
częstszemu wykorzystywaniu urlopów przez ojców. Nowelizacja może też poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. Natomiast wysokości wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów dla rodzica który zdecyduje się tylko na półroczny pobyt z dzieckiem, otrzyma 100% pensji. Jeżeli
przedłuży urlop o kolejne pół roku, jego pensja wyniesie w drugiej połowie roku
60%. Rodzic, który od razu skorzysta z rocznego urlopu, otrzyma 80% wynagrodzenia. Można łączyć pracę maksymalnie na pół etatu z dodatkowym urlopem
macierzyńskim i urlopem rodzicielskim. Wtedy pracownik otrzymuje połowę
zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca jednak nie musi zgodzić się na łączenie
zatrudnienia i urlopu, bo nie na każdym stanowisku możliwa jest praca w niepełnym wymiarze. W takiej sytuacji będzie musiał poinformować pracownika o
przyczynach odmowy. Pracodawca jest obowiązany, każdorazowo uwzględnić
wniosek pracownikowi.
3. Urlop ojcowski
Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w
wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek składany w
terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Urlop ojcowski jest
urlopem odrębnym od macierzyńskiego i może być udzielony również wówczas,
gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim. Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi-ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia.
4. Urlop wychowawczy
Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy do urlopu wychowawczego ma osoba, która była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu wlicza się także po-

5

W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2013, art. 180 k.p. 1-11.
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przednie okresy zatrudnienia matka wychowująca niepełnosprawne dziecko ma
prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 6 lat:
- 3 lata urlopu wychowawczego można wykorzystać do ukończenia przez
dziecko 4 r.ż. (niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie),
- dodatkowe 3 lata urlopu przysługują gdy dziecko wymaga osobistej opieki i
ma orzeczoną niepełnosprawność (w przypadku dziecka do 16 r.ż.) bądź stopień
niepełnosprawności (w przypadku osoby powyżej 16 r.ż.) i można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.
Dodatkowe 3 lata urlopu wychowawczego przysługują niezależnie od tego
czy matka korzystała wcześniej z urlopu wychowawczego (tj. do ukończenia
przez dziecko 4 r.ż.).
Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek
pracownika i może być on wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Należy zaznaczyć, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w
okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę
umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub
likwidacji. Jednocześnie należy pamiętać, że w razie ustalenia przez pracodawcę,
że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
wzywa on pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości
i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę u dotychczasowego lub innego
pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza
to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Zrezygnować z urlopu wychowawczego można:
1. W każdym czasie - za zgodą pracodawcy
2. Po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed
terminem zamierzonego podjęcia pracy. Po zakończeniu urlopu wychowawczego
pracodawca ma obowiązek przyjąć do pracy pracownika, który zgłosił gotowość
jej podjęcia. Nie jest dopuszczalne zwolnienie pracownika z powodu wykorzystania przez niego urlopu wychowawczego.
5. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem
Artykuł 188 Kodeksu pracy stanowi, że „pracownikowi wychowującemu
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. To uprawnienie nie jest urlopem (jak potocznie się go nazywa) ale zwolnieniem od pracy. Takie uprawnienie przysługuje zarówno kobiecie jak i mężczyźnie, przy czym zgodnie z art. 1891 Kodeksu pracy, jeśli obydwoje rodzice (lub
opiekunowie) są zatrudnieni, to z tego prawa może skorzystać tylko jedno z nich.
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Zazwyczaj zakład pracy zażąda od ojca występującego o udzielenie wolnego
dnia na opiekę nad dzieckiem oświadczenia, że żona nie wykorzystała już wolnych dni w swoim zakładzie pracy. Zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługują raz w roku niezależnie od tego ile
dzieci posiadają zatrudnieni rodzice. Należy pamiętać też, że uprawnienie do 2
dni zwolnienia na dziecko nie przechodzi na następny rok, a za niewykorzystane
dni opieki nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6. Zasiłek opiekuńczy
Zgodnie z art. 32. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U.10.77.512 j.t. zpóźn.zm.) zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których
dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się
dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w
stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3. innym chorym członkiem rodziny.”
Członkami rodziny są: małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Prawo
do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje
na równi matce i ojcu dziecka, ale jest wypłacane tylko jednemu z rodziców temu, który wystąpi z wnioskiem. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli
poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Ale nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem
w wieku do 2 lat. Zasiłek przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż:
- 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym
dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
- 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.
Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego bez względu na przyczyny oraz
bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki,
nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
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Do wniosku o zasiłek opiekuńczy niezbędne jest dołączenie takich dokumentów jak:
a) w przypadku dziecka chorego (lub innego chorego członka rodziny) - zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA
b) w przypadku dziecka w wieku do lat 8 odpowiednio:
- w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko - oświadczenie ubezpieczonego
- w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej - decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego
izolację
- w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej - zaświadczenie lekarskie
wystawione na zwykłym blankiecie.
7. Równouprawnienie mężczyzn i kobiet a uprawnienia związane z
rodzicielstwem
Zmiany, jakie zachodziły w ostatnim dziesięcioleciu w sferze uprawnień rodzicielskich, wyraźnie wskazują na dążenie do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Oczywiście całko-wite zrównanie ich uprawnień w tym zakresie nie jest
możliwe - to kobiety rodzą dzieci, siłą rzeczy zatem przepisy gwarantujące
ochronę w czasie ciąży i bezpośrednio po porodzie muszą być do nich skierowane. Niezależnie jednak od tego od 10 lat można zaobserwować tendencję, którą
można określić jako „upodmiotowienie ojców”. W Kodeksie pracy sprzed 2001
r. określenie „ojciec dziecka” w ogóle się nie pojawiało. Dopiero ostatnie lata
przyniosły istotne zwiększenie możliwości korzystania z uprawnień rodzicielskich przez ojców. Przemiany te zapoczątkowało umożliwienie ojcom korzystania z urlopu wychowawczego6. Następnie wprowadzono możliwość skorzystania
z części urlopu macierzyńskiego, jeżeli pracownica po wykorzystaniu 14 tygodni
urlopu macierzyńskiego po porodzie postanowiła z niego zrezygnować (art. 180
§ 5 k.p.). Uprawnienie to nie jest jednak samodzielne – możliwość korzystania
przez ojców z części urlopu macierzyńskiego uzależniona jest od decyzji matki
dziecka o rezygnacji z niej. Możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego –
niejako w zastępstwie matki dziecka – pojawia się również w razie śmierci matki
dziecka (art. 180 § 7 k.p.) i w razie niezdolności matki do sprawowania opieki
nad dzieckiem w wypadku hospitalizacji (art. 180 § 61 k.p.). Dalszy rozwój
uprawnień związanych z rodzicielstwem przyniósł ojcom kolejne uprawnienia, z
których mogą korzystać na równi z matkami dzieci – możliwość korzystania z
obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 1867 k.p.) oraz możliwość korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1822 k.p.). W obu przypadkach, jeżeli oboje
rodzice są uprawnieni, korzystać z uprawnienia może tylko jedno z nich. Samodzielnym uprawnieniem ojców jest natomiast urlop ojcowski, uregulowany w art. 1823
6

Pierwotnie możliwość taka przysługiwała tylko matce dziecka.
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k.p., którego wymiar docelowo będzie wynosił 2 tygodnie. Urlop ten przysługuje
niezależnie od korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego czy dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego jest
również niezależna od tego, czy pracownik wcześniej korzystał z części urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
Zjawisko „upodmiotowienia ojców” w zakresie możliwości korzystania z
uprawnień rodzicielskich należy ocenić pozytywnie. Ewolucja tych przepisów
świadczy o tym, że ustawodawca stara się nadążać za przemianami obyczajowymi zachodzącymi we współczesnych polskich rodzinach7 i odchodzi od patriarchalnej wizji, w której obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi obarczano przede wszystkim kobiety. Daje to rodzicom możliwość bardziej elastycznego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb zorganizowania opieki nad
nowo narodzonym dzieckiem. Nowe rozwiązania mogą się również przyczynić
do bardziej sprawiedliwego rozkładu ryzyka związanego z zatrudnianiem pracowników w wieku rozrodczym. Pracodawcy będą się musieli liczyć z sytuacją,
w której to nie kobieta, lecz mężczyzna będzie korzystał z przerw w pracy w
związku z urodzeniem dziecka, i przestaną postrzegać młode kobiety jako wyłączne źródło tego ryzyka, co poprawi ich sytuację na rynku pracy8. Co ważne,
przyjęte rozwiązania, oparte przede wszystkim na możliwości wyboru, które z
rodziców będzie z danego uprawnienia korzystać, nie powodują summa summarum wzrostu obciążeń pracodawców – zmienia się rozkład tych obciążeń, a nie
ich wymiar. Ze wzrostem obciążeń „netto” dla pracodawców wiąże się wprowadzenie urlopu ojcowskiego. Analizowane rozwiązania nie są oczywiście pozbawione wad. Można dyskutować, czy są one wystarczające, czy też nie. Nie zmienia to jednak pozytywnej, w mojej opinii, oceny regulacji pozwalających na korzystanie z uprawnień związanych z rodzicielstwem przez ojców dzieci. Jednocześnie można zaobserwować działania ustawodawcy zmierzające do wyrównywania praw kobiet na rynku pracy poprzez rozbudowywanie przepisów antydyskryminacyjnych. W szczególności warto w tym kontekście powołać art. 183b § 2
pkt. 2, zgodnie z którym zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika polegające na stosowaniu środków, które różnicują
sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa9.
Streszczenie
Regulacje krajowe i międzynarodowe nadają pracownikom uprawnienia
związane z rodzicielstwem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, powszech7

Pisarczyk, Ryzyko…, s. 265.
Pisarczyk, Sprawozdanie z XIX…., s.16
9
M. Latos – Miłkowska, Przemiany stosunku pracy związane z rodzicielstwem, str. 3,
Artykuł prawniczy w:
http://m.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/przemiany_stosunku_pracy
_zwiazane_z_rodzicielstwem.pdf.
8
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nym dla pracodawców zakazem jest zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Katalog prac wzbronionych określają
przepisy szczegółowe. W katalogu prac wzbronionych dokonuje się podziału
tych prac na adresowane do kobiet w ciąży, w okresie karmienia piersią i innych.
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinni w swych regulaminach pracy ustalić szczegółowy wykaz tego rodzaju prac wzbronionych.
Jednocześnie, przepisy obowiązujące gwarantują kobietom w ciąży, a także kobietom i mężczyznom w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego szczególną ochronę stosunku pracy. Nie jest dopuszczalne zatrudnianie pracownicy w
ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Obowiązkiem pracownicy
jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży. Przepisy kodeksu pracy określają katalog uprawnień dla pracownic w ciąży, należą
do nich: zwolnienie od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badań w
związku z ciążą, obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy po zakończeniu
urlopu macierzyńskiego na dotychczasowym stanowisku lub równorzędnym do
zajmowanego przed rozpoczęciem urlopu, prawo do urlopu macierzyńskiego,
prawo do urlopu ojcowskiego, zakaz delegowania pracownicy w ciąży, która nie
wyraziła zgody poza stałe jej miejsce zamieszkania. Ponadto, obowiązujące regulacje określają również zasady karmienia piersią przez pracownicę w pracy.
Pracownicy nadane zostało ustawowe prawo do dwóch półgodzinnych
przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. W przypadku karmienia piersią więcej niż jednego dziecka, pracownicy przysługują odpowiednio wydłużone dwie
przerwy wynoszące po 45 minut. Na wniosek pracownicy istnieje również możliwość udzielania ich łącznie. Pracownikowi, którego okres zatrudnienia wynosi
co najmniej 6 miesięcy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do lat 3, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop
wychowawczy może zostać wykorzystany w 4 częściach. W czasie urlopu wychowawczego, przepisy kodeksu pracy dopuszczają możliwość podjęcia pracy,
jak również innej działalności, a także nauki, jeżeli wymienione zajęcia nie
uniemożliwiają sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Summary
National and international regulations give employees rights related to parenthood. Under the current rules, common for employers prohibited the employment of women is particularly arduous or harmful to health. Catalog of works
forbidden to lay down specific provisions. In the catalog of works forbidden to
make a distribution of such works addressed to pregnant women, breast-feeding
and others. Employers who employ at least 20 employees in its rules of procedure should work to establish a detailed list of the kinds of work prohibited. At
the same time, the provisions of the applicable guarantee pregnant women, and
women and men during the period of maternity leave special protection of the
employment relationship. It is not permissible hiring a pregnant employee overtime and night work. The duty of the staff is to provide a medical certificate con-
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firming the status of pregnancy. The provisions of the Labour Code define the
catalog of rights for pregnant workers, these include: exemption from work for
the time necessary to carry out in connection with pregnancy, the obligation to
release the employee to work after maternity leave at the current position or
equivalent to the occupied before the leave, the right to maternity leave, the right
to paternity leave, prohibition of delegation of pregnant workers, who did not
consent outside its permanent place of residence. In addition , current regulations
also lay down the rules for breastfeeding by the employee at work.
Employees were given a statutory right to two half-hour breaks, counted as
working time. In the case of breastfeeding more than one child, the employees
are entitled to two breaks elongated respectively amounting to 45 minutes. At the
request of the staff, there is also the possibility of granting them together. An
employee whose period of employment is at least six months are entitled to parental leave for up to 3 years, but no longer than until the child is 4 years old.
Parental leave can be used in 4 parts. During parental leave, the provisions of the
Labour Code allow for the possibility of employment as well as other activities,
as well as science, if these activities do not prevent the exercise of personal care
of the child.
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Prekursor spółdzielczości polskiej – Stanisław Staszic
Wstęp
Stanisław Staszic jeden z najwybitniejszych polskich synów, a zarazem
ojciec polskiej spółdzielczości, prekursor pierwszych spółdzielni oraz
towarzystw grupujących ludzi różnych stanów, skupiających się wokół jednej
idei, jednego celu. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie sylwetki, osobowości i
poglądów moralnych jednego z najwybitniejszych ojców stanu XIX wiecznej
Rzeczpospolitej polskiej przez wielu uważanych za ojca polskiej spółdzielczosći.
Przed przystępując do omówienia wyżej wskazanej osoby, ojca
spółdzielczości należy wskazać, iż początki ruchu spółdzielczego zrodziły się
pod koniec XIX w Anglii. Powstanie pierwszych spółdzielni było wynikiem
dążeń uboższych warstw społeczeństwa kapitalistycznego - przede wszystkim
robotników, chłopów, rzemieślników – do ograniczenia wyzysku głównie w
dziedzinie handlu oraz kredytu. Podstawy pierwszych spółdzielni wywodzą się z
socjalizmu utopijnego, socjalizmu ricardiańskiego oraz solidaryzmu
chrześcijańskiego1. W niniejszym artykule zostanie ukazana postać wspaniałego
ojca stanu, prekursora spółdzielczości na ziemiach polskich okupowanych przez
zaborców, idealnie wpisującego się w epokę ruchu spółdzielczego.
1. Jeden z pierwszych
Jako jeden z pierwszych Stanisław Staszic zapoczątkował powstanie
pierwszych towarzystw grupujących mieszczan i chłopów, będących podstawą
późniejszych spółdzielni. W Europie w połowie XIX w pojawiła się pierwsze
spółdzielnie spożywców. Jednakże szybko upadły z powodu braku
doświadczenia organizatorów oraz wadliwej polityki handlowej. Za właściwy
początek spółdzielczości uważa się zorganizowanie w 1844 r., przez tkaczy w
Rochdale (Wielka Brytania) - tworzących spółdzielnię spożywców Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów. Przyjęto zasady jej organizacji i
1

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa, wyd. 16, s 162-165. W tym
samym: Socjalizm utopijny – ideologia mająca na celu zniesienie własności prywatnej,
jako źródła wyzysku i zamianę dotychczasowych stosunków wspólnotą majątkową i
równością wszystkich obywateli; Socjalizm ricardiański – nurt w brytyjskiej myśli
ekonomicznej, powstały w pierwszej połowie XIX wieku, nawiązujący do teorii
ekonomicznej Davida Ricardo. Nurt ten krytykował społeczeństwo kapitalistyczne oraz
postulował stopniowe pokojowe przemiany społeczne; Socjalizm Chrześcijański w duchu
chrześcijańskim krytykował efekty kapitalizmu. Domagał się sprawiedliwego społecznie
podziału zysków, m.in. dzielenia się majątkiem z najuboższymi warstwami ludności.
Socjalizm chrześcijański odrzucał ideę walki klas i postulował solidaryzm społeczny.
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funkcjonowania, zwane zasadami rochdalskimi, doskonalone w latach
następnych2.
Pierwszymi formami spółdzielczości na ziemiach polskich były zrzeszenia
chłopów i mieszczan. Jednym z prekursorów spółdzielczości tamtego okresu był
Stanisław Staszic, który już w 1816 roku założył w swoich dobrach Towarzystwo
Rolnicze Hrubieszowskie (inaczej Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania
się w Nieszczęściach). Była to szczególna organizacja jak na tamte czasy.
Towarzystwo funkcjonowało według szczegółowo opisanych przez Stanisława
Staszica kontrakcie zawartym przezeń z 329 miejscowymi gospodarzami
będącymi „ojcami rodzin”. W kontrakcie tym uczynił Towarzystwo właścicielem
wszystkich swoich dóbr ( składających się z folwarku, 9 wsi i miasta
Hrubieszowa), a jego członków dziedzicznymi użytkownikami gospodarstw, z
których żadne nie mogło przekroczyć 80 mórg (w przeliczeniu ok 44,8 ha)
powierzchni. Na społeczność Towarzystwa, równą pod względem posiadanych
praw składali się obok gospodarzy i bezrolnych chłopów, również urzędnicy
administracyjni, nauczyciele, dzierżawcy młynów i foluszy oraz lekarze, wójt i
burmistrz miasta. Członkowie Towarzystwa płacili czynsz zróżnicowany jednak
co do wysokości. Warte wskazania jest okoliczność, iż byli chłopi
pańszczyźniani uiszczali opłaty niższe niż użytkownicy gruntów
pofolwarcznych. W 1801 roku Stanisław Staszic nabył dobra hrubieszowskie o
powierzchni 12 tysięcy morgów. Nie mogąc jako mieszczanin zostać ich
formalnym właścicielem zakupił je na nazwisko Anny z Zamoyskich Sapieżyny.
Natomiast w 1811 r został prawnym właścicielem tychże ziem. W złym
położeniu natomiast znajdowali się bezrolni. Mogli oni nabyć ziemię jedynie w
sytuacji wykluczenia z Towarzystwa któregoś z posiadaczy. Ponadto w zapisie
powstania Towarzystwa znalazł się zapis zgodnie z którym wszyscy członkowie
wspólnoty byli zobowiązani do niesienia pomocy dotkniętym przez klęski
żywiołowe współtowarzyszom w zależności od wysokości posiadanych
powierzchni użytkowych gospodarstwa. Zgodnie z życzeniem Staszica
Towarzystwo opiekowało się sierotami, kalekami i niedołężnymi starcami.
Staszic stworzył również zasady mające na celu wzrost pracowitości,
oszczędności i gospodarności wśród członków towarzystwa. Towarzystwo
zajmowało się również świadczeniami o charakterze socjalnym m.in. świadczono
opiekę lekarską oraz funkcjonowało szkolnictwo. Działalność powyższa była
finansowana ze składek uiszczanych w ramach towarzystwa. Staszic uważał że
na wszystko należy zapracować, a nie dostać za darmo. Wybudowanie szkoły i
pomieszczenia dla lekarza na terenie Towarzystwa miało dokonać się z funduszy
Towarzystwa, lecz tylko jednorazowo. Na dalsze ich utrzymanie, a w wypadku
pożaru na odbudowę, łożyć mieli gospodarze3.
2

