OJCOSTWO
A
ŚWIAT REALNY

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie

Katedra Pedagogiki Katolickiej

OJCOSTWO
A
ŚWIAT REALNY

Praca zbiorowa pod redakcją:
Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego

Stalowa Wola 2016

© Copyright by Jan Zimny

Recenzenci
Prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska
Ks. Prof. dr hab. Amantius Akimjak
Prof. dr hab. Igor Černák

ISBN 978-83-63835-61-3

Zamówienia można składać:
Katedra Pedagogiki Katolickiej
tel. 015/642 -25 -77;
e -mail: pedagogika@pedkat.pl www.pedkat.pl

___________________________________________________
Drukarnia: Eikon Plus, 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46
Tel. 12/636-27-13; fax: 832-77-87
eikonplus@eikon.net.pl; www.eikon.net.pl

Wstęp
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). Możemy więc postawić pytanie: gdzie jest
ojcostwo? Gdzie go właściwie szukać? Jak go rozpoznać, jakie ma
ono oblicze, czym się charakteryzuje? Czym rzeczywiście jest ojcostwo w dobie XXI wieku? Czy nie zostało zapomniane, odrzucone,
zaniedbane? Niektórzy wprost twierdzą, że ojcostwo jest na emigracji bezpowrotnej.
Tego typu pytania i stwierdzenia stawiane są nie tylko na konferencjach naukowych, ale niemal w codziennym życiu. Jedni bowiem
ubolewają, że coraz mniej ojcostwa w życiu społecznym, rodzinnym,
osobistym, inni zaś są odmiennego zdania twierdząc, że ojcostwo
nadal króluje i ma zbyt wielki wpływ na kształtowanie człowieka i
współczesnego społeczeństwa. Gdzie jest więc prawda obiektywna?
Kto ma właściwie rację? A może rację mają jedni i drudzy – bo to
wszystko zależy od punktu widzenia, od osobistego doświadczenia?
Trudno w tym miejscu polemizować. Temat ten jest takim tematem,
który wymaga nie tylko szerokich badań naukowych, ocen, analiz,
konfrontacji itp., ale osobistego wgłębienia, analizy, osobistej refleksji. Każdy z nas związany w mniejszym lub większym stopniu z
ojcostwem winien pochylać się nad zagadnieniem, które w odczuciu
powszechnym wydaje się zeszło na plan dalszy. A do tego przyczyniło się wiele elementów. Na fakt ten wpłynęło wiele zdarzeń, działań, w tym ruchy feministyczne, które zadbały, aby rola ojca w rodzinie, życiu społecznym, nie odgrywała na tyle znaczenia, jak to
miało miejsce w tradycji polskiej.
Wydaje się, że w naszym pokoleniu konieczne jest nowe pochylenie się nad tą problematyką. Z różnych stron można usłyszeć, że
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kwestia ta została w ostatnich dziesięcioleciach zepchnięta na margines życia. Dla wielu bowiem liczy się dzisiaj tylko jednostka. Wiele
prądów myślowych w duchu postmodernistycznym ojcostwo postrzega jako przeżytek, a jeśli uznaje jego sens i znaczenie, to często
głównie w kategoriach materialnych. W opinii wielu, ojciec to ten,
który ma zapewnić rodzinie jedynie byt materialny. Czy nie należy
więc dziś na nowo wołać i podejmować działania, które by dowartościowały ojcostwo i to zarówno w aspekcie biologicznym jak też
rodzinnym, a przede wszystkim w aspekcie duchowym oraz społeczno-prawnym.
Żyjemy w czasach, kulturze, na której odciskają się konsekwencje zredukowania obrazu ojca, co ujawnia się w zerwaniu lub osłabieniu jego więzi z dziećmi, w wycofaniu się z życia rodzinnego, w
ucieczce w pracę, w alkohol i inne nałogi. Ta kultura często odrzuca
ojcostwo, odrzuca autorytet, uzasadniając tym, że wywołuje on lęk, a
autorytet, który rodzi lęk, jest formą degradacji. Dziecko potrzebuje
inności ojcowskiej, po to, aby odkryć własną tożsamość. Kiedy nie
ma ojca, dziecko pozostaje w pełnej jedności z matką, która ze
względu na swój biologiczny związek z dzieckiem stwarza sobie
bardzo łatwo zastępcze relacje osobowe z dziećmi. Powstaje w ten
sposób nieuporządkowana relacja między matką a dzieckiem, które
staje się jej emocjonalnym partnerem zamiast współmałżonka.
Dziecko to, nawet, kiedy stanie się już człowiekiem dorosłym, poszukuje nadal swojej tożsamości.
Jak wielkie znaczenie w życiu każdego człowieka ma ojcostwo,
może wykazać nie tylko historia poszczególnych społeczeństw, narodów, ale historia każdego człowieka. Stąd wielu wprost uważa i powiada, że ojcostwo to wieli skarb nie tylko dla małego dziecka, a więc
nie tylko to ojcostwo naturalne, fizyczne, ale należy postrzegać ojcostwo także w sensie duchowym, patriotycznym, narodowym, ojcostwo
idei, sukcesu itp. Obraz ojcostwa często budowany jest w sposób negatywny nawet w odniesieniu do Boga jako Ojca, który jest przedstawiany jako Bóg - sędzia, buchalter, śmierci, sukcesu. Ten niejednokrotnie wypaczony obraz Boga Ojca przenosi się na budowanie obrazu
ojcostwa w rodzinie, w pedagogii. Zupełnie pomija się obraz Boga
Ojca jako Boga towarzyszącego człowiekowi w każdej sytuacji życiowej, jako współcierpiącego z człowiekiem. Budowanie obrazu