W. Molik, Stanisław Staszic 1755, Poznań 1980, s. 8.
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Podniesieniu stanu gospodarczego dzierżawionych dóbr Stanisław Staszic
poświęcił wiele uwagi. W 1822 roku akt Towarzystwa podpisał car Aleksander I
Romanow, a w 1882 zatwierdził ponownie rząd rosyjski. W latach 60 XIX w.
pojawiły się spółdzielnie o bardziej trwałych podstawach rozwojowych. Od tego
okresu we wszystkich niemal krajach europejskich, a także na innych
kontynentach, powstawało wiele spółdzielni różnych typów: spożywców,
rolniczych, oszczędnościowo-kredytowych, mieszkaniowych, pracy itp. Zwykle,
dla zwiększenia efektywności swego działania, tworzyły one swoje organizacje
regionalne i ogólnokrajowe, zaś w 1895 r. założony został Międzynarodowy
Związek Spółdzielczy, istniejący do tej pory jako największa (reprezentująca ok.
1 mld spółdzielców) i jedna z najstarszych organizacji pozarządowych na
świecie. Władze wielu państw przyjmowały sprzyjające rozwojowi
spółdzielczości regulacje prawne4. To dzięki działalności Stanisława Staszica na
ziemiach polskich wykształciły się pierwsze spółdzielnie.
2. Osobowość
Omawiając osobowość Stanisława Staszica należy wskazać, iż pochodził on
z rodziny mieszczańskiej. Prekursor jak już został określony we wcześniejszej
części niniejszego artykułu należał do jednych z najwybitniejszych osobowości
epoki oświecenia. Wielki patriota podejmujący szeroką działalność patriotyczną.
Najwybitniejszy publicystą za czasów Augusta Poniatowskiego.
Stanisław Staszic włączył się w nurt przemian, które zostały zapoczątkowane
w drugiej połowie XVIII w. Posiadał szeroką wiedze z różnych dziedzin nauki,
przede wszystkim z prawa i ekonomii oraz przyrodoznawstwa i geologii.
Aktywnie włączył się w naprawę Rzeczpospolitej. Sprawował odpowiedzialne
funkcje państwowe, naukowe i oświatowe5.
Autor wielu znakomitych rozpraw politycznych, które pisał w okresie
poprzedzającym Sejm Czteroletni i w czasie burzliwych obrad parlamentu. Prace
Staszica zatytułowane „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego” i „Przestrogi dla
Polski” wywarły duży wpływ na reformy Sejmu Czteroletniego (1788–1792)
oraz na uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. Były to propozycje umiarkowane
w porównaniu do radykalnych poglądów, głoszonych przez Hugona Kołłątaja i
skupionych wokół niego publicystów i działaczy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Ich
poglądy były zbliżone do haseł francuskiej rewolucji burżuazyjnej m.in.
domagali się zniesienia pańszczyzny i poddaństwa chłopów, równych praw dla
mieszczan i utworzenia republiki6.
Na kształtowanie się osobowości Stanisława Staszica miało wpływ wiele
czynników. Przede wszystkim fundamentem do późniejszych poglądów
4

K. Boczar, Spółdzielczość, Warszawa 1979, s. 75.
B. Leśnodorski, Dzieje Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historycznoprawne, Ossolineum, Wrocław 1951.
6
J.A. Gierowski, Historia Polski, 1505–1864, cz. 2, PWN, Warszawa 1978, s. 101–120;
Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł, oprac. przez B. Leśnodorskiego, Wrocław 1952.
5
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politycznych i społecznych Staszica były nauki przekazane przez rodziców.
Matką Staszica była Katarzyna z domu Mędlicka – kobieta „pełna ludzkości,
zwyczajnie do dzieci swych przywiązana, mająca wiele religii, ale z nią i
przesądy” (charakterystyka Staszica). Pobożna i wyjątkowo religijnie
usposobiona Katarzyna Staszicowa, gdy dziecku zagrażała śmierć, uczyniła Bogu
ślub, iż poświęci je służbie bożej, byle tylko Bóg je przy życiu zachował. To też od
dzieciństwa ubrany chodził w „sukienkę ksiąską”7.
Natomiast ojcem Staszica był burmistrz Piły. Ojciec jako człowiek światły, o
szerokich zainteresowaniach, liberalny przekazał Staszicowi umiłowanie do
spraw publicznych. Był człowiekiem o wielkiej religijności, która zaczerpnięta
została od matki, następnie pogłębiona wiedzą teologiczna, filozoficzną oraz
przyrodniczą m.in. na uniwersytetach w Niemczech oraz College de France.
Tam zapoznał się z wieloma uczonymi francuskimi, twórcami ideologii
Oświecenia8.
Młodego uczonego interesowała zwłaszcza nowa wizja świata ujmująca
życie człowieka i przyrody w jednolitą całość, zgodną z prawami rozumu i nauki.
Zrobił na nim duże wrażenie empiryzm J. Locke’a, który wskazywał na ścisły
związek filozofii z postępami nauk przyrodniczych i techniki. W związku z tą
koncepcją nasilił się ostry i wielostronny nurt krytyki religii i kleru. Staszic uległ
chwilowo ateizmowi i materializmowi. W tym czasie zmagał się z rozterkami i
poważnymi wątpliwościami co do ewentualnej zmiany światopoglądu. Czesław
Leśniewski pisze, że było to: „…łamanie się mozolne, bolesne, borykanie się z
teologiami i z teologami, a to w celu wyzwolenia się z pod ich wpływu, w celu
odnalezienia czystej, możliwie obiektywnej prawdy, niezależnej od jakichkolwiek
ubocznych wpływów…”. Zainteresowania Staszica koncentrowały się w
przeważającej mierze wokół nowej wizji świata ujmującej życie człowieka i
przyrody w jednolitą całość9.
3. Poglądy moralne
Stanisław Staszic zajmował się teorią i praktyką. Jego zainteresowania
oscylowały wokół nauk prawniczych, przyrodniczych, humanistycznych oraz
ekonomicznych. Jego dorobek naukowy odnaleźć można w gospodarce,
badaniach geologicznych w reformach ustrojowych i oświatowych (współtwórca
Komisji Edukacji Narodowej i Konstytucji 3 Maja). S. Staszic odznaczał się
7

Zob.: S. Staszic, Edukacja z autobiografią autora, Polska Składnica Pomocy Szkolnych,
Warszawa–Kraków–Poznań 1921, s. 2–5.
8
J. J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1956, s. 107–279.
Na twórczość Staszica zaważyły zwłaszcza poglądy Jana Jakuba Rousseau,, Charles’a
Luis’a de Montesquieu, Denis’a Diderota, Voltaire’a, Georgesa Leclerca de Buffona i
Johna Locke’a;
9
Cz. Leśniewski, Stanisław Staszic, jego życie i ideologia w dobie Polski niepodległej
(1755–1795), Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Gebethnera i
Wolffa, Warszawa 1926, s. 77.
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niepospolitymi zaletami umysłu oraz czułym sercem. Obserwował przyrodę,
ludzi, ich pracę i warunki życia; prowadził rozmowy z wybitnymi uczonymi i
działaczami, np. z Andrzejem Zamoyskim, będąc przez osiem lat wychowawcą
jego synów. Był podatny na „nowinki” zagraniczne (studia i liczne wyjazdy do
państw Europy Zachodniej). Wierzył w Boga, ale do końca swego życia borykał
się z wątpliwościami, zwłaszcza po pierwszym „zauroczeniu” ideologią
Oświecenia. Zdolności pedagogiczne sprawiły, że Autor „Przestróg dla Polski”
kształcił z powodzeniem młodzież m.in. w Akademii Zamoyskiej,
przygotowywał projekty nauczania i organizował szkolnictwo. Założył Szkołę
Akademiczno-Górniczą w Kielcach. Podstawą jego pracy naukowej i
dydaktycznej był racjonalizm. Zdarzały się jednak archaiczne poglądy, np.
dotyczące nauki i praktyki lekarskiej. Był to człowiek o dobrym i wrażliwym
sercu. Darzył głębokim uczuciem najbliższych, a młodzież – zaufaniem i
wyrozumiałością. Najważniejsza jednak dla niego była miłość do ojczyzny.
Liczne jej przejawy odnajdujemy na kartach jego książek. W obliczu upadku
Rzeczypospolitej miłość ta przerodziła się w fanatyczny patriotyzm10.
W „Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego” Staszic pisze: „Byłem prze
kilka lat szczęśliwym… Któż jest nieszczęsną przyczyną, że nim być dłużej nie
mogę? Przemoc uczyniła mię niewolnikiem. Ale nigdy odmienić nie potrafi duszy
Polaka… W tej niewoli pozostała tylko miłość do tego narodu”11.
Natomiast w „Przestrogach dla Polski” centralne miejsce zajmuje Ojczyzna i
„patriotyzm”. Staszic zwierza się: „…jakby ten kraj uratować myślę
ustawicznie…” i dalej – „kocham Polskę”, „nade wszystko kocham ojczyznę”,
„bezinteresownie kocham ojczyznę”. Upomina się o ofiarność, sprawiedliwość i
reformy ustrojowe w obliczu zagrożenia suwerenności Rzeczypospolitej12.
Brał udział w działalności patriotycznej, więzień powstania warszawskiego
w 1794 r. Groziła mu kara śmierci lecz ocalony przez oficera moskiewskiego
„Daszkowa”. Traktował ten incydent za rzecz zwyczajną i nie uważał siebie za
bohatera. Działalność patriotyczna zbudziła u Staszica ducha działalności
publicznej. Pełnił liczne i różnorakie funkcje państwowe. Karierę polityczną i
organizacyjną rozpoczął w Księstwie Warszawskim. Był m.in. prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, radcą stanu ds. reformy administracji i
dyrektorem Wydziału Przemysły i Kunsztów w Radzie Administracyjnej. Podjął
też kilka ważnych dla kraju inicjatyw gospodarczych, administracyjnych i
oświatowych: realizował z powodzeniem program badań geologicznych, pod
jego kierownictwem rozbudowano i unowocześniono Zagłębia Staropolskie,
przyczynił się do budowy kopalni węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej.
Starał się przy tym uwzględniać fundamentalne wartości, takie jak: wolność,
10

Leśniewski, op.cit., s. 149–150.
S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Ossolineum, Wrocław 1965, s. 90–91
i 104; F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wieku, PIW,
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sprawiedliwość, równość, własność i pokój powszechny. Dobrze wiedział, że
wolni i zamożni chłopi oraz mieszczanie zwiększą wydatnie pojemność rynku, a
w rezultacie przysporzą dochodów skarbowi państwa. Zmniejszą także
marnotrawstwo w mikro-i makro skali. Wielki patriota podejmował odważne
decyzje, w działalności publicznej często ulegał emocjom, wygłaszał przesadnie
krytyczne opinie i oceny, co niekiedy prowadziło do uproszczeń, błędów i braku
obiektywizmu. Zwracają także uwagę jego poglądy idealistyczne i utopijne , np.
dotyczące zapewnieniu wszystkim ludziom pełnej szczęśliwości, wspólnej
własności i pracy, ukształtowanie przy pomocy religii i nauki moralnej ludzi,
którzy byliby pozbawieni wad13.
Staszic piętnował szerzącą się plagę pijaństwa, która objęła swym zasięgiem
wszystkie stany i warstwy społeczne, przynosząc straszliwie destrukcyjne skutki.
Mimo to nie nakazywał zupełnej abstynencji. Staszica cechował również
fanatyczny antysemityzm. W społeczności żydowskiej widział samo zło.
Wypowiadał się w kwestii żydowskiej, jak kupiec lub rzemieślnik, który
osaczony przez Żydów walczył o swoje przetrwanie. Z podobną nienawiścią
wyrażał się Staszic o duchowieństwie. Używał przy tym obelżywych słów nie
licujących z godnością księdza. Szczególnie brutalnie atakował zakonników14.
Stanisław Staszic żył skromie, a zgromadzony przez 50 lat majątek przeznaczył
na godny cel, tj. zakup włości Hrubieszowskiej, którą przekazał z prawem
dziedzictwa około 500 rodzinom włościańskim. Znaczną część zgromadzonych
funduszy – jak odsłania Cz. Leśniewski – zawdzięczał szczęśliwym operacjom
giełdowym, dokonywanym w Wiedniu. Świadczy to nie tylko o dobrej
znajomości realiów gospodarczych w Cesarstwie Austro-Węgierskim i
mechanizmach giełdy, ale także o tym, że miał „duszę” hazardzisty15.
4. Poglądy
Poglądy Stanisława Staszica nie zrodziły się w pustce. Polska myśl
ekonomiczna miała jednak, mimo wpływu ekonomii francuskiej i angielskiej,
charakter samodzielny i umożliwiła sformułowanie programu rozwoju
ekonomicznego, uwzględniającego ówczesne położenie gospodarcze kraju.
Bezpośredni wpływ na gospodarkę wywarli polscy merkantyliści (Stanisław
Zaremba, Jan Grodwagner, Andrzej M. Fredro, Wojciech Gostkowski) oraz
fizjokraci (Julian Marchlewski, Hieronim i Walerian Stroynowscy, Antoni
Popławski, Joachim Chreptrowicz). Staszic korzystał z dorobku swych
poprzedników. Uważał, iż rolnictwo jest sztuką, którą należy doskonalić poprzez
stosowanie gospodarności i nowych metod. Natomiast postęp techniczny nie jest
możliwy bez rozwoju przemysłu. Tam, gdzie kwitnie rolnictwo, „wkrótce

13
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zakrzewi się” przemysł i handel wewnętrzny16.
Rolnictwo dostarczy środków i siły roboczej oraz zwiększy popyt na
artykułu przemysłowe. Rolnictwo i przemysł, zwiększając produkcję, wpłyną na
rozwój handlu wewnętrznego. Nakłady i środki przeznaczone na inwestycje
rolnicze i przemysłowe mogła zapewnić wieś (surowce, wytwory rolnictwa, siła
wodna, nadwyżki siły roboczej) oraz posiadacze ziemscy (wolne kapitały,
dysponowanie ziemią). S. Staszic uważał, że rozwój produkcji rolnej,
przemysłowej i rzemieślniczej oraz postęp w zakresie handlu przyczyni się do
rozbudowy starych i powstania nowych miast. Miasta zaś powinny doprowadzić
do „urodzajów sprzedaży”17.
Staszic reprezentowała model wzrostu ekonomicznego, wykorzystującego
współpracę państwa. Wysnuwał koncepcję, iż korzystnym dla gospodarki kraju
byłby proporcjonalny podział majątku i zasobów. Podstawą poglądów Staszica
była gospodarka drobnotowarowa, gdyż byłaby w stanie likwidować
sprzeczności gospodarki kapitalistycznej i uchronić ją od kryzysów
ekonomicznych18.
Staszic był zwolennikiem utrzymania rozwiniętej produkcji rzemieślniczej
oraz zamożnego rolnictwa. Proponował przyjmowanie wzorów angielskich oraz
Europy Zachodniej. Przykładał dużą wagę do uruchomienia pozagospodarczych
czynników rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza oświaty (szkoły techniczne i
gospodarcze). W swej bogatej działalności publicznej wspierał różnego rodzaju
struktury samopomocowe, tj. różnorodne formy spółdzielczości (kasy
zapomogowopożyczkowe, banki „posiłkowe”). Nic więc dziwnego, iż uznano go
za „ojca spółdzielczości polskiej”19.
Potrafił połączyć praktykę z teorią. Przejął z ekonomii zachodniej te pojęcia i
konstrukcje teoretyczne, które odpowiadały polskiej rzeczywistości. Niestety,
pozostały one w zasadzie teorią, ponieważ rozbiory Polski uniemożliwiły jego
realizację. W niewielkim zakresie próbowano program Staszica zastosować w
praktyce w okresie Królestwa Kongresowego. Należy podkreślić, iż sam Staszic,
podjął próbę urzeczywistnienia fragmentu swojej koncepcji. Wykupione przez
siebie dobra hrubieszowskie przekazał Hrubieszowskiemu Towarzystwu
Rolniczemu, w skład którego wchodzili mieszkańcy tych dóbr. Własność
ziemska nabrała charakteru własności grupowej. Użytkowanie ziemi, zgodnie z
wcześniej przygotowanym programem agrarnym, miało charakter indywidualnodziedziczny, co uruchamiało bodźce osobistego zainteresowani i stymulowało
wzrost produkcji rolnej.
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17
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5. Stosunek do chłopów
Głównym źródłem bogactwa oraz podstawą funkcjonowania gospodarki dla
Staszica było rolnictwo. W „Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego” stwierdza
też, iż „rolnictwo jest pierwszą zasadą prawdziwej szczęśliwości towarzystw…”.
Człowiek „szczęśliwy”, to przede wszystkim człowiek dobrze odżywiony. Zatem
rolnictwo „żywi, inne sztuki ogładzają” (rzemiosło, nauka). Rolnik jest […]
„karmicielem towarzystwa. Każdy inny człowiek wyjadaczem” 20.
Staszic uważał, iż główną przyczyną złej sytuacji chłopa był pańszczyzna. W
XVIII w. obowiązywało 5–6 dni tygodniowo pracy na pańskim folwarku. Autor
„Przestróg dla Polski” potępiał zdecydowanie odrabianie pańszczyzny, używając
mocnych słów. Zwraca też uwagę na jej skutki, a mianowicie, że pogłębia
niesprawiedliwość, utrzymuje niechęć w człowieku do pracy, uczy niesolidności
i oszukaństwa. W rezultacie „Pańszczyzna tłumi wszelki życia i rodzaju owoc.
Kraj z pańszczyzną zawsze w jednym stanie trwać musi. Nie postąpi dalej”21.
Twierdził iż postęp może nastąpić w sytuacji zmiany zasad ustrojowych
państwa wobec chłopów i mieszczan Przyczyną małej produkcyjności polskiego
rolnictwa było odebranie rolnikom własności prywatnej oraz nasilający się ucisk
chłopów pańszczyźnianych.
S. Staszic opisuje wegetację chłopów: „Tych żywnością jest chleb z śrutu, a
przez ćwierć roku samo zielsko, napojem woda i paląca wnętrzności wódka. Tych
pomieszkaniem są lochy… gospodarz na zgniłym spoczywa barłogu… obok niego
śpi mała a naga dziatwa… wraz ze zwierzętami…”. Dalej przedstawia ich
zastraszający wygląd: „Widzę miliony stworzeń, z których jedne wpół nago
chodzą, drugie skórą albo ostrą siermięgą okryte, wszystkie wyschłe, zrzedniałe,
obrosłe, zakopciałe. Oczy w głowie głęboko zapadłe. Dychawicznymi piersiami
bezustannie robią… więcej podobieństwa okazują do zwierza niżeli do
człowieka”22.
Staszic uważał, że sposobem uzdrowienia rolnictwa może być stopniowe
oczynszowanie. Ustawa czynszowa, nie tylko mogłaby przyspieszyć wzrost
gospodarczy, ale także mieć wymiar humanitarny: „…nie jednemu człowiekowi
życie ocali, a tysiącom ludzi sprawiedliwość, a Rzeczypospolitej bezpieczeństwo
ułatwi…”. Właścicielom, którzy w swoich dobrach czynsz wprowadzą,
Rzeczypospolita winna wdzięczność i wysokie nagrody. Koniecznością były
także reformy skarbowe. Autor „Przestróg dla Polski” proponuje aby szlachta
obciążała siebie, tak wysokimi podatkami, które zabezpieczyłyby Polskę przed
zagrożeniem zewnętrznym. Możliwości zwiększenia dochodów widział też w
ograniczeniu wystawnego trybu życia: „…udzielna szlachta polska nie w
karetach, ani w cugach, nie w lokalach, nie w meblach, strojach i stołach, ale
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patrzając się na swoje wojsko w tym swoją wielkość i bogactwa znalazła”23.
6. Stosunek do Boga
Stanisław Staszic został wychowany przez swoją matkę w głębokiej wierze.
W wieku młodzieńczym zajmował się tematyką istnienia Boga. W jednym z
pierwszych tekstów wystąpił przeciwko ateuszom24.
Przekonany, że Bóg istnieje, popierał: fenomen rozumu ludzkiego, ład i
porządek panujący we wszechświecie (nieskończona mądrość i
„wszechmocność” Stwórcy) oraz wspaniałość natury ziemskiej. Argumenty te
dowodzą – według niego – że stworzenie świata nie było dziełem „ślepego
przypadku”. Pod wpływem ideologii Oświecenia jego stosunek do Boga uległ
pewnej ewolucji. Szczególne znaczenie miały studia filozoficzne oraz
przyrodnicze, zwłaszcza pod kierunkiem Bufona. Poglądy Staszica na istnienie
Boga zostały pogłębione i nie miały już charakteru tak scholastycznego, jak w
okresie młodzieńczym. Cz. Leśniewski pisze, że nie zniszczyły jednak w nim
wiary na istnienie Boga, wręcz przeciwnie, wiarę tę wzmocniły i ugruntowały, a
Stwórca pozostał „pierwszą przyczyną bytu wszelkiego”25. S. Staszic był
przekonany, że stałe szczęście osiąga człowiek, który postępuje zgodnie z
zamiarem swojego Stwórcy, realizując miłość do bliźnich poprzez dobre
uczynki. Pomoc dla biednych, chorych i opuszczonych mogła poprawić ich los, a
darczyńcom ugruntować własne szczęście26.
W zakresie praw to Staszic uważał, iż prawem natury jest prawo Boga.
Najwyższy Prawodawca wyznaczył każdemu stworzeniu miejsce oraz rolę, jaką
wypełnia dla społeczeństwa i „pożytki”, które od niego otrzymuje. S. Staszic
bardzo często odwołuje się do Boga. „Wskazywał na fakt, iż człowiek jest wolnym
dziełem Boga. Podkreśla, że człowiek wolny jest dziełem Boga, a niewolny –
tyrana”. „Dla spełnienia tych celów widział potrzebę nauczania religii. Zalecał
żeby żyć zgodnie z nauką Chrystusa, a nie tak jak szlachta, panowie i despoci,
którzy mieli „swoją moralność”, pozwalającą im zawłaszczać przywileje i
ziemię, nie płacić podatków oraz ciemiężyć niższe stany”27.
Ponadto warte wskazania jest również, iż opisywany ojciec spółdzielczości
za zły stan rzeczy obwinia kapłanów, którzy nauczali religii. Zostali oni nazwani
przez niego „oszczercami, a nie nauczycielami wiary Chrystusa”28.
Dalsze rozważania Staszica dotyczące prawa naturalnego i moralnego
potwierdzają jego ambiwalentny stosunek do Boga i religii. Według Staszica, aby
doskonalić człowieka należy uznać nadrzędność prawa moralnego nad
23
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naturalnym. Prawo moralne jest podstawą całej ludzkiej szczęśliwości i
zabezpiecza wolność, sprawiedliwość, równość i własność oraz stanowi podporę
moralności29. W związku z tym, że moralność ma tak duży wpływ na postawę
społeczeństwa, S. Staszic zaleca podjęcie szerokiej akcji edukacyjnej. „Tę naukę
przezywam moralną. Nauka moralna jest ze wszystkich najpierwszą”. Z kolei w
nauce moralnej… zasadą najgruntowniejszą być powinna religia”. Autor
„Przestróg dla Polski” kreśli szczegółowy, trzystopniowy projekt nauczania.
Charakterystyczną cechą tego programu jest łączenie tam, gdzie to jest możliwe,
teorii z praktyką30.
„S. Staszic. dostrzegał on biskupów, którzy „złe broją”, a także gorszą lud
„brzydką chciwością”. Oskarżał ich za pomoc w stanowieniu rządów
despotycznych i poparcie udzielane haniebnej władzy. Potępiał hierarchów
prowadzących wystawny tryb życia. Staszic pytał, czym są ci prałaci, opaci i
biskupi, w których dobrach nadal obowiązuje poddaństwo i „człowiek w
niewoli”. Zgorszenie sieli też kapłani, którzy „… biegają po wsiach za
dziewkami, które z jego wsi do drugiej zamąż poszły… Proponował też uchwalić
prawo nakazujące sprzedaż dóbr duchownych z prawem własności oraz prawo
zakazujące podział dziesięciny z plebanami”31.
Reasumując tę cześć artykułu Staszic wzywał do zniesienia hierarchii
kościelnej. „Prócz plebana i biskupa – głosił – każdy inny duchowny jest
niepotrzebny, a tym samym szkodliwy, bo tylko „…z cudzej pracy je i pije… dziś
kanonik niepotrzebny. Żołnierz kraju jest obrońcą”. S. Staszic zwraca się do
duchownych nauczycieli edukacji publicznej, aby ucząc moralności i religii
wpajali „…w miękkie serca jeszcze cnotliwej młodzieży, tej to jednej nadziei
kochanej Ojczyzny naszej”, miłość do własnego kraju i obowiązki obywatelskie.
Jedynie oni mogli dokończyć „dzieło zbawienia. Dla oddania sowich myśli
używał takich określeń, jak „gniazdo próżnia”, „opasłe Augustyny”, „sobie
szkodliwe i ziemi nieużyteczne Kameduły”, „mnichy samodzierże”. Wypowiedzi
jego na temat papieży „tchnęły gryzącą ironią”32.
Zakończenie
Reasumując należy z całą pewnością powiedzieć, iż Staszic był „wielkim”
ojcem spółdzielczości polskiej. Dał podwaliny do powstania pierwszych
spółdzielni na ziemiach polskich. Wielki autorytet, człowiek o bogatym wnętrzu
z przewagą cech pozytywnych. Wilki duchem, wiedzę czerpał z różnych źródeł,
obserwator przyrody, fanatyk poznawania ludzkiej pracy. Samotnik, myśliciel,
wiele czasu poświęcał na zgłębienie literatury pięknej. Jednakże po wnikliwej
analizie w postawie Staszica można dostrzec wiele sprzeczności które czynią go
29
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prawdziwym wyjątkowym człowiekiem wartym uwagi i większe go zamyślenia.
Można wskazać z jednej strony iż był to realista i utopista, obdarzony miłością
do otaczającego go świata jak również i nienawiścią. Był człowiekiem solidnym
jednakże budował Zagłębie Staropolskie bez projektów perspektywicznych.
Kończąc należy wskazać, iż był to człowiek religijny, krytykujący ją. Wierzenia i
osiągnięcia Staszica w innych dziedzinach są mało znane. Należy go uznać za
moralnie nieskażonego. Jednocześnie należy wskazać, iż był to człowiek
wybitnie uczony, o wielu zainteresowaniach: filozoficznych teologicznych,
prawnych. W wyniku dogłębnej analizy jego niektóre przekonania wydają się
wewnętrznie sprzeczne, ale z cała pewnością należy go uznać za ojca
spółdzielczości polskiej.
Streszczenie
Artykuł ma na celu ukazanie sylwetki osoby Stanisław Staszica. Przez naukę
prawa osoba ta jest uznawana za ojca spółdzielczości polskiej. Artykuł został
podzielony na pięć części w pierwszej części została ukazana osobowość i
moralność Stanisława Staszica, natomiast w następnych częściach został ukazana
jego pogląd ekonomiczny stosunek do chłopa oraz do religii. Na zakończenie
autor wskazał iż jest to osoba o dość skomplikowanym charakterze, paradoksalna
o licznych zainteresowaniach oraz bogatych poglądach religijnych i moralnych.
Summary
Article aims to show the silhouette of a person Stanislaw Staszic. By learning
the right person is considered the father of the Polish co-operative movement.
The article is divided into five parts, the first part was shown personality and
morality Staszic, while in the following sections has shown his view of economic
value to the farmer and to religion. In conclusion, the author pointed out that this
is a person with a rather complicated character, paradoxical about the many
hobbies and a rich religious and moral beliefs.
Bibliografia
1. Boczar K., Spółdzielczość, Warszawa 1979.
2. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wieku, PIW,
Warszawa 1992.
3. Frączak P., Szkice do historii ekonomii społecznej w Polsce
www.wortales.rops.krakow.pl.
4. Gierowski J.A., Historia Polski, 1505–1864, cz. 2, PWN, Warszawa 1978.
5. Górski J., Z historii myśli ekonomicznej. Studia i materiały, Wydawnictwo
Łódzkie, Łódź 1985,
6. Kuźnica Kołłątajowska, Wybór źródeł, oprac. przez B. Leśnodorskiego,
Wrocław 1952.
7. Leśniewski Cz., Stanisław Staszic, jego życie i ideologia w dobie Polski niepodległej (1755–1795), Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Gebethnera i

697

Wolffa, Warszawa 1926, s. 77.Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Gebethnera i
Wolffa, Warszawa 1926.
8. Leśnodorski B., Dzieje Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium
historyczno-prawne, Ossolineum, Wrocław 1951.
9. Lipiński E., Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII
wieku, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975,
10. Molik W., Stanisław Staszic 1755, Poznań 1980.
11. Rousseau J.J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1956.
12. Staszic S., Edukacja z autobiografią autora, Polska Składnica Pomocy
Szkolnych, Warszawa–Kraków, Poznań 1921.
13. Staszic S., Przestrogi dla Polski, http://polonica,.net/, HTM.
14. Staszic S., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Ossolineum, Wrocław 1965.
15. Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2003, wyd. 16.
16. Wimmer J., Dzieje oręża polskiego, t. 1. Do roku 1793, Warszawa 1968.

698

Ewa Gidel – Stefaniec (UA)

Ślady DNA jako materiał dowodowy
1. Geneza badań dna w kryminalistyce
Początki biologii kryminalistycznej sięgają 1857 roku, wówczas ukazała się
praca Jacquesa Lassaignesa pt. De l'examen physique des poils et des cheveux
poświęcona analizie włosów, zamieszczona w „Annales d'hygiène publique”.
Niemniej historia tej dyscypliny nierozerwalnie wiąże się z odkryciem w 1901
roku przez Karola Landsteinera grup krwi w układzie ABO. Opis modelu cząsteczki DNA przez Francisa Cricka i Jamesa Watsona w 1953 roku rozpoczął
nową erę w badaniach naukowych. Wykorzystanie analizy DNA na potrzeby
organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości było możliwe dzięki odkryciu
przez Aleca Jeffreysa w 1985 roku polimorficznych sekwencji minisatelitarnych
i wprowadzeniu technik „DNA fingerprinting”1.
Kryminalistyczne badania DNA oficjalnie zostały wprowadzone do metodyki kryminalistycznej w roku 1985 w Anglii przez A.J. Jeffreysa i oparte są na
ustaleniu, że każdy człowiek (za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych) posiada swoisty, jemu tylko właściwy molekularny wzorzec DNA, co pozwala na jego identyfikację indywidualną na podstawie badań nawet jednej kropli krwi, plamy
spermy, cebulki włosa lub bardzo drobnych (około 3 mm3) fragmentów tkanki
(na przykład skóry). Pierwszą sprawą karną, w której kryminalistyczne badania
DNA zostały wykorzystane jako dowód w procesie było skazanie Colina Pitchforka w Wielkiej Brytanii w 1987 roku za zgwałcenie i zabójstwo. W odniesieniu do szerszego zastosowania w celach dowodowych tej metody jest jeszcze
kilka wątpliwości dotyczących jej wartości diagnostycznej. Stały postęp badań w
tej dziedzinie zapewne wkrótce pozwoli na usunięcie tych wątpliwości2.
W tym samym roku rozpoczęto również stosowanie tych metod w badaniach
rodzinnych. Pierwsza ekspertyza genetyczna we Polsce została wykonana w
1989 roku przez ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji przy współpracy pracowników naukowych z Zakładu
Genetyki Człowieka PAN. Rosnąca liczba przestępstw przyczyniła się do poszukiwania nowych oraz skutecznych metod pracy dochodzeniowo-śledczej. W
1995 roku w Anglii powstała pierwsza baza danych DNA, a trzy lata później w
USA powstała baza danych DNA administrowana przez FBI. W następnych latach w wielu krajach, w tym w Polsce, powstawały kolejne bazy danych DNA.

1
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Klasyczne badania krwi opierały się na analizie polimorfizmu, na przykład
białek i enzymów, obecności lub braku antygenów powierzchniowych. Badania
te odnoszą się do zewnętrznych (fenotypowych) efektów działania genów. Badania DNA dotyczą samej analizy genomu człowieka i sięgają do podstawowych
źródeł różnicowania między osobnikami w populacji. Dzięki temu możliwości
wykorzystania polimorfizmu DNA do celów identyfikacyjnych są wielokrotnie
większe niż wszystkich grup krwi. W związku z powyższym grupowe badania
układów krwi, białek surowicy i enzymów krwinek czerwonych zostały zastąpione analizą DNA.
Współczesna genetyka i możliwości identyfikacyjne, jakie daje wykorzystanie mitochondrialnego DNA (mtDNA) rozszerza możliwości badania w kryminalistyce. Dzięki bardzo unikalnej charakterystyce badanie mitochondrialnego
DNA pozwoliło na zidentyfikowanie szczątków znanych osób, jak również poznanie dróg ekspansji i zasiedlania kolejnych kontynentów przez człowieka
współczesnego. Unikalność cech, jakie posiada ten materiał genetyczny, sprawia,
że stał się on bardzo wygodnym narzędziem nie tylko w badaniach sądowych, ale
także w archeologii, filogenetyce, medycynie i innych dziedzinach nauki. Specyfika cech mtDNA wywodzi się od prymitywnych form życia, które zostały
wchłonięte przez pierwotne komórki euakriotyczne w celu ochrony przed tlenem
pojawiającym się w atmosferze ziemskiej kilka miliardów lat temu. Potrafiły one
przekształcić trujący dla komórek tlen w użyteczną energię pozwalającą funkcjonować całej komórce, która „odwdzięczała” się dostarczaniem koniecznych elementów odżywczych. Obecnie mitochondria straciły swoją całkowitą autonomię
na rzecz komórki, która przechowuje dużą część niezbędnej do ich prawidłowego
funkcjonowania informacji genetycznej w swoim jądrze. Jednocześnie komórka
nie może funkcjonować bez sprawnie działających mitochondriów, które są
głównymi centrami energetycznymi. Im więcej komórka potrzebuje energii do
wypełniania swej funkcji w organizmie, tym więcej mitochondriów ma w swoim
wnętrzu3.
Należy stwierdzić, że analiza mitochondrialnego DNA stanowi często ostatnią szansę genetycznej indywidualizacji próbki, gdy żadne inne metody badań
śladów biologicznych nie dają pozytywnych rezultatów lub ich zastosowanie jest
niecelowe. Badanie mtDNA robi się wtedy gdy materiał jest stary – i DNA jądrowe ulegnie degradacji. Pomimo tak wielkich zalet badanie mitochondrialnego
DNA nie jest pozbawione wad, o których warto pamiętać. Z powodu matczynego
modelu dziedziczenia, uzyskany wynik badania, a więc tak zwany haplotyp (nazwany tak ze względu na to, że całą sekwencję mtDNA uznaje się za pojedynczy
marker), nie jest charakterystyczny dla pojedynczego osobnika, lecz grupy osób
spokrewnionych ze sobą w linii matczynej. Dodatkowo pewne określone haplotypy są spotykane wśród obcych sobie osób, a najpopularniejsze z nich posiada
3
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około 4% populacji Europejczyków. Badanie mtDNA nie prowadzi więc do jednoznacznej indywidualizacji osobnika, lecz do określenia grupy osób o identycznym typie cząsteczki mtDNA. Jedyną sytuacją, kiedy możemy kategorycznie
zidentyfikować daną osobę, bazując jedynie na analizie mtDNA, jest badanie
zamkniętej populacji osób (na przykład zabitych w katastrofie lotniczej), z których każda posiada odmienny typ cząsteczki mtDNA. Również wspomniana
wcześniej czułość, co jest największą zaletą badania mtDNA, decyduje o jego
dużej podatności na kontaminację. Dlatego też warunki prowadzenia badań mitochondrialnego DNA są dalece bardziej rygorystyczne co do wymaganej czystości
laboratorium niż w jakimkolwiek innym badaniu genetycznym. Z tego właśnie
względu w wydanych przez zrzeszenia laboratoriów sądowych zaleceniach proceduralnych dopuszcza się sytuację, kiedy w próbce stanowiącej kontrolę negatywną, pojawia się zanieczyszczenie, lecz różni się oznaczonym haplotypem od
haplotypów wszystkich analizowanych próbek.
2. Metody badania DNA
Pierwszym etapem badań laboratoryjnych jest izolacja DNA. Jest wiele metod izolacji, które różnią się techniką wykonania, ilością uzyskanego DNA, czystością końcowego produktu, jak również czasem wykonania4.
Generalnie metody izolacji można podzielić na metody enzymatyczne i nieenzymatyczne. Wśród tych ostatnich wyróżniamy metody fizyczne i chemiczne.
Inny podział dzieli metody na precypitacyjne i chromatograficzne. Każda izolacja DNA powinna się kończyć oceną ilości i jakości uzyskanego DNA. Powodzenie następnego etapu badań zależy bowiem od optymalnego doboru ilości
DNA. W celu określenia ilości DNA stosuje się bardzo wydajne, szybkie i czułe
metody fluorymetryczne. Stosowane obecnie barwniki fluorescencyjne nie są
jednak swoiste dla DNA ludzkiego. Dlatego przy badaniach śladów biologicznych bardziej informatywne są metody hybrydyzacyjne z użyciem sond swoistych dla DNA człowieka. Dostępne komercyjne zestawy oparte o detekcję kolorymetryczną pozwalają na szybką i precyzyjną ocenę stężenia DNA przy równoczesnej ocenie specyficzności gatunkowej. Jakość wyizolowanego DNA można oceniać, wykorzystując elektroforezę w żelu agarozowym, a także pośrednio
badaniem spektrofotometrycznym poprzez ocenę stopnia czystości. Ta ostatnia
metoda jest coraz rzadziej stosowana5.
Amplifikacja jest kluczowym etapem badań genetycznych w odniesieniu do
śladów biologicznych. Metoda ta umożliwia enzymatyczne powielenie - amplifikację in vitro wybranych odcinków DNA przy użyciu starterów hybrydyzujących
nawet z niewielkiej
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ilości śladu. Startery ograniczają długość amplifikowanej sekwencji, a ich
wydłużanie katalizowane jest przez enzym - polimerazę DNA. Reakcja ta odzwierciedla naturalny proces replikacji DNA, zachodzący przed każdym podziałem komórkowym. Mieszanina reakcyjna zawiera badany DNA (matrycowy),
dwa startery (oligonukleotydy komplementarne do powielanej sekwencji i ograniczające długość syntetyzowanego łańcucha), trójfosforany dezoksynukleotydów, polimerazę, jony magnezu i bufor.
Reakcja obejmuje trzy etapy przebiegające w różnych temperaturach:
- denaturacja dwuniciowej matrycy,
- wiązanie starterów do jednoniciowej matrycy (hybrydyzacja),
- synteza nici komplementarnej.
Powstała w wyniku amplifikacji nowa syntetyzowana nić DNA będzie zawierać miejsca wiązania dla następnego startera. Nowa nić DNA staje się matrycą w następnym cyklu amplifikacji. W celu zwielokrotnienia ilości kopii procesy
termiczne są powtarzane około trzydziestu razy. W każdym cyklu z jednej matrycy powstają dwie kopie (amplikony), które stanowią matrycę w następnych
cyklach, co prowadzi do wykładniczego przyrostu ilości produktu PCR. Reakcja
łańcuchowej polimerazy jest metodą bardzo czułą, umożliwiającą amplifikację
materiału występującego w niewielkiej ilości kopii. Jednocześnie metoda ta wymaga zachowania szczególnej dbałości o czystość procesu. Obecność nawet śladowych ilości zanieczyszczeń może spowodować ich amplifikację i zafałszowanie wyników6.
Znakowane produkty reakcji PCR rozdzielane są przy użyciu automatycznych analizatorów (sekwenatorów) w denaturujących żelach poliakrylamidowych
umieszczonych albo w pionowych płytach (sekwenatory płytowe) albo w kapilarach (sekwenatory kapilarne).
Detekcja odbywa się w wyniku oddziaływania lasera, który wzbudza fluorescencję znakowanych fragmentów DNA. W obrazie żelu rozdzielone fragmenty
DNA widoczne są w postaci barwnych prążków tworzących swoisty „kod paskowy”. Następnie obraz prążków przetwarzany jest komputerowo w graficzną
postać pików, którym przypisane zostają liczbowe oznaczenia definiujące określone allele dla każdego badanego locus. Metoda ta jest bardzo czuła - umożliwia
rozpoznanie fragmentów DNA różniących się od siebie jedną parą zasad.
W badaniach kryminalistycznych stosuje się następujące metody analizy DNA:
a) Badanie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) było
pierwszą metodą analizy DNA wykorzystywaną do celów postępowania karnego.
Aktualnie badania te wykonuje się tylko w niektórych przypadkach ustalenia
pokrewieństwa. Wydaje się jednak celowe przedstawienie tej metody, w której
wyróżnia się analizę pojedynczego locus SLS (single locus system) i analizę
wielolocusową MLS (multilocus system). Zasada obu tych badań jest właściwie
taka sama i opiera się na hybrydyzacji specyficznej sondy molekularnej z frag6
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mentem DNA uzyskanym w wyniku działania określonych enzymów restrykcyjnych. Wystąpienie mutacji w obrębie miejsca cięcia enzymu restrykcyjnego lub
zmiennej ilości powtórzeń danej sekwencji pomiędzy tymi miejscami, powoduje
uzyskanie fragmentów restrykcyjnych o różnej długości i prędkości migracji
podczas elektroforezy w żelu agarozowym. Rozdzielone w ten sposób DNA
poddaje się denaturacji i przenosi na odpowiednie folie. Następnie przeprowadza
się proces hybrydyzacji ze specyficznie wyznakowaną sondą molekularną.
b) Analiza polimorficznych sekwencji mikrosatelitarnych DNA jądrowego
techniką PCR. Amplifikacja krótkich tandemowych powtórzeń (STRs) w oparciu
PCR jest obecnie metodą z wyboru w badaniach z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej. Typowanie STR przezwycięża ograniczenia wynikające ze stosowania innych systemów, dając szybkie, wiarygodne i dużo bardziej różnicujące
wyniki. Zastosowanie reakcji PCR pozwala na określenie fenotypów szeregu loci
DNA nawet w bardzo małych i starych śladach biologicznych. Aktualnie wiele
laboratoriów wykorzystuje tzw. reakcję multipleks PCR, która zwiększa informatywność, skraca czas i obniża koszty badań. Obecnie dostępne systemy multipleksowe pozwalają na jednoczesną amplifikację kilkunastu loci STR w jednej
reakcji. Wykorzystuje się zestawy do oznaczenia profili DNA zarówno w obrębie
chromosomów autosomalnych, jak i chromosomów X i Y. Metodą tą można
badać wszystkie rodzaje materiału biologicznego, na przykład ślady krwi, śliny,
spermy oraz odkorzeniową część włosa z cebulką7.
c) Analiza mitochondrialnego DNA (mtDNA). Metodę tę stosuje się, gdy zostaną wyczerpane możliwości przebadania DNA jądrowego. Analizie poddaje się
sekwencję w dwóch regionach DNA mitochondrialnego. Przy użyciu techniki
PCR namnaża się dwa hiperzmienne regiony HV1 i HV2, stosując specjalnie
zaprojektowane startery. Analizę wykonuje się przy zachowaniu szczególnych
warunków sterylności. Po uzyskaniu dostatecznej liczby kopii wykonuje się sekwencjonowanie. Jest to technika pozwalająca na poznanie budowy określonego
fragmentu łańcucha DNA. Polega ona na wykazaniu, w jakiej kolejności w danym fragmencie DNA układają się zasady A, G, T, C, co umożliwia odczytanie
kodu genetycznego.
Badania mtDNA dla potrzeb sądowych opierają się na porównaniu otrzymanego haplotypu śladu z tym otrzymanym z materiału porównawczego i określeniu, czy osobnik może być źródłem śladu biologicznego, czy też należy wykluczyć tak postawioną hipotezę. Podobnie w sprawach identyfikacji szczątków
ludzkich można potwierdzić lub zaprzeczyć ich pochodzenia z jednej linii matczynej. Uzyskane wyniki mogą być również niewystarczające do wydania jednoznacznej opinii. Ze względu na szczególny charakter materiału genetycznego
mitochondriów, a w szczególności możliwość wystąpienia zjawiska hetero- pla-
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zmii, interpretacja wyników analizy nie jest tak prosta, jak to ma miejsce w przypadku genetycznych markerów jądrowych8.
Istnienie pojedynczej różnicy pomiędzy badaną próbką oraz materiałem porównawczym jest niewystarczające do wykluczenia osobnika jako źródła śladu.
Dzieje się tak na skutek zakładanego istnienia heteroplazmii w analizowanym
materiale na tak niskim poziomie, że nie został on odnotowany przez obecnie
stosowane instrumentarium badawcze. Uwzględnianie takiej możliwości, uzasadnia uznanie takiego wyniku za nierozstrzygający. Dopiero ujawnienie dwóch
różnic pomiędzy próbkami umożliwia uznanie ich za pochodzące od różnych
osób. Statystycznie dwie niespokrewnione osoby różnią się haplotypami mitochondrialnego DNA w około 8 pozycjach.
d) Polimorfizm pojedynczych nukleotydów (SNPs) Są to różnice w sekwencjach DNA wskutek zmiany pojedynczego nukleotydu (A,T,C lub G). Większość
SNPów (około 2/3) polega na zamianie cytozyny (C) na tyminę (T). W genomie
człowieka SNPy pojawiają się co 100-300 zasad. SNPy są niezmienne z ewolucyjnego punktu widzenia - nie zmieniają się znacząco z pokolenia na pokolenie.
Ta właściwość umożliwia śledzenie SNPów i ich wykorzystanie w badaniach
populacyjnych. Przykładem SNPa jest zmiana w segmencie DNA AAGGTTA na
ATGGTTA. Średnio SNPy zajmują ponad 1% genomu ludzkiego. Ponieważ
tylko około 3-5% sekwencji DNA koduje produkcję białek, większość SNPów
znajduje się poza „sekwencjami kodującymi”. SNPy, występujące w sekwencjach kodujących, mogą zmieniać funkcje biologiczne białek i z tego powodu
przedstawiają interesujący materiał dla naukowców. Z uwagi na nowe postępy w
technologii w połączeniu z unikalną możliwością identyfikacjigenów poprzez
SNPy, nastąpił ostatnio rozkwit w wykrywaniu SNPów. W analizach DNA na
potrzeby procesu karnego stosuje od 10 do 16 układów typu STR, co odpowiada
50 do 100 SNP9.
3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych
Spośród wielu rodzajów śladów ujawnianych i zabezpieczanych na miejscu
zdarzenia coraz większą rolę odgrywają ślady biologiczne. Zaletą badań biologicznych jest to, że profil genetyczny można oznaczyć nawet z minimalnej ilości
ujawnionego materiału biologicznego. Duża część tych śladów powstaje również
niezależnie od woli uczestników zdarzenia, na przykład ślady na niedopałkach
papierosów, substancja tłuszczowo-potowa na kierownicy lub włosy pozostawione na miejscu zdarzenia. Wyróżnia się następujące metody ujawniania śladów
biologicznych:
- wzrokowe, bez użycia dodatkowych środków,
- optyczne (UV, podczerwień, światło widzialne),
- chemiczne (luminol, papierki testowe),
8
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- immunochromatograficzne,
- mieszane (optyczno-chemiczne).
Wymienione metody można podzielić na10:
- specyficzne, które pozwalają na swoistą identyfikację rodzaju śladu biologicznego,
- niespecyficzne, które nie identyfikują jednoznacznie rodzaju śladu biologicznego.
Przy stosowaniu metod niespecyficznych należy mieć na uwadze, że uzyskany wynik pozytywny nie jest jednoznaczny z identyfikacją poszukiwanej substancji, a wynik negatywny nie jest jednoznaczny z jej brakiem. W metodach
niespecyficznych występuje zjawisko fałszywie dodatnich i ujemnych wyników
spowodowanych reakcją z innymi substancjami niż poszukiwane. Podłoże, na
którym również występuje ślad może wchodzić w reakcje, które niszczą lub
zmieniają cechy śladu. W związku z tym dobór metody będzie uzależniony od
rodzaju śladu biologicznego, jego wielkości i ilości, a także od rodzaju podłoża,
na którym ślad występuje. Znikoma ilość śladu biologicznego lub jego szczególne właściwości zawsze będą przesłanką do szczególnej ostrożności w wyborze
metody ujawniania śladu. W doborze metody istotnym czynnikiem jest także
czas, jaki upłynął od momentu powstania śladu do jego ujawnienia; ślady ujawniane po długim okresie czasu zwykle wymagają złożonej procedury. W trakcie
ujawniania śladów biologicznych należy ponadto uwzględnić ich specyfikę polegającą na dynamicznych zmianach ich właściwości.
Przeprowadzając oględziny miejsca, rzeczy lub osoby, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu przedmiotu oględzin, tak aby nie doszło do kontaminacji,
poprzez zanieczyszczenie istniejących śladów, przeniesienie śladów bądź naniesienie
nowych, wtórnych śladów. Najczęściej pojawiającym się błędem przy przeprowadzaniu oględzin miejsca znalezienia zwłok, gdzie nastąpiło masywne krwawienie,
jest nieświadome nanoszenie śladów, na przykład traseologicznych przez uczestników oględzin (w tym wezwanych jako pierwszych - lekarzy pogotowia). Trudno
później odtworzyć pierwotny wygląd śladów krwawych, ponieważ pierwsze działania są próbą udzielania pierwszej pomocy. I właśnie na tym etapie często dochodzi
do naniesienia innych dodatkowych plam, na przykład z zabrudzonych rąk ekipy
medycznej, przy przemieszczaniu pokrzywdzonego itd.11.
Bardzo często ślady wtórne powstają podczas transportu zwłok z miejsca
zdarzenia do prosektorium. Dochodzi wówczas do ponownego wynaczynienia
krwi i powstania plam, które nie mają bezpośredniego powiązania ze zdarzeniem.
Odtworzenie mechanizmu powstania plam krwi na odzieży denata powinien dokonać biegły medyk sądowy podczas wykonywania sekcji zwłok, korelując znajdujące się na odzieży ślady krwawe z odniesionymi obrażeniami. Proces zabezpieczania śladów biologicznych na potrzeby analizy DNA w swoich założeniach
10
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nie różni się od procedury stosowanej w odniesieniu do badań serologicznych.
Zasady dobrej praktyki kryminalistycznej są niezmienne. Celem podstawowym
jest zabezpieczenie wszystkich śladów mogących mieć związek ze zdarzeniem.
Kluczowe jest pobranie dostatecznej ilości próbki materiału biologicznego w
sposób niepowodujący jego zanieczyszczenia lub zniszczenia. W miarę możliwości pożądane jest stosowanie alternatywnych metod zabezpieczania tego samego śladu.
W praktyce kryminalistycznej istnieją dwie formy zabezpieczania śladów i
przedmiotów:
- zabezpieczenie techniczno-kryminalistyczne (materialne)12,
- zabezpieczenie formalnoprocesowe (dokumentowanie)13.
Obie formy są równie ważne i ściśle ze sobą związane. Podstawowa wiedza z
zakresu materialnego zabezpieczania śladów może być przydatna dla organu
prowadzącego czynność (nadzór nad pracą specjalisty) szczególnie wtedy, gdy
sposób materialnego zabezpieczenia może mieć znaczenie procesowe, natomiast
wiedza dotycząca procesowego zabezpieczania śladów (dokumentowania) zawsze będzie miernikiem jego przygotowania zawodowego. W praktyce zabezpieczający ślady popełniają podstawowe błędy. Z tego względu - z myślą o przyszłych, prowadzonych bez szkody postępowaniach karnych - zawarto wskazówki
związane z zabezpieczaniem procesowym śladów i przedmiotów14.
Zabezpieczenie techniczne ma na celu ochronę śladu przed zniszczeniem.
Ochrona ta może się sprowadzać do utrwalenia śladu, utrzymania go w dotychczasowym stanie, a także umocnienia. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia
technicznego:
- wykonanie zdjęcia fotograficznego,
- przeniesienie śladu na folię,
- sporządzenie repliki,
- zabezpieczenie wraz z podłożem,
- zabezpieczenie w całości (dotyczy śladów w formie rzeczy). Jednym ze
sposobów zabezpieczenia jest właściwe opakowanie.
W pierwszej kolejności ślad należy sfotografować. Sfotografowanie nie powinno obejmować wyłącznie samego śladu, ale również część podłoża (w wypadku małych przedmiotów nawet całą powierzchnię), na którym ślad dostrzeżono. Fotografia spełnia niezwykle istotne funkcje, gdyż:
- stanowi wskazówkę, na jakiej powierzchni ślad ujawniono,
- zawiera przydatne informacje o właściwościach podłoża,
- wskazuje położenie śladu na przedmiocie,
12
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- dokumentuje miejsce położenia śladu lub przedmiotu.
Plamy krwawe, będące częścią śladów biologicznych, oprócz informacji dotyczącej osoby, niosą ze sobą dodatkowe wiadomości, odnoszące się do przebiegu zdarzenia. Możemy na przykład ustalić pozycję ofiary, podejrzanego, drogę
ucieczki sprawcy. Odtworzenie mechanizmu powstania plam krwi może pomóc
odpowiedzieć na pytania: gdzie? w jaki sposób? za pomocą czego? Zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu plam krwawych jest możliwe
na podstawie analizy wszystkich plam na miejscu zdarzenia. Analiza obejmuje
między innymi kształt i wielkość plam oraz szczegółową ocenę rodzaju podłoża,
na którym się znajdują15.
W trakcie zabezpieczania śladów biologicznych niezbędne jest przestrzeganie poniższych zasad, które pozwolą na uniknięcie błędów tzw. przedlaboratoryjnych16:
- wszystkie ujawnione i zabezpieczone ślady biologiczne należy tratować jako potencjalny materiał do analizy DNA;
- należy używać sterylnych „wymazówek” i wody destylowanej do ich zabezpieczania. Stwierdzono w badaniach laboratoryjnych problemy z wykorzystaniem śladów zabezpieczonych za pomocą soli fizjologicznej;
- papierki testowe służące do wstępnej identyfikacji śladów mogących pochodzić z krwi mogą być potencjalnym źródłem DNA wykorzystywanym w badaniach laboratoryjnych;
- w zabezpieczeniu materiału biologicznego efektywne są dwie metody: wysuszenie w temperaturze 20-23°C, przy typowej wilgotności około 50%, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem słońca. Optymalne jest suszenie
w przewiewnym i suchym pomieszczeniu. Innym rozwiązaniem jest zamrożenie
materiału w temperaturze -20°C lub niższej. Istotne jest, by nie dopuścić do naprzemiennego rozmrażania i zamrażania. Zamrożenie hamuje proces rozwoju
bakterii i co najważniejsze inaktywuje procesy autolizy. Ślady takie można przechowywać nawet kilka miesięcy. Przechowywanie śladów w temperaturze 4°C
powinno być nie dłuższe niż 2-3 dni;
- fragmenty tkanek należy przechowywać w 70% etanolu. Nie należy stosować formaliny.
- ślady krwi można chronić przed wykruszeniem lub rozmazaniem przez nałożenie i przyszycie czystego białego płótna lub gazy;
- ślady biologiczne (wysuszone) należy zapakować oddzielnie w papier pakowy, do koperty lub do tekturowego pudełka. Nie należy stosować hermetycznie zamykanych opakowań. Sposób pakowania powinien gwarantować ochronę
samego dowodu i wszystkich cech identyfikacyjnych znajdujących się na nim.
Ważne jest również czytelne i niebudzące wątpliwości oznaczenie w postaci
metryczki śladu biologicznego;
15
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- każde otwarcie opakowania lub bezpośredni kontakt ze śladem biologicznym powinien być odnotowany na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i sądowego, na przykład na tylnej powierzchni metryczki
- dane personalne osób przebywających w obszarze oględzin należy bezwzględnie odnotować w protokole oględzin.
W przypadku spraw związanych przestępstwami na tle seksualnym istotne
jest zabezpieczanie materiału biologicznego od osób pokrzywdzonych. Materiałem porównawczym pobieranym zarówno od pokrzywdzonego, podejrzanego lub
świadka może być krew pobrana do standardowego opakowania lub wymaz z
jamy ustnej pobrany przy użyciu specjalistycznego pakietu. Do obu zestawów
dołączona jest szczegółowa instrukcja postępowania. Bardzo ważne znaczenie
ma pobranie materiału dowodowego od osoby pokrzywdzonej w sprawach przestępstw seksualnych17.
Jako materiał porównawczy do badań morfologicznych włosów pobiera się
włosy z pięciu okolic głowy (okolicy skroniowej prawej i lewej, potylicznej,
czołowej i ciemieniowej), ze wzgórka łonowego lub innych części ciała. Ilość
pobranego materiału zależy od jakości materiału dowodowego i rodzaju zdarzenia. W wyjątkowych przypadkach materiał porównawczy mogą stanowić włosy
zabezpieczone w miejscach, z którymi stykała się osoba lub przedmiot podlegający badaniom18.
W charakterze materiału porównawczego w badaniach kryminalistycznych
do badań genetycznych zabezpieczane są różne rodzaje substancji biologicznych.
Najczęściej pobiera się wymaz ze śluzówki policzków osoby podejrzanej lub
ofiary. Należy przy tym zwrócić uwagę, by materiał ten został pobrany do ampułki z właściwym antykoagulantem. Odpowiednie do badań genetycznych jest
zastosowanie środka EDTA, nie wpływa on bowiem negatywnie na przebieg
wykonywanych analiz genetycznych, w przeciwieństwie do fluorku sodu, który
jest szeroko stosowany przy pobieraniu materiału biologicznego do badań na
zawartość alkoholu. Użycia dodatkowych środków chemicznych nie wymaga
zabezpieczanie komórek nabłonka jamy ustnej, którą prawidłowo powinno się
pobrać na jałową wymazówkę, po czym dokładnie wysuszyć. Zabezpieczyć należy dwie próbki, kilkukrotnie pocierając wewnętrzną stronę policzka każdą z
wymazówek. Na rynku dostępne są także specjalne zestawy złożone z odpowiedniego pudełka, wymazówki, plomb oraz protokołów pobrania. Pobieranie
śladów śliny jest łatwiejsze do wykonania oraz mniej stresujące w przypadku
osób starszych czy też małych dzieci.
Do badań zabezpiecza się również włosy, które zgodnie z przyjętą procedurą
pobierane są z pięciu miejsc zlokalizowanych na czaszce. Włosy do badań powinno się wyrwać wraz z cebulkami i zabezpieczyć do papierowego pakieciku
oraz koperty osobnej dla każdego z regionów. Przy pobieraniu należy stosować
17
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rękawice ochronne, by nie doszło do naniesienia obcego DNA. Jako materiał
porównawczy podczas procesu identyfikacji szczątków ludzkich można wykorzystać przedmioty osobistego użytku, na których można spodziewać się obecności DNA osoby zaginionej. W tej grupie znajdują się: szczoteczki do zębów,
grzebienie, maszynki do golema, biżuteria, niewyprana bielizna, garderoba (na
przykład czapki, buty), zabawki, elementy protetyczne. Gdy prowadzone badania
zakładają wykorzystanie materiału pochodzącego od najbliższej rodziny, od osób
żyjących pobieramy próbki krwi lub śliny, natomiast w przypadku zwłok o dużym stopniu rozkładu wykorzystujemy zęby lub fragmenty kości długich19.
Inaczej procedura wygląda w przypadki zabezpieczania materiału biologicznego do identyfikacji zwłok i szczątków ludzkich. Do badań można pobrać:
- próbki płynnej lub wysuszonej krwi,
- włosy,
- fragmenty trzonu kości udowej lub kości ramieniowej (około 5 cm),
- zęby,
- fragmenty tkanek.
W przypadku wytypowania lub zgłoszenia się rodziny, która wyrazi chęć
wzięcia udziału w badaniach genetycznych do celów identyfikacji NN zwłok,
należy pobrać krew do typowego pakietu lub w miarę możliwości wymazy z
jamy ustnej (dwa wymazy od każdej osoby). W procesie kompleksowej identyfikacji NN zwłok celowe jest zabezpieczenie również rzeczy osobistych typowanego zaginionego, będących w dyspozycji rodziny. Na tych przedmiotach, na
przykład szczoteczce do zębów, maszynce do golenia lub grzebieniu, może znajdować się materiał biologiczny, będący źródłem DNA. W sytuacji, gdy zachowane zostają wszystkie reguły właściwego obchodzenia się ze śladami biologicznymi, następnym ważnym problem, który może zaważyć na przyszłych wynikach badań genetycznych, jest sposób ich pobierania. Innego podejścia metodycznego będzie wymagał mocno wysycony ślad ujawniony na powierzchni
kanapy lub dywanu, a zupełnie innego rozmyta plama utrwalona na powierzchni
betonowej posadzki. Generalnie, metody pobierania śladów, nie wnikając w
szczegóły odnoszące się do ich specyficznych rodzajów są zależne od typu powierzchni, na której powstały Pierwszy typ to powierzchnie wchłaniające, do
których należą na przykład powierzchnia dywanu, obicie kanapy, prześcieradło
lub odzież, ułatwiające wnikanie wydzielin w głąb materiału. W przypadku dużych przedmiotów prawidłową metodą zabezpieczania takich śladów jest wycięcie zaplamionego fragmentu i przesłanie go do badań. Gdy mamy do czynienia z
małymi gabarytowo obiektami, najlepszym wyjściem jest zabezpieczenie przedmiotu w całości. Równie często na miejscach zdarzeń spotykamy ślady znajdujące się na powierzchniach niewchłaniających, którymi są na przykład beton, podłoga, ściana, szkło. Postępowanie w ich przypadku jest podobne - małe obiekty ze
śladami biologicznymi można zabezpieczyć i przesłać w całości do badania. Z kolei,
19
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z dużych powierzchni można przy pomocy narzędzi wyciąć lub zdemontować fragment obiektu, na którym znajduje się zaplamienie, i w takiej postaci przesłać do badań (na przykład fragmenty mebla czy drewnianej podłogi). W sytuacji, gdy wykonanie powyższych czynności nie jest możliwe, ślady zaplamienia pobiera się na jałową pałeczkę do wymazów (wymazówkę), zwilżoną kroplą wody, starając się
umieścić wymaz na jej szczycie. Po pobraniu należy pamiętać o właściwym zapakowaniu wymazówki do pojemnika, który umożliwi jej swobodne wysychanie, lub
wysuszyć ją przed zapakowaniem. Szczelne zamknięcie mokrej wymazówki w pojemniku uniemożliwiającym jej wysychanie spowoduje całkowite zniszczenie zabezpieczonego śladu w krótkim okresie czasu.
Podstawową formą zabezpieczenia procesowego jest protokół oględzin (art.
143 § 1pkt 3 k.p.k.). Powinny się w nim znaleźć następujące informacje20:
- dokładny opis miejsca ujawnienia śladu, uwzględniający odległości od stałych punktów odniesienia, a nie od rzeczy ruchomych, takich jak kosz na śmieci
stojący na ulicy lub dywanik leżący na podłodze w pokoju;
- opis przedmiotu (podłoża), na którym ślad ujawniono; powinien on ujmować właściwości przedmiotu (kształt, wymiary, barwę, stan) lub podłoża;
- charakterystyka śladu w postaci odwzorowania lub w innej postaci;
przez charakterystykę należy rozumieć formę odwzorowania (ślad powierzchniowy lub wgłębiony), rodzaj odwzorowania (linie papilarne, małżowina
uszna, struktura materiału), wielkość odwzorowania; charakterystykę przedmiotu
(części przedmiotu) należy utożsamiać z opisem fotograficznym; obowiązuje
nakaz szczegółowego opisania wszystkich przedmiotów mogących służyć jako
materiał dowodowy; cechy opisowe, które niezależnie od okoliczności należy
uwzględniać, to między innymi: rodzaj przedmiotu, wymiary, rodzaj materiału,
barwa, cechy szczególne (wyszczerbienia, pęknięcia, rozerwania, złamania, różnego rodzaju znaki identyfikacyjne);
- metoda (sposób) ujawniania, czyli podanie środków lub przyrządów użytych do ujawniania oraz sposobu ich wykorzystania;
- oznaczenie liczbowe śladu musi być zgodne z fotografią dokumentacyjną;
nie można obok fotografowanego dowodu rzeczowego zamieścić oznaczenia na
przykład „nr 5”, a w protokole zapisać „oznaczono nr 7”;
- sposób zabezpieczenia technicznego, na przykład przeniesienie na folię,
wykonanie repliki;
- sposób pakowania, przy czym na opakowaniu wymagane jest zamieszczenie napisu informującego o tym, co znajduje się wewnątrz i jakiej sprawy dotyczy oraz kto i kiedy to zabezpieczył.
Prawidłowo zabezpieczone i opisane ślady kryminalistyczne należy przetransportować do laboratorium, które będzie wykonywać badania. Przestrzeganie
właściwej kolejności badań jest szczególnie istotne w niektórych przypadkach,
na przykład badania włókien należy prowadzić przed badaniami genetycznymi, a
20
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zaburzenie tego porządku może doprowadzić do utraty dowodów w sprawie.
Wskazane jest również dokonanie selekcji zabezpieczonych na miejscu zdarzenia
dowodów i śladów w celu wyodrębnienia tych, których analiza rzeczywiście
może okazać się pomocna dla rozstrzygnięcia sprawy. Oprócz protokołu oględzin, procesowe zabezpieczenie realizuje się poprzez dokumentację fotograficzną
i techniczną, tj. szkice i rysunki oraz sporządzenie metryczki śladu. Cennym
załącznikiem do protokołu oględzin może być zapis na nośniku. Nie ma bowiem
lepszego sposobu niż plastyczny opis śladów, ich wyglądu i miejsc ich występowania oraz usytuowania. Jest on podstawą wykonania ekspertyzy biologicznej.
4. Opinia z badan genetycznych dna jako dowód w postępowaniu sądowym
Dowód z odnotowanej zgodności profili genetycznych, uzyskany poprzez
wykorzystanie narodowego rejestru profili DNA, użyteczny jest głównie w trakcie prowadzonego dochodzenia policyjnego. Przyjętym sposobem oceny wartości
z badań DNA w sprawach, w których odnotowano zgodność profili genetycznych z miejsca zdarzenia i podejrzanego, jest oszacowanie prawdopodobieństwa
dwóch alternatywnych hipotez, z których jedna przyjmuje, że to podejrzany jest
źródłem próbki z miejsca zdarzenia, a druga, że to przypadkowa osoba z populacji jest jej źródłem. Testowanie powyższych hipotez poprzez iloraz wiarygodności zakłada odniesienie uzyskanych wyników do częstości stwierdzonego profilu
w populacji.
W ekspertyzach można spotkać trzy różne sposoby podejścia do szacowania
wartości dowodu: podejście klasyczne (frekwencyjne), które polega na szacowaniu prawdopodobieństwo uzyskania dowodu przy założeniu prawdziwości tylko
jednej hipotezy, oraz podejście logiczne, które opiera się na rozważaniu prawdopodobieństwa ustalenia dowodu, przy założeniu prawdziwości dwóch wzajemnie
wykluczających się hipotez. Trzecie z nich, tak zwane kompletne podejście bayesowskie, zakłada rozważenie możliwości uzyskania dowodu, przy uwzględnieniu wielu różnych hipotez21.
O tym, iż badania genetyczne DNA i sporządzona na ich podstawie opinia
mają niebagatelne znaczenie dla wyników postępowania karnego, dał wyraz Sąd
Apelacyjny w Białymstoku. Wskazane orzeczenie, jak wynika z jego uzasadnienia, zostało wydane w sprawie przeciwko osobie, która została oskarżona o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym. Jednym z dowodów obciążających oskarżonego były ślady biologiczne, których profil DNA był zgodny z profilem DNA pokrzywdzonej, ujawnione na bieliźnie oskarżonego, jak i ślady biologiczne oskarżonego, których profil DNA był zgodny z profilem DNA oskarżonego, ujawnione na odzieży pokrzywdzonej. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd
zawarł następujące twierdzenie „Część DNA jest identyczna dla wszystkich ludzi, co jest zrozumiałe z racji przynależności do jednego gatunku. Istnieją jednak
jego fragmenty wyjątkowe dla każdej osoby. Charakterystyka takich fragmentów
21
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jest zaś o wiele bardziej niepowtarzalna niż używane powszechnie do identyfikacji - odciski palców”22. Radykalizm tego twierdzenia wynika przede wszystkim z
przyjęcia przez sąd drugiej instancji tezy, iż opinia z badan genetycznych DNA
ma o wiele mocniejszy walor identyfikacyjny niż opinia z badań daktyloskopijnych. Wydaje się, iż w tym zakresie Sąd przyjął wskazane twierdzenie na wyrost,
ponieważ, jak jest ogólnie utrwalone i co nie zostało podważone, ślady linii papilarnych mają dla każdego człowieka charakter niepowtarzalny i można podzielić
założenie, iż w populacji nie dwóch osobników o takich samym układzie linii
papilarnych23.
Odnośnie do śladów genetycznych DNA takich twierdzeń już nie można
przedstawić. Dotyczy to przede wszystkim sfery pokrewieństwa. W świetle badań naukowych nie ulega wątpliwości, iż identyczny DNA jest obecny u bliźniąt
jednojajowych, natomiast bliźnięta dwujajowe, rodzeństwo niebędące bliźniętami, rodzice i dzieci mają względem siebie 1/2 cech DNA wspólnych, co znacznie
obniżałoby w takim przypadku wartość dowodową opinii z zakresu badań genetycznych. Podobne zastrzeżenia można odnieść do kwestii związanych z przeszczepem szpiku kostnego, jak i transfuzji krwi, aczkolwiek w tym przypadku
znaczenie ma czynnik czasowy. W dalszej części uzasadnienia cytowanego orzeczenia Sąd słusznie podkreśla, iż „w odniesieniu do tego dowodu kwestionowanego przez obrońcę na tej tylko podstawie, że wnioski nie mają charakteru jednoznacznego, stwierdzić należy, że podważenie wartości tego dowodu jest
sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetycznej identyfikacji
człowieka i to właśnie nieuwzględnienie przez sąd wyników takich badań, o ile
brak jest racjonalnych zarzutów co do warunków przeprowadzenia ekspertyzy i
jej interpretacji, pozostawałoby w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 7
k.p.k.”, i dalej „Gdy w oparciu o zasady genetyki populacji i statystyki można
stwierdzić, że dany profil DNA może się powtórzyć w populacji nie częściej niż
jeden raz na miliard osób (…), to ustalona zgodność z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością, a więc największym możliwym, prowadzi do wniosku, że wynik takiej opinii spełnia standardy dowodu pewnego”. Z fragmentów
cytowanego uzasadnienia wynika słuszna konkluzja, iż dowód z opinii badań
genetycznych DNA jest o tyle istotny, iż Sąd, orzekając, nie może go pominąć w
przypadku wyniku pozytywnego lub negatywnego, albowiem stanowi to naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów zawartej w art. 7 k.p.k. i jest uchybieniem proceduralnym24.
W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął, iż oczekiwanie na sporządzenie
opinii z zakresu badań genetycznych DNA stanowi w myśl art. 263 § 4 k.p.k.
podstawę do przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania wobec podej22
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rzanego na okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3 powołanego powyżej przepisu25. Sąd Najwyższy postawił tezę, iż opracowanie opinii
genetycznej stanowi przesłankę szczególną, która może, po zaistnieniu innych
okoliczności dowodowych i proceduralnych odnoszących się do przedłużenia
stosowania tymczasowego aresztowania wobec określonego podejrzanego lub
oskarżonego, stanowić podstawę przedłużenia dalszego stosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym26.
Wynik opinii, w tym przypadku genetycznej, musi bezpośrednio odnosić się
do osoby, wobec której wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, ponieważ przesłanki szczególne w zakresie stosowania
i przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania muszą dotyczyć zindywidualizowanego podejrzanego lub oskarżonego. Ponadto, brak opinii z badań genetycznych DNA na danym etapie postępowania karnego nie może być następstwem złej organizacji tegoż postępowania, jak i jego przewlekłości. Podejrzany,
a następnie oskarżony, nie mogą ponosić tego konsekwencji. Na marginesie należy podkreślić, iż trwające obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją procedury karnej przewidują iż oczekiwanie na opinię biegłego przestanie stanowić samoistną przesłankę umożliwiającą przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres ponad rok w trakcie postępowania przygotowawczego i na
okres ponad dwa lata w trakcie postępowania sądowego27. Jednakże nie można
wykluczyć, że fakt opracowywania opinii z badań genetycznych DNA, która ze
względu na swój przedmiot będzie szczególnie skomplikowana i zawiła, ale zarazem jej wynik będzie miał istotne znaczenie dowodowe dla postępowania karnego, może być uznany za wykonywanie czynności dowodowych w sprawie o
szczególnej zawiłości, a tym samym stanowić także samoistną przesłankę przedłużania stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego w myśl art. 263 § 4
k.p.k. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2007 roku dotyczy
braku konieczności uzyskiwania opinii z badań genetycznych w sprawach, gdzie
sprawstwo oskarżonego zostało udowodnione za pomocą innych środków dowodowych a jego sposób działania nie świadczył bezwzględnie o możliwości pozostawienia śladów biologicznych nadających się do identyfikacji28.
Podsumowanie
W procesach o charakterze kryminalnym często jedynym śladem sprawcy
jest pozostawiony materiał genetyczny. Jego ujawnienie i zabezpieczenie we
właściwy sposób może przyczynić się do wykrycia i skazania sprawcy danego
zdarzenia. Badania DNA przeprowadzone według określonej metody dają podstawę do sporządzenia ekspertyzy biologicznej która definitywnie wyklucza lub
25

Orzeczenie SN z dnia 29 czerwca 2000 r., sygn. IV KZ 47/00.
P. Kowalczyk, Badania DNA w orzecznictwie sądowym w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo”, 2011, nr 3, s. 15.
27
„Rzeczpospolita” z dnia 25 października 2008 r. (nr 251).
28
Postanowienie SN z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. III KK 372/07.
26
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potwierdza sporne kwestie. Jednak w praktyce sądowej występują różne często
odmienne podejścia do stosowania badań z DNA jako dowodów. Wpływa to na
zakres prowadzonych spraw oraz stosowanych środków zabezpieczających wobec podejrzanych.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dowodowego znaczenia śladów DNA. W związku z powyższym zawarto charakterystykę śladów DNA i
metod ich badania. Opisano genezę badań DNA w kryminalistyce, ślady biologiczne nadające się do tego typu badań oraz poszczególne metody badania DNA.
Przedstawiono rolę DNA w postępowaniu dowodowym. Opisano zasady ujawniania i zabezpieczania śladów biologicznych oraz wskazano znaczenie ekspertyzy biologicznej oraz opinii z badań genetycznych DNA w postępowaniu sądowym. W artykule przedstawiono poglądy Sądu Najwyższego, a także poglądy
sądów apelacyjnych na wartość dowodu z opinii genetycznej DNA, które zostały
wyrażone w orzecznictwie.
Summary
DNA traces as the evidence material
The aim of this article is to present the significance of the DNA traces. That
is why, the characteristics of the DNA traces and the methods of their examinations were included. The origins of the DNA forensic analysis, biological traces
which can be used for this type of a research and different methods of DNA examination were described here. The role of DNA in the hearing of the evidence
was presented. The principles of disclosing and protecting of biological traces
were described and the importance of the biological expertise and genetic DNA
testing opinion in legal proceedings was presented. The article presents the opinion of the Supreme Court, as well as the views of the appeal courts on the importance of the evidence of the genetic DNA testing opinion which were stated in a
case law.
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Status prawny ojca w świetle przepisów prawa polskiego
Wprowadzenie
Tematem niniejszego opracowania będzie status prawny ojca w świetle przepisów prawa polskiego. Przedmiotem artykułu będzie ukazanie postrzegania
pozycji ojca w polskim prawie oraz odpowiedź na następujące pytania: jak na
przestrzeni dziejów kształtował się status ojca w polskim prawie oraz jakie tendencje można obecnie zaobserwować w konstytuowaniu pozycji ojca?
Rozważania na podany temat będą prowadzone w oparciu o następujący
schemat. W pierwszej kolejności Autorka postara się zdefiniować pojęcie ojcostwa, następnie omówić ewolucję przepisów regulujących pozycję ojca w polskim prawie. W dalszej kolejności zostaną wymienione regulacje prawne, które
współcześnie statuują kwestię ojcostwa. Ostatnim poruszonym przez Autorkę
problemem będą prawa i obowiązki wynikające z ojcostwa. Na etapie wyboru
tematu opracowania oraz rozpoczęcie kwerendy związanej z instytucją ojcostwa,
pierwszym skojarzeniem Autorki niniejszego opracowania była marginalizacja
roli ojca w przepisach prawa. Na pytanie czy rzeczywiście tak jest, Autorka odpowie w niniejszym artykule.
1. Definicja ojcostwa
Zanim zostaną udzielone odpowiedzi na pytania zadane we wstępie pracy
oraz przeprowadzona analiza regulacji prawnych statuujących pozycję ojca w
polskim prawie, należy zdefiniować pojęcie będące przedmiotem niniejszych
rozważań. Polskie regulacje prawne nie zawierają legalnej definicji ojcostwa. W
doktrynie definiuje się omawiane pojęcie jako genetyczny związek z dzieckiem,
polegający na posiadaniu w połowie genotypu cech pochodzących od określonego mężczyzny, który jest ojcem dziecka1. Ponadto podkreśla się niepodzielność
tego stanu, czego konsekwencją w świetle prawa jest możliwość posiadania tylko
jednego ojca2.

1

Zob. J. Haberko, T. Sokołowski, Komentarz do art.62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Dolecki, T. Sokołowski,
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc--ASK-nro=17897115&wersja=2&fullTextQuery.query=Kodeks+rodzinny+i+opieku%25C5%2
584czy&reqId=1389405488505931&class=CONTENT&dataOceny=2014-0111&tknDATA=30%252C35%252C58%252C59%252C6%252C71%252C73%252C9%2
52C1389328538&loc=4&full=1&hId=10.
2
Tamże.
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2. Ewolucja przepisów regulujących pozycję ojca w prawie polskim
Przepisy regulujące pozycję prawną ojca kształtowały się na przestrzenie stuleci i możnaby wymienić i omówić wiele aktów prawnych związanych z tym
procesem. Na potrzeby tego opracowania wystarczy scharakteryzować przepisy
prawa rodzinnego od 1918 r. do chwili obecnej, które jest fundamentalnym aktem prawnym3 dla regulacji normatywnych dotyczących podstawowej komórki
społecznej, jaką jest rodzina.
Po zakończeniu w 1918 r. pierwszej wojny światowej na terenie Rzeczpospolitej polskiej obowiązywały systemy prawne państw zaborczych, co skutkowało
brakiem jednolitości prawa i wątpliwościami, co do ich stosowania4. Problem
niespójności prawa spowodował konieczność unifikacji oraz kodyfikacji norm
prawnych5. Niestety prawo rodzinne nie doczekało się kodyfikacji w tym okresie.
Przygotowany przez powołaną w 1919 r. Komisję Kodyfikacyjną projekt z 1938
r. nie został nigdy uchwalony6. Wobec czego prawo rodzinne nie zostało zunifikowane. Nie oznacza to jednak, że prawo rodzinne nie było regulowane żadnymi
przepisami, jak już wcześniej wspomniano w tym zakresie obowiązywały regulacje byłych państw zaborczych7.
W 1921 r. uchwalono ustawę z dnia 21 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej8, która w sposób pośredni nawiązywała do ojcostwa. Konstytucja marcowa art. 94 nałożyła na rodziców obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych obywateli RP oraz zapewnienia im wykształcenia, co najmniej w stopniu podstawowym. Bezpośrednie regulacje dotyczące ojcostwa przyniosła ustawa z dnia 2
sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych9,
nazwana również Prawem prywatnym międzydzielnicowym. W rozdziale czwartym
wprowadziła zasady kolizyjne „dzielnicowego” prawa rodzinnego, dotyczące pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, dzieci nieślubnych oraz
przysposobienia. Co do zasady w wymienionych regulacjach stosowano prawo, któremu podlegał ojciec bądź rodzice dziecka.
Zdaniem Autorki warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo sądów, które niewątpliwie miało walor rozstrzygający wszelkie wątpliwości wynikające z
braku uporządkowania w systemie prawa rodzinnego. Analiza przykładowych
orzeczeń dotyczących ojcostwa w okresu międzywojennego pozwala stwierdzić,
że w tym okresie status prawny ojca był porównywalny ze statusem prawnym
3

Tak: T. Smyczynski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck 2005, s. 15.
Por. J. Markiewicz, Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy
w okresie międzywojennym 1919-1939 (Wybrane zagadnienia), „Teka Komisji Prawniczej” 2010, nr 3, s. 113 i n.
5
Por. B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, wyd.
Ars boni et aequi 2007, s. 229 i n.
6
Tamże, s. 233.
7
Zob. szerzej: J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, wyd. Zakamycze 2003, s. 21.
8
Dz. U. z 1921 r., nr 44, poz. 267, dalej: konstytucja marcowa.
9
Dz. U. z 1926 r., nr 101, poz. 580.
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matki. Nie dostrzega się szczególnej dyskryminacji ojca, przykładowo zgodnie z
orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1935 r. nie można było
wymagać od ojca czynienia nakładów na wychowanie dziecka wyższych od jego
możliwości materialnych10. W podobnym tonie wypowiedział się SN na temat
przejścia obowiązku kształcenia dziecka na matkę. W sytuacji, gdy ojciec nie jest
w stanie ponosić kosztów utrzymania dziecka ze względu na niedostateczne zasoby majątkowe, obowiązek utrzymania dzieci można posiłkowo przenieść na
ich matkę11.
Po drugiej wojnie światowej prawo rodzinne doczekało się wreszcie unifikacji. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalono trzy kodyfikacje
prawa rodzinnego, z czego jedna z licznymi zmianami obowiązuje do dziś.
Pierwszą kodyfikacją był dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne12.
Wymieniony akt prawny wprowadzał następujące regulacje z zakresu ojcostwa:
domniemanie oraz zaprzeczenie ojcostwa. Ważnym postanowieniem tegoż aktu
prawnego było wprowadzenie zasady równouprawnienia rodziców w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.
Drugą kodyfikacją była ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzin13
ny . Publikacja obejmowała praktycznie całość materii prawa rodzinnego w
jednym akcie prawnym (w przeciwieństwie do swojego poprzednika). W Kodeksie nie umieszczono jedynie kwestii związanych z prawem opiekuńczym. Kodeks
przyznawał rodzicom równe prawa w wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz w
ubieganiu się o pomoc organów władzy państwowej w przypadku problemów z
jej sprawowaniem.
Ostatnim aktem normatywnym z zakresu prawa rodzinnego, który ze zmianami obowiązuje do dziś, była ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny
i opiekuńczy14. Był to akt konsolidujący wszystkie regulacje z zakresu prawa
rodzinnego od prawa małżeńskiego aż po prawo opiekuńcze. Omawiany akt
normatywny zdecydowanie uszczegółowił postanowienia zawarte w Kodeksie z
1950 r. Pierwotny tekst aktu zawierał obszerne regulacje dotyczące kwestii uznania oraz zaprzeczenia ojcostwa. W ocenie Autorki postanowienia w zakresie
ojcostwa oraz władzy rodzicielskiej i obowiązków z niej wynikających, nie różniły się znacząco od postanowień zawartych w Kodeksie z 1950 r. Różnice pomiędzy tymi dwoma aktami normatywnymi wynikały raczej z unifikacji przepisów dotyczących materii rodziny w jednej regulacji, jaką był Kodeks z 1964 r.

10

Orzeczenie SN z dnia 11 października 1935 r., sygn.. II C 1234/35, OSN(C) z 1936 r.,
nr 2, poz. 90.
11
Orzeczenie SN z dnia 5 października 1934 r., sygn.. II C 1321/34, OSN(C) z 1935 r., nr
3, poz. 115.
12
Dz. U. z 1946 r., nr 6, poz. 52.
13
Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308.
14
Dz.U. z 1964 r., nr 9, poz. 59.
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Warto zauważyć, że w ówczesnym piśmiennictwie panowała opinia zgodnie
z którą omawiane powyżej regulacje miały charakter nowatorski i postępowy15.
Podkreślano m. in. zrównanie praw obojga rodziców w stosunkach w dziećmi,
polepszenie sytuacji dzieci pozamałżeńskich oraz łatwość przysposobienia16.
We współczesnej doktrynie dostrzega się niewątpliwą zasługę ustawodawstwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jaką była unifikacja i kodyfikacja materii
prawa rodzinnego, jednak do samych regulacji nie podchodzi się już tak entuzjastycznie jak kilkadziesiąt lat temu17. Głównymi zarzutami pod adresem omawianych regulacji są: wzorowanie się na regulacjach z dwudziestolecia międzywojennego18 oraz lakoniczność przepisów19.
Analiza przytoczonych aktów normatywnych oraz orzeczeń judykatury pozwala na wysnucie wniosku, że rola ojca w ówczesnym prawie rodzinnym nie
była w żaden sposób marginalizowana. W przypadku wybranych orzeczeń z
okresu II Rzeczpospolitej w opinii Autorki można wręcz stwierdzić, że sądy odnosiły się pobłażliwie do roli ojca poprzez zwalnianie go z obowiązku łożenia na
wykształcenie dzieci w przypadkach trudnej sytuacji materialnej.
Podsumowując tę część opracowania należy stwierdzić, że ojciec w ówczesnym prawodawstwie nie był dyskryminowany.
3. Aktualne regulacje prawne
Obecny katalog źródeł prawa rodzinnego jest bardzo rozbudowany20, dlatego
w niniejszym opracowaniu Autorka skupi się na najbardziej doniosłych w jej
mniemaniu regulacjach związanych z ojcostwem. Jak wspomniano powyżej status prawny ojca współcześnie jest regulowany w wielu aktach normatywnych,
dlatego dla lepszego zrozumienia omawianej instytucji należy usystematyzować
regulacje prawne według określonych kryteriów. W ocenie Autorki akty prawne
regulujące status prawny ojca należałoby podzielić wg odpowiednich kryteriów
na następujące grupy:
Po pierwsze ze względu na występowanie odniesień do ojcostwa w danym akcie:
1) Regulacje statuujące pozycję ojca w sposób bezpośredni
2) Regulacje statuujące pozycję ojca w sposób pośredni
Po drugie ze względu na przyznawane kompetencje akty normatywne można
podzielić na:
1) Przyznające ojcom prawa
2) Nakładające na ojców obowiązki
Przytoczone kryteria pozwoliły uporządkować uregulowania prawne związane z ojcostwem i sprawiły, że stały się one bardziej czytelne. Takie syntetyczne
15

Zob. S. Szer, Prawo rodzinne, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, s. 8.
Tamże, s. 8 i n.
17
Zob. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer 2010, s. 21 i n.
18
Tamże, s. 22.
19
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. Lexis Nexis 2006, s. 28 i n.
20
Katalog źródeł zob.: J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne., wyd. Zakamycze 2003, s. 23 i n.
16
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ujęcie omawianych zagadnień pozwala na wyłonienie najistotniejszych kwestii
związanych ze statusem ojca w prawie polskim.
4. Regulacje statuujące pozycję ojca w sposób bezpośredni
Zanim zostaną wymienione i omówione przepisy będące przedmiotem tej
części niniejszego opracowania należy wyjaśnić istotę podanego kryterium ich
podziału. Istotą zaprezentowanego podziału jest konkretne odniesienie się w
danym akcie prawnym do terminu ojciec. Poniżej zostaną jedynie wymienione
akty prawne odnoszące się w sposób bezpośredni do ojcostwa z zaznaczeniem w
jakiej części danej regulacji występuje owo odniesienie. Autorka postąpi w ten
sposób ze względu na to, że w dalszych częściach niniejszego opracowania wymienione akty prawne zostaną zanalizowane w sposób bardziej szczegółowy.
Aktami normatywnymi odnoszącymi się bezpośrednio do pozycji ojca w polskim prawie są:
A. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy21
Jest to fundamentalny akt prawny dla problematyki ojcostwa. W nim zostały
umieszczone podstawowe uregulowania w tej kwestii. Pozostałe regulacje mają
jedynie charakter dodatkowy.
B. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy22
Kodeks pracy reguluje przede wszystkim stosunki prawne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jednakże zostały w nim również zawarte normy dotyczące pracownika-ojca i wynikające z tego faktu uprawnienia.
C. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych23
Zgodnie z art. 1 powyższej ustawy jej zakres przedmiotowy określa warunki
nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania
i wypłacania tych świadczeń. Ustawa dotyczy ojcostwa w kwestii prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.
D. ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego24
Przedmiotem ustawy są sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw
oraz zgonów, a także sprawy dotyczące innych zdarzeń mających wpływ na stan
cywilny osób. Powyższa ustawa dotyczy ojca w zakresie obowiązku zgłoszenia
urodzenia dziecka oraz uznania ojcostwa bądź nadania dziecku nazwiska.
E. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim25
Ustawa swoim zakresem obejmuje zasady, warunki oraz tryb nabywania i
utraty obywatelstwa polskiego, potwierdzenia jego posiadania bądź utraty oraz
właściwość organów w wymienionych sprawach. W odniesieniu do zagadnień
będących przedmiotem niniejszego opracowania powyższa ustawa określa skutki
zaprzeczenia bądź unieważnienia uznania ojcostwa dla obywatelstwa dziecka.
21

Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 788, dalej: KRO.
Tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz, 94 z późn. zm., dalej: KP.
23
Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. zm.
24
Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.
25
Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 161.
22
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5. Regulacje statuujące pozycję ojca w sposób pośredni
Wymienione w tytule niniejszej części opracowania regulacje zostaną wymienione i pokrótce omówione ze względu na pośrednie odniesienia do ojcostwa.
Pośrednie ze względu na używanie w tych aktach normatywnych zwrotu rodzice,
co jak powszechnie wiadomo oznacza również ojca. Zostaną wymienione jedynie
najważniejsze w przekonaniu Autorki regulacji. W systemie prawa polskiego jest
ich zapewne o wiele więcej, natomiast na potrzeby tej pracy wystarczy omówić
te kluczowe. Najważniejszymi aktami normatywnymi odnoszącymi się pośrednio
do pozycji ojca w prawie polskim są m.in.:
A. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.26:
Konstytucja jest zasadniczym aktem prawnym. Ustanawia podstawy ustrojowe państwa, określa treść naczelnych zasad, a także określa prawa i obowiązki
obywateli27. W zakresie podstawowych dla tego opracowania treści Konstytucja
zapewnia: ochronę i opiekę rodzicielstwa, prawo rodziców do wychowania
dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami28, możliwość pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jedynie w drodze ustawy oraz prawo rodziców do
zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego29.
B. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Zakres przedmiotowy ustawy został omówiony w poprzedniej części artykułu. Należy dodać, że wymieniona regulacja prawna statuuje pozycje ojca również
w sposób pośredni poprzez wpływ jego (i matki dziecka) obywatelstwa na obywatelstwo dziecka.
C. ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska30
Zgodnie z art. 1 powyższej ustawy określa ona zasady zmiany imienia lub
nazwiska na inne imię lub nazwisko, właściwość organów administracji publicznej oraz tryb postępowania w sprawach będących przedmiotem wymienionej
ustawy. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dotyczy statusu ojca w sytuacji
rozciągnięcia skutków zmiany personaliów obojga rodziców (bądź jednego z
rodziców) na dzieci będące owocem tego związku.
6. Prawa i obowiązki ojca
Na status prawny ojca składają się niewątpliwie prawa i obowiązki wynikające z pełnienia tej funkcji, które zostaną pokrótce omówione w tej części opra26

Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.
Zob. szerzej: D. Dudek, Konstytucja i prawo konstytucyjne, wyd. Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze 2007, s. 13 i n.
28
Na temat prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
zob.: H. Misztal, Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań,
„Teka Komisji Prawniczej” 2009, nr 2, s. 64-75.
29
Zob. szerzej: G. Kowalski, Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL 2009, s. 41 i n.
30
Dz. U. z 2008 r., nr 220, poz. 1414 z późn. zm.
27
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cowania. Na podstawie przepisów KRO ojcu przysługuje szereg praw. Pierwszym z nich jest prawo do zaprzeczenia ojcostwa Regulacje KRO wprowadzają
domniemanie ojcostwa, jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa.
Ojciec ma prawo do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6
miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie
później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Zaprzeczenie ojcostwa następuje poprzez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka31.
Ojciec ma również prawo do uznania ojcostwa. Zgodnie z art. 73 KRO uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka
dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna32.
Ojcu przysługuje prawo do władzy rodzicielskiej oraz do kontaktów z dzieckiem niezależnie od tej władzy. Zgodnie z art. 93 KRO władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W art. 95 KRO określono zakres władzy rodzicielskiej,
które obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Warto zauważyć, że w orzecznictwie wychowywania dziecka nie utożsamia się z zamieszkiwaniem z dzieckiem w tym samym
domu33. Zakres pojęciowy wychowania zawiera, w mniemaniu Autorki, przede
wszystkim opiekę nad dzieckiem, przekazywanie mu odpowiednich treści moralnych i kulturowych, a także utrzymywanie dziecka. Z tego wynika, że można
wychowywać dziecko nie mieszkając z nim w jednym domu, ale możliwa jest
również sytuacja odwrotna zgodnie z przekonaniami judykatury. Warto również
zaznaczyć, że ojcu przysługuje również prawo do pełnej władzy rodzicielskiej( o
ile nie została ona ograniczona przez sąd) i kontaktów z dzieckiem nawet po
zakończeniu związku z jego matką34.
Kodeks pracy przyznaje ojcu następujące prawa35:
• do skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w sytuacji
rezygnacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka,
• do urlopu ojcowskiego (krótszego niż macierzyński),
• do urlopu wychowawczego.

31

Jednym ze sposobów może być przeprowadzenie badan genetycznych. Zob. szerzej: D.
Krekora- Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia
ojcostwa, „Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 71-83.
32
Zob. szerzej: M. Goettel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. Lexis
Nexis 2010, s. 128 i n.
33
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 r., sygn.. I SA/Wa 1744/04, Lex nr
171670.
34
Zob. szerzej: M. Goettel, dz. cyt., s. 163 i n.
35
Zob. również: A. Martuszewicz, K. Piecyk, Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od
pracy, wyd. ABC 2007, s. 161 i n.
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Na gruncie przepisów KP można niestety zauważyć pewną dyskryminację
ojca w porównaniu ze statusem matki, która przejawia się przede wszystkim w
krótszych wymiarach urlopów oraz możliwości skorzystania z niektórych z nich
w sytuacji, gdy zrezygnuje z nich matka dziecka.
Bardzo wiele uprawnień ojcowskich wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Głównym z nich jest prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego. Tymi dodatkami są: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Ponadto na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych jednemu z rodziców
przysługuje również jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Wszystkie wymienione powyżej świadczenia są zależne od kryterium dochodowego. Natomiast niezbitym dowodem na dążenie do zrównania statusu prawnego
matki i ojca jest przysługiwanie tych świadczeń matce lub ojcu dziecka, co jest
bardzo pozytywnym zjawiskiem.
Niestety należy również zauważyć, że czasami ojcowie nadużywają swoich
uprawnień i pomimo braku zainteresowania losem swojego dziecka, bardzo chętnie korzystają z należnych im gratyfikacji finansowych wynikających z faktu
jego posiadania. Przykładem takiego zachowania jest sytuacja opisana w orzecznictwie, w której ojciec dziecka korzystając z uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pobrał pieniądze i zerwał kontakty z
dzieckiem oraz jego matką. Swoim zachowaniem pozbawił jednocześnie uprawnienia do zapomogi matkę dziecka36. Wśród obowiązków wynikających z ojcostwa należy wymienić dwa najważniejsze.
Po pierwsze wynikający z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego obowiązek
zgłoszenia urodzenia dziecka. Zgodnie z art. 39 tejże ustawy do zgłoszenia urodzenia
dziecka jest zobowiązany określony katalog osób, w tym ojciec dziecka. Zgłoszenia
należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka, jeśli urodziło się żywe,
natomiast jeśli urodziło się martwe- w ciągu 3 dni. Zgłoszenia dokonuje się kierownikowi właściwego miejscowo urzędu stanu cywilnego.
Po drugie wynikający z uregulowań KRO obowiązek alimentacyjny, który
polega na dostarczaniu środków do utrzymania i wychowania dziecka37. Podstawa prawna obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest zależna od statusu
związku rodziców. Obowiązek w trakcie trwania małżeństwa wynika z art. 23

36

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn.. II SA/Bd 1396/10, LEX
nr 752027.
37
Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer 2008, s. 17.
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oraz 27 KRO. Natomiast po ustaniu małżeństwa lub w czasie separacji wynika z
art. 60 oraz art. 61 KRO38.
Podsumowanie
Podsumowując niniejszy wywód należy stwierdzić, że pozycja matki w aktualnym prawie polskim jest silniejsza i bardziej chroniona. W dalszym ciągu w
społeczeństwie oraz w ustawodawstwie pokutuje przekonanie o większej roli
matki w procesie wychowania dziecka, aniżeli ojca. Na szczęście ta sytuacja
zaczyna ulegać zmianie i w prawie można zaobserwować tendencję do zrównywania praw obojga rodziców. Przykładem jest chociażby przyznanie ojcu prawa
do urlopu ojcowskiego. Należy jednak zauważyć, że kształtowanie pozycji prawnej ojca na przestrzeni stuleci ciągle ewoluuje. Jest to proces zmienny i prawodawcy ciągle pracują nad wypracowaniem idealnego wzorca statusu ojcostwa z
poszanowaniem dobra nie tylko ojca, ale także pozostałych uczestników tego
stosunku prawnego.
Streszczenie
Tematem artykułu jest status prawny ojca w świetle przepisów prawa polskiego. Przedmiotem artykułu jest ukazanie postrzegania pozycji ojca w polskim
prawie rodzinnym na przestrzeni roku 1918 aż do dziś. Autorka udziela odpowiedzi na pytanie, jakie tendencje można obecnie zaobserwować w konstytuowaniu pozycji ojca? Rozważania są prowadzone w oparciu o następujący schemat. W pierwszej kolejności Autorka definiuje pojęcie ojcostwa. Następnie
omawia ewolucję przepisów regulujących polskie prawo rodzinne. W dalszej
kolejności wskazuje aktualne regulacje prawne z zakresu ojcostwa. Ostatnim
poruszonym problemem są prawa i obowiązki wynikające z roli ojca. Autorka
wymienia je i omawia w oparciu o określony porządek. Autorka dochodzi do
wniosku, że polskie prawo ewoluuje w kierunku zrównania pozycji obojga rodziców, co postrzega jako proces pozytywny.
Summary
The legal status of the father in the light of the provisions of the Polish law
This article describes the legal status of the father in the light of the provisions of the Polish law. The subject of the article is to show the perception of the
years 1918 until today the position father in Polish family law. The author gives
an answer to the question of what trends can be observed in the position constitution of the father. Considerations are conducted based on the following scheme.
First, the author defines the notion of fatherhood. Then discusses the evolution of
the provisions governing the Polish family law. Subsequently, indicates the current legal regulations in the field of fatherhood. The last moved by the problem
are the rights and obligations arising from the role of the father. The author lists
38

Tamże, s. 17.
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and discusses them on the basis of a certain order. Author comes to the conclusion that Polish law is evolving in the direction of alignment positions of both
parents, which she views as a positive process.
Bibliografia
Akty prawne
1. Ustawa z dnia 21 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
1921 r., nr 44, poz. 267);
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997
r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych
wewnętrznych (Dz. U. z 1926 r., nr 101, poz. 580);
4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. z 1950 r., nr 34, poz. 308);
5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. pierw.: Dz.U.
z 1964 r., nr 9, poz. 59 oraz t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 788,);
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r., nr 21,
poz, 94 z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t. jedn.
Dz.U. z 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z
2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z
2008 r., nr 220, poz. 1414 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (t. jedn. Dz.U. z 2012
r., poz. 161);
11. Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne (Dz. U. z 1946 r., nr 6, poz. 52).
Orzecznictwo
1. Orzeczenie SN z dnia 5 października 1934 r., sygn.. II C 1321/34, OSN(C) z
1935 r., nr 3, poz. 115;
2. Orzeczenie SN z dnia 11 października 1935 r., sygn.. II C 1234/35, OSN(C) z
1936 r., nr 2, poz. 90;
3. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2005 r., sygn.. I SA/Wa 1744/04,
Lex nr 171670;
4. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn.. II SA/Bd 1396/10,
LEX nr 752027.
Literatura
1. Dudek D., Konstytucja i prawo konstytucyjne, wyd. Lubelskie Wydawnictwa
Prawnicze 2007;
2. Goettel M., Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. Lexis Nexis 2010;
3. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, wyd. Lexis Nexis 2006;
4. Kowalski G., Założenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P.
Wiśniewski, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL 2009;
5. Krekora- Zając D., Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu
zaprzeczenia ojcostwa, „Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 71-83;
6. Krzemiński Z., Alimenty i ojcostwo. Komentarz, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer 2008;

726

7. Lesiński B., Rozwadowski W., Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, wyd.
Ars boni et aequi 2007;
8. Markiewicz J., Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego
twórcy w okresie międzywojennym 1919-1939 (Wybrane zagadnienia), „Teka Komisji
Prawniczej” 2010, nr 3, s. 113-122;
9. Martuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy,
wyd. ABC 2007;
10. Misztal H., Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań,
„Teka Komisji Prawniczej” 2009, nr 2, s. 64-75;
11. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. C.H. Beck 2005;
12. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. Zakamycze 2003;
13. Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, wyd. Oficyna a Wolters Kluwer 2010;
14. Szer S., Prawo rodzinne, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.
Netografia
1. Haberko J., Sokołowski T., Komentarz do art.62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
[w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Dolecki, T. Sokołowski,
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#content.rpc--ASK-nro=17897115&wersja=2&fullTextQuery.query=Kodeks+rodzinny+i+opieku%25C5%2584cz
y&reqId=1389405488505931&class=CONTENT&dataOceny=2014-0111&tknDATA=30%252C35%252C58%252C59%252C6%252C71%252C73%252C9%252C1
389328538&loc=4&full=1&hId=10.

727

728

Dominika Zybała (KUL)

Uregulowania prawne ustalenia ojcostwa w świetle przepisów kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego
Wstęp
Prawne początki kształtowania się władzy ojcowskiej mają korzenie w
prawodawstwie rzymskim, gdzie wobec patriarchalnego charakteru familii
rzymskiej dzierżycielem władzy rodzinnej mógł być tylko zwierzchnik familii,
zwany pater familias1. Powstanie władzy ojcowskiej (łac. patria potestas)
dokonywało się w sposób naturalny poprzez urodzenie w małżeństwie lub
dokonanie osobnej czynności prawnej, jaką było przysposobienie w formie
adopcji (adoptio) lub arrogacji (arrogatio)2. Najistotniejszym sposobem wejścia
dziecka pod władzę ojcowską było urodzenie w pełnoprawnym małżeństwie
rzymskim (łac. iustum matrimonium), zawartym między osobami posiadającymi
conubium3. Prawo rzymskie w celu udowodnienia ojcostwa mężczyzny
przewidywało dwa domniemania (łac. praesumptio iuris). Według pierwszego
domniemania opartego na ustaleniach medycyny, określającego minimalny oraz
maksymalny okres ciąży, dzieckiem za pochodzące z małżeństwa uznawano
wówczas, gdy urodziło się ono najwcześniej 182 dni od zawarcia małżeństwa
oraz najpóźniej w 300 dni po jego rozwiązaniu. W tym zakresie funkcjonowało
także drugie domniemanie wyrażone w przekazanej w źródłach zasadzie: „Pater
is est quem nuptiae demonstrant”4.
We współczesnych czasach, zdominowanych przez postęp technologiczny
we wszystkich dziedzinach życia, prawo zmaga się z podobnymi problemami w
kwestii prawnego ustalenia ojcostwa. Przepisy Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego5 przewidują trzy sposoby ustalenia prawnego ojcostwa w
zależności od tego, czy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, czy
też jest dzieckiem pozamałżeńskim, tj. domniemanie pochodzenia dziecka od
męża matki, dobrowolne uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa.
Dochodzenie ustalenia pochodzenia dziecka przy wykorzystaniu jednego z
dopuszczalnych sposobów wyklucza możliwość jego ustalenia w inny sposób,
chyba że uprzednie ustalenie zostanie skutecznie zaprzeczone bądź
unieważnione. Są to sposoby ustalenia ojcostwa prawnego, które nie zawsze
będzie tożsame z ojcostwem biologicznym. Jak wskazuje W. Strojanowska w
1

K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2007, s. 243.
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003, s. 187.
3
Kolańczyk, Prawo…, s. 243-244.
4
A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 191.
5
Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 5 marca 1964 r.
Nr 9, poz. 59 z poźn. zm.).
2
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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.
Ojcem prawnym jest więc mąż matki, co do którego zachodzi przewidziane w
KRO domniemanie ojcostwa biologicznego, a jeżeli matka nie pozostaje w
związku małżeńskim lub jeśli ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone, ojcem
prawnym jest mężczyzna, który dziecko uznał albo co do którego zapał wyrok
sądowy ustalający ojcostwo.”6. Ustalenie ojcostwa, podobnie jak ustalenie
macierzyństwa, ma podstawowe znaczenie dla ustalenia stanu cywilnego
dziecka. Zdaniem W. Stojanowskiej stan cywilny rozumiany sensu stricto, który
ukazuje pochodzenie dzieci od rodziców „wynika wprawdzie z faktu
biologicznego, ale jest przede wszystkim kategorią prawną i może nie być
zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.”7.
1. Ustalenie pochodzenia dziecka w drodze domniemania ojcostwa
męża matki
Przepisy polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują
problematykę ustalenia pochodzenia dziecka w oparciu o przewidziane prawem
domniemania. Punkt wyjścia dla dalszych rozważań stanowić będzie wyjaśnienie
pojęcia „domniemania prawnego”, które stanowi przesłankę ustalenia zarówno
ojcostwa małżeńskiego, jak również pozamałżeńskiego. Domniemania prawne
opierają się na odwzorowaniu prawdopodobieństwa życiowego w sytuacjach, w
których przeprowadzenie dowodu może okazać się skomplikowane bądź
niemożliwe. Specyfika domniemań prawnych przejawia się w mieszczącej się w
nich zasadzie „wnioskowania z faktów znanych o innych faktach nieznanych”8.
Znamiennym jest wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania stanowiącego
swego rodzaju aksjomat, według którego 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
dziecka9. 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
6
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2 marca 1966 r.10 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 będzie możliwość przedstawienia
dowodów wskazujących na związek biologiczny między stronami11.
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 dziecka12. 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”13.
Jak wskazuje T. Smyczyński domniemanie ojcostwa męża matki występuje
niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, czy żyją
w separacji faktycznej14. 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.15, w sytuacji gdy dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego lub
unieważniającego małżeństwo matki, lecz przed dniem uprawomocnienia się
10
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tego 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 pozamałżeńskie16”.

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 do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W wyroku z 24 maja
1966 r. 17 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.”18.
Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki stanowi domniemanie
wzruszalne (praesumptio iuris tantum), które może zostać obalone w sposób
16
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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 KRO19. W tym zakresie stanowisko zajął SN, który w wyroku z 19
października 2011 r.20 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 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. 21 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 opieką22. W myśl przepisu art. 71 KRO śmierć dziecka, będąca
19
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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
umorzeniem postępowania, stosownie do przepisu art. 456 § 3 KPC23,
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
zakresie24. Według stanowiska wyrażonego w orzeczeniu SN z 17 września 1981
r.25: „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 wskazał26, 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.27 „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 KC28 został całkowicie ubezwłasnowolniony przed
upływem tego terminu lub po zakończeniu jego biegu. W powyższej sytuacji
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może 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.
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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”29.
Wprowadzone rozwiązanie powinno przybrać określenie „późniejszego
zakończenia terminu”, gdyż „chodzi tutaj o termin już rozpoczęty, a którego
zakończenie zostaje przedłużone o jego pełny czas trwania, liczony precyzyjnie
od chwili ustania mentalnej dysfunkcji mężczyzny”30.
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.”31. 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.32”. 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”33.
29
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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 powoduje ustanie więzi prawnych z
dzieckiem34. 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”35.
3. Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego
O pochodzeniu dziecka w pierwszej kolejności traktuje Europejska
Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona 15
października 1975 r. w Strasburgu, która w przepisie art. 3 stanowi, iż
„pochodzenie dziecka pozamałżeńskiego od męża matki może zostać
stwierdzone bądź ustalone w oparciu o dobrowolne uznanie lub orzeczenie
sądu”. Ważne znaczenie ma w tym kontekście przepis art. 4 wspomnianej
Konwencji, którego formuła przewiduje, że: „Dobrowolne uznanie ojcostwa nie
może być przedmiotem sprzeciwu czy zaskarżenia, chyba że prawo wewnętrzne
przewiduje taką możliwość w przypadku, gdy okaże się, że osoba, która chce
uznać ojcostwo lub je uznała, nie jest biologicznym ojcem dziecka.”. W trakcie
składania dokumentu ratyfikacji Europejskiej Konwencji o statusie prawnym
dziecka przez Rzeczpospolitą Polską poczyniono zastrzeżenie, dotyczące
wyłączenia stosowania przepisu art. 4 Konwencji w prawie polskim, z uwagi na
fakt, iż „polskie prawo wewnętrzne uwarunkowuje uzależnia uznanie dziecka od
uprzedniego wyrażenia na to zgody matki dziecka lub jego przedstawiciela
ustawowego, a także przez samo dziecko, jeżeli jest pełnoletnie. Ponadto prawo
wewnętrzne dopuszcza unieważnienie uznania dziecka na żądanie mężczyzny,
który uznał dziecko, albo osób, które wyraziły zgodę na to uznanie, ale wiąże się
to z wadami oświadczenia woli, a nie z faktem pochodzenia dziecka.”36. W myśl
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustalenie pochodzenia dziecka
można ustalić według następujących sposobów37:
a) ex lege na podstawie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki;
34
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b) uznanie przez mężczyznę dziecka, na rzecz którego nie działa
domniemanie;
c) sądowe ustalenie ojcostwa.
4. 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 woli38. 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 osobiście39.
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, 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 Jak wskazuje T. Smyczyński 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 matka40. W
obowiązującym stanie prawnym przewidzianym w przepisie art. 76 KRO w
38
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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”41. 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 znaczenie dla stosunków majątkowych
(np. dla porządku dziedziczenia po zmarłym dziecku).”42.
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,
41
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marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy w razie wystąpienia
niebezpieczeństwa zagrażającego bezpośrednio życiu matki dziecka lub
mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. Według przepisu art. 43 ust. 2 PrAsc
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 USC43.
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 KPC44. 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”.
5. 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.45 zastosował zabieg zastąpienia pojęcia
„unieważnienie” uznania z powodu wad oświadczenia woli, terminem
„bezskuteczności uznania” z racji na brak związku genetycznego pomiędzy
mężczyzną uznającym ojcostwo a dzieckiem46.
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
43
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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.47, 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 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)48.
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
47
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mężczyznami (exceptio plurium concubentium), a ponadto z okoliczności
wynika, że prawdopodobieństwo ojcostwa innego mężczyzny jest większe niż
ojcostwo pozwanego49.
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 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 prokurator50. 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 sobie51.
Podsumowanie
Od czasów starożytnych więzy krwi łączące poszczególnych członków
rodziny odgrywają szczególną rolę w każdym system prawnym. Problematyka ta
ma istotne znaczenie dla wielu instytucji prawnych w szczególności z zakresu
prawa osobowego i rodzinnego. Jednym z fundamentalnych praw dziecka należy
uznać prawo do poznania własnego pochodzenia. Więzy natury biologicznej
kształtują stosunek prawno-rodzinny oraz stanowią podstawę funkcjonowania
najważniejszej komórki społecznej, czyli rodziny.
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.
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Summary
The article discusses the issue of the legal aspects of the paternity establishment on the basis of the Family and Guardianship Code regulations. This text
focuses on different ways of determining 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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Mateusz Paluch (KUL)

Obowiązki ojca na gruncie polskiego prawa karnego
Wstęp
Każdy z nas odgrywa wiele ról w swoim życiu. Jesteśmy studentami, synami, córkami, braćmi i siostrami a także matkami oraz ojcami. Rola ojca jest niewątpliwie jedną z najważniejszych ról do odegrania przez mężczyznę w swoim
życiu, bowiem właśnie w theatrum tego świata od tej roli zależy jak będzie wyglądał kolejny akt, wyreżyserowany przez kolejne pokolenia. w związku z tym,
ojciec posiada wiele obowiązków, których wypełnianie jest ważne dla zdrowego
wychowania potomstwa. Analizując poszczególne rozdziały kodeksu karnego,
można wysnuć wniosek, iż obowiązkiem ojca jest po pierwsze dbanie o prawidłowy rozwój dziecka, po drugie, zaspokajanie jego potrzeb, po trzecie ochrona
dziecka przed wszelkimi zagrożeniami.
1. Obowiązek odpowiedzialnego planowania rodziny
Od jakiego momentu mężczyzna jest zobowiązany do wykonywania obowiązków ojca? Nie jest to czas liczony od narodzin dziecka. Podobnie jak nie jest
to czas jego poczęcia. Mężczyzna musi wykonywać obowiązki ojca jeszcze
przed poczęciem dziecka. Chodzi tu o odpowiedzialne planowanie rodziny zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej.
Przepisami art. 152 k.k i art. 153 k.k. Ustawodawca chroni tenże obowiązek.
Odpowiedzialne planowanie rodziny przez ojca w ujęciu tychże artykułów, nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w XXI wieku. Poczęcie dziecka nie
może być bowiem wynikiem przypadku, zwłaszcza w sytuacjach, gdy rodzina
nie jest gotowa emocjonalnie i materialnie na podjęcie trudu wychowania. Często
w takich sytuacjach młodym rodzicom przychodzi na myśl rozwiązanie, które
jest sprzeczne zarówno z prawem jak i z etyką – tym rozwiązaniem jest aborcja,
która jest przestępstwem określonym w przepisach art. 152 k.k. oraz art. 153 k.k.
Jest to przestępstwo materialne, do jego znamion należy bowiem skutek w postaci przerwania ciąży. Ustawodawca nie ograniczył kręgu sprawców do osób wykonujących zawód lekarza, jest więc to przestępstwo powszechne, to znaczy, że
może je popełnić każdy człowiek. Osobą sprawcy jest więc osoba, która przerywa ciążę kobiety z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 07.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.). Do znamion tego przestępstwa należy
zgoda kobiety. Przerwanie ciąży bez zgody kobiety powoduje inną kwalifikację
prawną czynu tj. Czyn z art. 153 k.k. Strona podmiotowa przestępstwa polega
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wyłącznie na umyślności, co oznacza, że można je popełnić jedynie w zamiarze
bezpośrednim bądź ewentualnym1.
Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisem art. 2 kk. „Odpowiedzialności
karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko,
na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi”. Zgodnie
z doktryną, przestępstwo aborcji za zgodą kobiety, można popełnić jedynie przez
działanie. Ojciec dziecka, nie starając się zapobiec skutkowi w postaci przerwania ciąży, wiedząc o zamiarze usunięcia płodu przez kobietę, poniesie odpowiedzialność z art. 152 § 2 k.k. za pomocnictwo, albowiem doktryna zgodnie przyjmuje, iż przestępstwo w formie pomocnictwa może być popełnione również
przez zaniechanie. Pomocnictwo polega na ułatwieniu innej osobie popełnienie
przestępstwa i może ono mieć charakter fizyczny lub psychiczny2.
Nie ma żadnych przeszkód, aby ojciec dziecka poniósł odpowiedzialność
karną za popełnienie czynu zabronionego określonego w art. 152 § 2 k.k. gdy
wiedząc o decyzji matki dziecka o dokonaniu aborcji wyraża milczącą zgodę.
Analogiczny stan rzeczy zaistnieje przy popełnieniu przestępstwa określonego
przepisami art. 149 k.k. Warto jednak podkreślić, że udzielone w tenże sposób
pomocnictwo musi mieć charakter umyślny. Rozbieżności między doktryną a
orzecznictwem pojawiają się przy ocenie odpowiedzialności za pomocnictwo,
które miało ułatwić popełnienie czynu zabronionego, lecz go nie ułatwiło. Takie
zachowanie, zgodnie z wyrokiem SN z dn. 8.09.1972 r. (Rw 811/72, NP 1974, nr
7-8), powinno stanowić podstawę do pociągnięcia pomocnika do odpowiedzialności karnej. Pogląd ten jest krytykowany przez przedstawicieli doktryny. Nie
ulega wątpliwości, że ojciec poniesie również odpowiedzialność gdy namawia
matkę dziecka do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży, bądź też nakłania samego
sprawcę, do przeprowadzenia aborcji.
2. Obowiązek ochrony dziecka przed wszelkimi zagrożeniami
Kodeks karny w szczególny sposób zapewnia dziecku ochronę przed nie
wykonywaniem obowiązków przez ojca względem niego. Popełnienie wielu
przestępstw uregulowanych w tejże ustawie może być wynikiem zaniechania
wykonywania obowiązków przez ojca.
Przepis artykułu 2 k.k. Stanowi, iż za przestępstwo skutkowe popełnione
przez zaniechanie podlega jedynie ten, na kim ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Przestępstwem skutkowym jest przestępstwo,
gdzie conditio sine qua non jego dokonania jest wystąpienie określonego w
ustawie skutku. Jeżeli tenże skutek nie nastąpi nie można mówić o dokonaniu
przestępstwa a w grę wchodzi jedynie forma stadialna usiłowania. Samo zanie1

M. Budyn-Kulik [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 326-327
2
M. Kulik [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny Praktyczny komentarz, Warszawa
2010, s. 60-61
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chanie, jest sposobem zachowania się, którego cechą charakterystyczną jest brak
określonych ruchów, działań w wymaganym kierunku. w kontekście art. 2 kk
zaniechanie jest brakiem działań zmierzających do zapobiegnięcia skutkowi,
które jest ujęty jako znamię danego przestępstwa skutkowego3.
Przepis art. 2 kk, uzależnia odpowiedzialność za popełnienie danego przestępstwa skutkowego przez zaniechanie od osoby sprawcy. Odpowiedzialność
może ponieść jedynie osoba, na której ciąży prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Oznacza to, że odpowiedzialności nie poniesie osoba,
która nie jest gwarantem wobec dobra prawnego. Gwarantem jest osoba, na której ciąży obowiązek ochrony danego dobra przed wszelkimi zagrożeniami bądź
wszelkich dóbr przed danym zagrożeniem. Orzecznictwo wskazuje, iż idąc tokiem tego rozumowania, przestępstwa skutkowe popełnione przez zaniechanie
mają charakter przestępstw indywidualnych4.
Nie ulega wątpliwości, że obowiązek ojca, zapobiegnięcia wystąpienia skutków przestępstwa materialnego, które dotykają małoletnie dziecko, jest obowiązkiem prawnym i szczególnym albowiem nie posiada on charakteru jedynie społecznego, moralnego lub obyczajowego5. Ojciec ma obowiązek chronić dziecko
przed wszelkimi zagrożeniami, co jest jednym z dwóch, alternatywnych kryteriów uznania ojca za gwaranta. Nie ma żadnych przeszkód, aby przyjąć w wyroku, że przestępstwo skutkowe zostało popełnione przez zaniechanie innego obowiązku niż obowiązek określony zarzucie w akcie oskarżenia, jeżeli tylko zaniechany obowiązek spełniał kryteria z przepisu art. 2 k.k6
W wydziałach karnych sądów rejonowych, najczęściej rozpoznawanymi
sprawami są sprawy przestępstw z art. 178 a k.k. oraz z art. 207 k.k. Drugi z
wymienionych przepisów dotyczy znęcania się. Często w roli pokrzywdzonego
znajduje się dziecko, w roli oskarżonego zaś ojciec. Zaniedbanie w ten sposób
obowiązku ochrony dziecka przed wszelkimi zagrożeniami, który ciąży na ojcu,
jest najbardziej rażącym zaniedbaniem. Osoba, która powinna dbać o bezpieczeństwo dziecka, sama staje się dla niego niebezpieczeństwem.
Jest to przestępstwo indywidualne w części, która dotyczy znęcania się nad
osobą najbliższą lub pozostającą w stosunku zależności. Nie ulega wątpliwości,
że dziecko, będące pod opieką ojca jest zarazem osobą najbliższą, jak i osobą
pozostającą w stosunku zależności względem ojca. Stosunek zależności od
sprawcy w kontekście omawianego przepisu, zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu, znosząc je z
obawy przed pogorszeniem się jego dotychczasowej sytuacji życiowej. Stosunek
ten może wynikać z umowy, sytuacji faktycznej bądź ex lege, jak jest w przypadku stosunku zależności między ojcem a dzieckiem. Przepis ten dotyczy za3

P. Kozłowska-Kalisz [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny Praktyczny komentarz,
Warszawa 2010, s. 22-23
4
Wyrok SA w Krakowie z dnia 10.05.2012 r. (II AKa 48/12 ), LEX nr 1227524.
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Kozłowska-Kalisz, jw. s. 23
6
Wyrok SN z dnia 05.02.2002 r. (V KKN 473/99), OSNKW 2002, nr 5-6 poz. 34
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równo znęcania fizycznego jak i psychicznego7. Strona podmiotowa tego przestępstwa, zgodnie z najnowszym orzecznictwem i głosem doktryny polega na
umyślności w zamiarze bezpośrednim. Przestępstwo to można popełnić zarówno
przez działanie (poprzez bicie, lżenie) jak i zaniechanie (poprzez nie dostarczanie
niezbędnych środków do życia, czy też ignorowanie pokrzywdzonego)8.
Nie ma przeszkód, aby uznać za winnego sprawcę, który skierował przemoc
w kierunku przedmiotów, osób, lub zwierząt w celu sprawienia przykrości pokrzywdzonym. Jeden z wyroków Sądu Najwyższego, opisuje sytuację, w której
ojciec uśmiercił zwierzęta domowe należące do jego dzieci, aby sprawić im
przykrość, zademonstrować swoją siłę i bezkarność. Tym zachowaniem wypełnił
znamiona przestępstwa znęcania się albowiem, jak zostało już wspomniane,
przepis art. 207 k.k. Dotyczy zarówno znęcania fizycznego jak i psychicznego,
które w tymże przypadku objawiło się w opisany sposób9.
Typ kwalifikowany, określony w § 2, polega na znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Na gruncie omawianego artykułu, szczególne okrucieństwo, może wyrażać się w zadawaniu pokrzywdzonemu szczególnie dużych cierpień i należy je wiązać nie tyle ze skutkami, lecz ze sposobem i rodzajem działania sprawcy. Należy je oceniać relatywnie, w kontekście do konkretnej osoby, do
jej stanu fizycznego i psychicznego10.
3. Obowiązek opieki nad dzieckiem
Przepis art. 210 k.k. chroni nie tylko wykonywanie przez ojca obowiązku
odpowiedzialnego planowania rodziny, ale też wykonywanie obowiązku opieki
nad dzieckiem. Przepis ten chroni również zdrowie i bezpieczeństwo małoletniego lub osoby nieporadnej11. Zgodnie z orzecznictwem, porzuceniem jest działanie, które polega na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, zaprzestanie
troszczenia się o nią, bez zapewnienia opieki ze strony osób trzecich. Do istoty
porzucenia zaliczyć należy nie tylko pozostawienie osoby małoletniej lub nieporadnej własnemu losowi, lecz również uniemożliwienie udzielenie natychmiastowego wsparcia takiej osobie12.
Przestępstwo to można popełnić zarówno przez działanie jak i zaniechanie,
nie wykluczając kombinacji działania z zaniechaniem. Nie ulega wątpliwości, że
przestępstwo to ma charakter indywidualny. Może je popełnić jedynie ten, na
kim ciąży obowiązek troszczenia się o małoletniego lub osobę nieporadną. Strona podmiotowa tego przestępstwa polega na umyślności, można je popełnić w
zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym. Typem kwalifikowanym tego prze7

Wyrok SN z dn. 09.06.1976 (VI KZP 13/75), OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86
M. Mozgawa [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny Praktyczny komentarz, Warszawa
2010, s. 435-436
9
Wyrok SN z dn. 22.06.2006 r. (II Aka 199/06), LEX nr 196090
10
Wyrok SN z dn. 17.12.1970 r. (IV KR 199/70), OSNKW 1971, nr 5 poz. 70.
11
Mozgawa, jw. s. 442
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Wyrok SN z dn. 04.06.2001 r. (V KKN 94/99), LEX nr 49445.
8
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stępstwa jest porzucenie, którego skutkiem jest śmierć osoby porzuconej. Skutek
ten musi pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z porzuceniem. w
niektórych przypadkach uzasadnione będzie zakwalifikowanie takiego czynu
jako zabójstwo w zamiarze ewentualnym13.
Przepis ten chroni małoletnie dziecko przed nie wykonywaniem obowiązku
opieki nad nim przez osobę do tego zobowiązaną, w tym również ojca. Ustawodawca przez wprowadzenie tegoż artykułu, podkreślił wagę obowiązku zaspokajania potrzeb dziecka i opieki nad nim przez jego rodziców i osoby do tego zobowiązane. Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie obowiązku opieki jest chroniony przepisem art. 209 k.k. Strona podmiotowa polega na uporczywym uchylaniu się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby, co może doprowadzić do narażenia jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych14. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z ustawy bądź orzeczenia sądowego. w przypadku ojca, obowiązek alimentacji wynikać może zarówno z ustawy (art. 133 k.r.o.) jak i z orzeczenia sądu.
Przestępstwo to, może zaistnieć jedynie wówczas, gdy zobowiązany ma realną
możliwość wykonania tego obowiązku a nie dopełnia go ze złej woli. Jeżeli chodzi o znamię uporczywości, z jednej strony obejmuje ono nastawienie psychiczne
sprawcy, które wyraża się w nieustępliwości, z drugiej zaś trwałość takiego stanu
rzeczy przez pewien dłuższy czas15.
Jeżeli chodzi o znamię strony przedmiotowej, jest nim narażenie osoby pokrzywdzonej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
przy czym należy zauważyć, że chodzi o konkretne narażenie na to niebezpieczeństwo. Nie ulega zatem wątpliwości, że przestępstwo określone w art. 209
k.k. jest przestępstwem indywidualnym (bowiem może je popełnić jedynie osoba
zobowiązana do alimentacji), materialnym z zaniechania16.
Pojęcie podstawowych potrzeb życiowych zależy od konkretnych warunków
społeczno-ekonomicznych na danym etapie rozwoju społeczeństwa. Im wyższy
jest poziom życia przeciętnych obywateli, tym większe są potrzeby życiowe
uznawane za podstawowe. Do nich należą nie tylko elementy potrzebne do zapewnienia minimum egzystencji, lecz również zapewnienie odpowiedniego wykształcenia i możliwości korzystania z dóbr kultury17. Obowiązek ojca, polegający na łożeniu na utrzymanie jest wyjątkowo ważny. Bez odpowiednich środków,
dziecko nie będzie w stanie nie tylko prawidłowo funkcjonować ale również
może zostać zaburzony jego proces socjalizacji, co może doprowadzić do zaburzeń w sferze jego psychiki a także być czynnikiem kryminogennym.

13

Mozgawa, jw. s. 443
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Wyrok SN z dn. 09.06.1976 r. (VI KZP 13/75), LEX nr 19141
16
Mozgawa, jw. s. 441
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4. Dbanie o prawidłowy rozwój dziecka
Do obowiązków ojca, należy również dbanie o prawidłowy rozwój dziecka:
psychiczny, fizyczny oraz duchowy. Ustawodawca chroni wszystkie z tych
aspektów w przepisach kodeksu karnego. Wszystkie trzy aspekty rozwoju psychicznego są ważne i każdemu z nich ustawodawca poświęca miejsce w kodeksie
karnym. Rozdział XXV kodeksu karnego, zapewnia ochronę prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich trzech aspektach. Przestępstwa seksualne, wykorzystywanie seksualne małoletnich wyjątkowo mocno wpływają na psychikę młodych ludzi. Niestety, w dzisiejszych czasach co raz częściej słyszymy o rażącym
zaniedbywaniu roli ojca w dbaniu o prawidłowy rozwój dziecka. w ekstremalnych przypadkach, sami ojcowie są sprawcami przestępstw tego rozdziału. Nie
trzeba mówić, jakie spustoszenie w zdrowiu psychicznym a nie rzadko i fizycznym może spowodować w organizmie dziecka zgwałcenie. Typ kwalifikowany
przestępstwa określonego przepisem art. 197 k.k., określony w § 3 omawianego
artykułu, dotyczy zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 bądź zstępnego
lub najbliższej rodziny.
Warto zaznaczyć, że ingerencja w narządy płciowe innej osoby, która jest
poprzedzona użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu nie musi być
zakwalifikowana jako przestępstwo z art. 197 k.k. Ważne bowiem jest, aby zachowanie sprawcy miało charakter seksualny i było formą zaspokojenia seksualnego18. Sąd Najwyższy, uznał za szczególne okrucieństwo w przypadku przestępstwa zgwałcenia kazirodczego w stosunku do dwunastoletniej zstępnej, również wyrządzenie poważnej krzywdy w sferze psychiki, która wyraża się w długotrwałym zniewoleniu dziecka. Stan faktyczny, na podstawie którego Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym zawarł powyższą sentencję był wyjątkowo przerażający. o ojcu, który przez kolejne 12 lat, kila razy w miesiącu gwałci swoją
córkę, nie można powiedzieć, że jest ojcem. Zaniedbał on wszystkie swoje obowiązki, niszcząc psychikę własnej córki, która aż do 24 roku życia bała się panicznie złożyć doniesienie przeciwko katu, który był również jej ojcem19.
Odpowiedzialność ojca, może również zaistnieć na gruncie art. 199 k.k.
Różnica pomiędzy znamionami zgwałcenia a znamionami przestępstwa określonego przepisem art. 199 k.k. Polega na sposobie doprowadzenia pokrzywdzonego przez sprawcę do obcowania płciowego oraz pojawieniu się znamienia tzw.
Innej czynności seksualnej, która nie jest obcowaniem płciowym. Strona podmiotowa tego przestępstwa polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania
płciowego bądź poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej
czynności przy wykorzystaniu stosunku zależności lub krytycznego położenia20.
Stosunek zależności może być trwały lub przemijający, może on wynikać
również z przepisów prawa. Nie ulega zatem wątpliwości, że stosunek łączący
18
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ojca i dziecko jest stosunkiem zależności. Do zrealizowania znamion przestępstwa wymagane jest nadużycie tego stosunku, tj. świadome wykorzystanie stosunku jako elementu oddziałującego na psychikę innej osoby, tak aby wyraziła
zgodę na obcowanie płciowe bądź inną czynność seksualną21.
Przepis art. 199 k.k. chroni dziecko przed wykorzystywaniem przez ojca
władzy rodzicielskiej i jego przewagi związanej z posiadaniem większego doświadczenia życiowego. z jednej strony, ojciec winien opiekować się dzieckiem i
chronić go od każdego zagrożenia, z drugiej zaś, nie powinien tego obowiązku
wykorzystywać przeciwko dziecku.
Poprawny rozwój duchowy, moralny i seksualny dziecka jest również chroniony przez przepisy artykułów 200 k.k. oraz 201 k.k. w odniesieniu do obowiązków ojca wynikających z tych artykułów, należy je omówić razem. Mówiąc
o sytuacjach tak patologicznych jak obcowanie płciowe ojca z dzieckiem, które
są naruszeniem obowiązku ojca dbania o prawidłowy rozwój dziecka, należy
zauważyć, że odpowiedzialność z obu omawianych artykułów zachodzi jedynie
wówczas, kiedy dziecko wyraża zgodę na obcowanie płciowe lub inną czynność
seksualną i ojciec nie używa siły, groźby, podstępu lub stosunku zależności w
celu nakłonienia dziecka do obcowania płciowego bądź poddania się innej czynności seksualnej. Obydwa przestępstwa należą do kręgu przestępstw materialnych. Jeżeli idzie o odpowiedzialność karną ojca z art. 200 k.k. Może ona zaistnieć jedynie wówczas, gdy ojciec dopuszcza się wobec dziecka innej czynności
seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom bądź ich wykonania. Ojciec nie może ponieść odpowiedzialności z tego artykułu w przypadku obcowania płciowego z dzieckiem, gdyż zachowanie takie podlega kwalifikacji prawnej z art. 201 k.k. Co ciekawe, obcowanie płciowe w kontekście omawianych przepisów podlega niższej każe niż dopuszczenie się innej czynności
seksualnej bądź poddanie lub wykonanie takiej czynności przez małoletniego.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną z art. 200 k.k. charakter przestępstwa nie musi być charakterem seksualnym. Sprawca może bowiem wykorzystywać małoletniego dla jego udręczenia, uzależnienia, z zemsty, dla żartu czy
osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawca, godzi bowiem swoim zachowaniem
w wolność seksualną małoletniego i tym samym doprowadza do wyczerpania
znamion z art. 200 k.k.22
W prawie, podobnie jak w życiu należy również odnaleźć złoty środek.
Przestępstwem nie będzie dotykanie małoletniego dziecka podczas kąpieli czy
przebierania go, takie bowiem zachowanie jest zachowaniem opiekuńczym, jest
przejawem prawidłowego wykonywania obowiązków przez rodzica. To, czy
dana czynność była wykonana w celu zaspokojenia seksualnego bądź z innych
negatywnych pobudek, mogłoby nastręczyć wielu problemów orzecznictwu sądów powszechnych. Odpowiedzi na pytanie, z jakich pobudek dany człowiek,
21
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opiekun, rodzic, dokonał czynności, która może być uznana za inną czynność
seksualną, może udzielić celowość powziętych przez niego działań. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że przestępstwo określone przepisem art. 200
k.k. zostało popełnione, gdy dana czynność wykonana przez rodzica była czynnością zbędną i nieuzasadnioną.
Przepis art. 202 § 2 k.k chroni rozwój moralny, psychiczny i duchowy
dziecka i dotyczy prezentowania treści pornograficznych małoletniemu. Sąd
Najwyższy zdefiniował pojęcie treści pornograficznych jako zawartą w utrwalonej bądź nieutrwalonej formie prezentację czynności seksualnych człowieka,
zarówno pozostające w zgodzie z aspektem biologicznym jak i nie, której istotą
jest przekaz określonych idei. Zdaniem Sądu Najwyższego termin „treści pornograficzne” nie jest pojęciem biologicznym lub medycznym i definiując tenże
termin ograniczył się jedynie do aspektu prawnego23.
Mówiąc o odpowiedzialności ojca należy podkreślić, że przestępstwo to,
może być dokonane zarówno przez działanie jak i zaniechanie. o ile znamię czasownikowe „prezentuje” wprost wskazuje na działanie, tak udostępnianie lub
rozpowszechnianie w sposób umożliwiający dziecku zapoznanie się z tymi treściami. Zdaniem przedstawicieli doktryny, strona podmiotowa polega na umyślności. w przypadku omawianego przestępstwa w kontekście strony podmiotowej,
należy zachować szczególną ostrożność, gdyż niepostrzeżenie można przypisać
odpowiedzialność z przedmiotowego artykułu sprawcy, który oceniany prawidłowo, dopuścił się czynu nieumyślnie24.
Przestępstwo określone przepisem art. 202 § 2 k.k., można popełnić zarówno poprzez działanie jak i zaniechanie bowiem znamię udostępniania może przybrać specyficzną postać. Dobrowolne użytkowanie pornografii przez dorosłego
człowieka nie podlega penalizacji. Prawo więc dopuszcza sytuację, gdy dorosły
posiada nośniki z treściami pornograficznymi (jednak chodzi tu jedynie o nośniki
zawierające tzw. pornografię miękką). Jednak dorosły, powinien odpowiednio
zabezpieczyć posiadane przedmioty przed małoletnimi. Małoletni może nawet
godzić się na prezentację zakazanych treści. Problem dobrowolnej aktywności
seksualnej małoletnich, jest co raz bardziej powszechny. Jeżeli sprawca-ojciec,
będzie posiadał zamiar, a małoletni sam będzie chciał zostać użytkownikiem
pornografii, ojciec posiadający w domu takie treści, działając w zamiarze bezpośrednim bądź ewentualnym, nie zabezpieczy odpowiednio posiadanych przedmiotów, poniesie odpowiedzialność karną.
Po tych rozważaniach należy powrócić do refleksji na temat strony podmiotowej przestępstwa. w przypadku ciążącego na ojcu obowiązku dbania o prawidłowy rozwój dziecka, gdy ojciec posiada w domu nośniki z treściami pornograficznymi powinien on wyjątkowo pieczołowicie zabezpieczyć je przed dostępem
dzieci. Gdy jednak tego nie uczynił nieumyślnie i dziecko zapoznało się z nimi,
23
24
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dobro prawne chronione przez tenże artykuł uległo naruszeniu. Ustawodawca nie
przewidział w znamionach czasownikowych omawianego przestępstwa takiej
sytuacji, umieszczając tam jedynie znamiona czasownikowe wskazujące bezpośrednio na umyślność sprawcy, bowiem rozpowszechnianie i udostępnianie w
kontekście omawianego artykułu, może się odbywać jedynie w zamiarze bezpośrednim. Ojciec, który nie zabezpieczył nośników z treściami pornograficznymi
przed dziećmi mógłby ponieść odpowiedzialność karną jedynie wówczas, gdyby
jedno ze znamion czasownikowych stanowiło wprost o ułatwianiu, nie zaś o rozpowszechnianiu w sposób umożliwiający małoletniemu zapoznanie się z tymi
treściami.
Rodzice powinni z wyjątkową starannością chronić dzieci przed zgubnym
wpływem pornografii, mając na uwadze również jeszcze poprawnie nie ukształtowaną psychikę dziecka. Zagrożenia wypływające z korzystania z pornografii przez
małoletnich są ogromne. w walce z pornografią najprostszym i zarazem najskuteczniejszym działaniem jest nie korzystanie z niej. Ojciec, odpowiedzialnie wypełniający swoje obowiązki, nie powinien zatem korzystać z jakiegokolwiek rodzaju pornografii. Należy również wspomnieć o kryminogennym aspekcie treści pornograficznych. Nierzadko użytkowanie pornografii prowadzi do nadużyć seksualnych, również wobec dzieci. Ponadto, do obowiązków ojca powinna również należeć kontrola
treści przeglądanych przez dziecko w Internecie, tam bowiem najłatwiej można się
natknąć na treści pornograficzne, szczególnie ze względu na wyjątkowo ubogie zabezpieczenia stron przed dostępem małoletnich.
Obowiązek ojca dotyczący odpowiedzialnego zadbania o rozwój fizyczny i psychiczny dziecka jest również chroniony przepisem art. 208 k.k. Zdaniem Sądu Najwyższego, przepis ten ma chronić młodzież przed niebezpiecznym nawykiem picia
alkoholu, który zagraża ich rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i moralnemu25. Nie
ulega wątpliwości, że przestępstwo rozpijania małoletniego jest przestępstwem powszechnym a strona podmiotowa dotyczy wyłącznie umyślności w obu postaciach
zamiaru. Omawiane przestępstwo jest przestępstwem formalnym, polegającym na
abstrakcyjnym narażeniu małoletniego na niebezpieczeństwo, choć można w doktrynie
napotkać głosy przemawiające za tym, iż narażenie na niebezpieczeństwo wynikające
z naruszenia tegoż przepisu jest realne26.
Ojciec, powinien szczególnie dbać o wychowanie dziecka w trzeźwości.
Znamię czasownikowe występujące w omawianym przepisie „ułatwia”, wskazuje
na to, że czyn ten może zostać popełniony zarówno przez działanie jak i (zwłaszcza w przypadku ojca) przez zaniechanie. Ułatwianie jest bowiem stworzeniem
sytuacji umożliwiającej małoletniemu spożywanie alkoholu. Może to zaistnieć
poprzez na przykład udzielenie pomieszczenia do spożywania alkoholu, czy poradzenie w jaki sposób małoletni powinien wejść w jego posiadanie. Ojciec
dziecka, który wie o zamiarze swojej pociechy dotyczącym spożywania alkoholu
25
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zignoruje zagrożenie i nie zareaguje działając w zamiarze bezpośrednim bądź
ewentualnym, powinien ponieść odpowiedzialność karną przewidzianą przepisem art. 208 k.k.
Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność karną poniesie również ojciec,
który nakłania małoletniego do spożywania alkoholu. Niestety, wychowanie w
trzeźwości jest trudnym zadaniem, szczególnie dla Polaków, bowiem skłonność
do nadużywania alkoholu jest uznawana za przywarę narodową. Na wielu spotkaniach rodzinnych, alkohol jest stałym elementem, również na tych spotkaniach, na których obecne są dzieci. Wychowanie w trzeźwości powinniśmy zacząć od zmiany postępowania samych rodziców, zwłaszcza ojców. Na dzień
dzisiejszy, wielu ojców, którzy powinni być autorytetem dla dzieci, nie stroni od
alkoholu budując złudny obraz spożywania alkoholu jako przejawu dorosłości i
dojrzałości. Ojcowie powinni dbać o to, aby dziecko nie kojarzyło dorosłości z
możliwością picia alkoholu czy palenia tytoniu.
Prawdą jest, że dziś wychowuje się dzieci w kulcie alkoholu. Dzieci chcąc
się poczuć dorosłe, spożywają przy okazji uroczystości rodzinnych czy świąt tak
dobrze znane bezalkoholowe szampany, zazwyczaj z kieliszków, które kojarzą
się ze spożywaniem alkoholu. Aby już od najmłodszych lat, pokazać dziecku, że
spożywanie alkoholu nie jest oznaką dorosłości, ojciec powinien zwracać uwagę
na szczegóły: po pierwsze aby dziecko rzadko było świadkiem spożywania przez
niego alkoholu, po drugie aby alkohol nie znajdował się w centrum uroczystości
rodzinnych, w końcu po trzecie, aby wyeliminować, na ile to jest możliwe, elementy kojarzące się ze spożywaniem napojów wyskokowych.
Orzecznictwo w zasadzie zgadza się z doktryną w kwestii znamienia „rozpijania”. Aby można było powiedzieć o wypełnieniu tegoż znamienia, wymagana
jest wielość zachowań sprawcy. Jednak również jednorazowe działanie sprawcy,
w niektórych sytuacjach może doprowadzić do skutku w postaci rozpijania małoletniego, rozumianego jako niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do alkoholu
lub umocnienia się w tego rodzaju skłonności27.
Powtarzając za dr Mieczysławem Guzewiczem, dzieci są takie jak małżeństwa ich rodziców. Dlatego najważniejszym obowiązkiem ojca względem dziecka, jest kochanie jego matki prawdziwą i szczerą miłością. Ustawodawca, chroni
tenże obowiązek w kodeksie karnym, na wiele sposobów. Najbardziej widoczną
metodą ochrony jest przepis art. 206 k.k. dotyczący przestępstwa bigamii. Choć
intencją ustawodawcy była ochrona autorytetu prawnego małżeństwa, nie można
mówić o braku ochrony tego najważniejszego obowiązku rodziców względem
dziecka – darzenia się wzajemną miłością.
Jest to przestępstwo indywidualne, bowiem popełnić może je tylko osoba,
pozostająca w związku małżeńskim. Można je popełnić jedynie umyślnie, w obu
postaciach zamiaru. Przestępstwo to, ma charakter przestępstwa materialnego,
gdyż do jego zaistnienia wymagane jest zaistnienie skutku w postaci powstania
27
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nowego stosunku prawnego między osobami, zawierającymi nowy związek małżeński. Warty do podkreślenia jest fakt, iż ustawodawca nie przewidział odpowiedzialności karnej za przestępstwo biernej bigamii, jednak w przypadku gdy
osoba, która zawarła związek małżeński, z osobą pozostającą w ważnym związku
małżeńskim, może być pociągnięta do odpowiedzialności na zasadach zawartych
w części ogólnej kodeksu karnego.
Nie jest możliwe poprawne wychowanie dziecka, w atmosferze miłości i
ciepła domowego, w przypadku gdy jego rodzice nie darzą się wzajemną miłością. Aby móc zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka, dbać o jego prawidłowy
rozwój, wypełniać inne obowiązki względem niego, rodzice muszą wypełnić ten
jeden, najważniejszy obowiązek. Miłość rodziców jest fundamentem, na którym
można zbudować zdrową i szczęśliwą rodzinę a tylko w zdrowej i szczęśliwej
rodzinie ojciec może prawidłowo wypełniać wszystkie obowiązki względem
dziecka – zarówno te, które są chronione prawem, jak i te, które nie wynikają
bezpośrednio z ustaw.
Rola ojca, jest wyjątkowo ważną rolą w życiu każdego mężczyzny. Prawidłowe wykonywanie przez ojca obowiązków jest gwarantem dobrego wychowania dziecka, a zatem jest gwarantem zdrowego społeczeństwa jutra. Każdy ojciec, każdy rodzic, winien dbać o to, jak będzie wyglądało kolejne pokolenie.
Należy podkreślić, że to zadanie może być zrealizowane poprawnie jedynie w
atmosferze ciepła i miłości przez oboje, nawzajem się wspierających rodziców.
Podsumowanie
Ojciec, na gruncie polskiego prawa jest zobowiązany do wykonywania wielu obowiązków względem dziecka. Prawo karne, chroni dziecko przed nie wykonywaniem najważniejszych obowiązków ojca względem niego. Zaniedbanie
tychże obowiązków, łączy się bowiem z odpowiedzialnością karną. Polski kodeks karny, przewiduje odpowiedzialność za nie wykonywanie obowiązku opieki
nad dzieckiem, ochrony dziecka przed wszelkimi zagrożeniami oraz dbania o
jego prawidłowy rozwój fizyczny, moralny i psychiczny. Sumienne wykonywanie tych obowiązków jest niezwykle ważne zwłaszcza w XXI wieku, gdzie nie
tylko dzieci ale każdy z nas jest otoczony ze wszystkich stron wieloma zagrożeniami płynącymi z konsumpcyjnego stylu życia i internetu.
Summary
Father, on the basis of Polish law is required to perform many duties
towards the child. Criminal law protects the child from not performing the most
important duties of a father towards him. Neglect of these duties, connects with
criminal responsibility. Polish Penal Code provides for not performing child care
duty, protection of the child and care of normal growth of child, criminal
responsibilities. Diligent performance of those responsibilities is extremely
important especially in the twenty-first century, where not only children but each
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of us is surrounded on all sides by many threats from consumer lifestyle and the
Internet.
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