6

Boga Ojca zależy od źródła z jakiego czerpiemy wiedzę na ten temat,
od naszej woli, naszej formacji osobowej i ludzkiej.
Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na
ziemi bierze swoje imię” (Ef 3,14-15). „Być ojcem znaczy darzyć
życiem, być sprawcą samodzielnego życia. Nie byłoby ojcostwa ani
na niebie, ani na ziemi, gdyby Bóg nie był Ojcem”. Właściwie to
wszystkie wielkie religie monoteistyczne wysoko sytuują ojcostwo
jako wartość. Kościół katolicki wyraźnie dostrzega znaczące osłabienie tradycyjnej roli ojcowskiej we współczesnych realiach życia i
widzi potrzebę dowartościowania tej roli w wielu jej wymiarach.
Można nawet postawić dość śmiałą tezę, że jeżeli światu grozi zagłada, to zasadniczym jej źródłem jest kryzys męskiej miłości i męskiej odpowiedzialności, który jest zarazem kryzysem ojcostwa.
Trzeba też powiedzieć, że ojcostwo jest jednym z największych
przywilejów mężczyzny. Daje mu między innymi możliwość „przelania” cząstki siebie na inną istotę żywą. Relacja pomiędzy ojcem i
jego dzieckiem oraz dzieckiem i jego ojcem jest fenomenem, który
nie ma swojego odpowiednika w świecie innych istot żywych. To nie
tylko związek krwi, ale także związek dwóch, całkowicie różnych
dusz. O tym jak wielkie znaczenie ma dla każdego człowieka ojcostwo świadczy między innymi to, jak często spotykamy się z tym
terminem w życiu codziennym. Słowo to należy do kategorii pojęć
podstawowych, trudnych do pełnego opisania. Pomimo jednak braku
takich formalnych definicji, to każdy człowiek posiada swoją jakąś
„wiedzę wewnętrzną”, „wiedzę serca” na podstawie której jest w
stanie sam sobie odpowiedzieć, co to znaczy mieć (lub nie mieć ojca), a także co to znaczy być ojcem. Specjaliści rozpatrywali różne
aspekty tego słowa. Badacze definiują je w ujęciu teologicznym,
filozoficznym, socjologicznym, prawnym, biologicznym czy psychologicznym a w pewnym sensie także ekonomicznym (np. być ojcem
czyjegoś sukcesu). W żadnym z tych aspektów nie udało się uchwycić pełni znaczenia rozpatrywanego terminu.
Współczesny mężczyzna musi na nowo odnaleźć siebie i stać się
w pełni odpowiedzialnym we wszystkich dziedzinach życia: w dziedzinie małżeńskiej, rodzinnej, społecznej, religijnej, zawodowej,
politycznej i innych. Przywrócenie godności ojcostwa oraz przywró-
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cenie autorytetu ojca w rodzinie jest czymś niezbędnym, koniecznym
i aktualnym. Stąd w niniejszym czasopiśmie, jednym z celów jest
ukazywanie sylwetek z historii i teraźniejszości, którzy noszą miano
ojców: rodziny, narodu, grupy społecznej, itp.
Trzeba jeszcze raz podkreślić, że każdy z nas przychodzi na
świat, żyje na świecie, poznaje świat, doświadcza jego piękna, wartości, sensu. Cieszymy się, gdy żyjąc na tym świecie, przeżywamy
wiele dobra, radości, spokoju, miłości. Towarzyszą nam wówczas
pozytywne nastroje, uczucia, emocje, pragniemy też, aby chwile te
trwały jak najdłużej. W tym celu nawet czynimy wiele, by stan zadowolenia, pokoju, utrzymać w czasie i stopniu jak największym.
Lecz coraz częściej jesteśmy świadkami rodzących się ludzkich niepokojów, zagrożeń, które pojawiają się niezależnie od nas samych.
W tym stanie niepokojów, zagrożeń, walki niezastąpioną rolę odgrywa osoba ojca.
Monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zatytułowany „Ojcostwo w świetle prawa” ukazuje nam ojcostwo w
wymiarze kazuistycznym. Rozdział drugi zatytułowany: „Humanistyczny obraz ojcostwa” przedstawia wydobyte sylwetki ojców, postaw głównie z literatury polskiej. Z kolei rozdział trzeci zatytułowany: „Postawy życiowe ojców” przedstawia codzienną troskę ojców w
kontekście wyzwań życiowych. Takie spojrzenie na zagadnienie
ojcostwa daje czytelnikowi szerokie spojrzenie na obraz ojcostwa
niemal w każdym aspekcie.
Pragnę złożyć podziękowanie wszystkim autorom zamieszczonych tekstów za pozytywną odpowiedź i zaangażowanie, które zaowocowało powstaniem tej publikacji. Z tej racji, iż jesteśmy u początku Nowego 2017 Roku, Wszystkim życzę, aby ten Nowy Rok
był rokiem „bycia autentycznym sobą i odczuwania głęboko tego, co
smutne i twoje” i tego co radosne i prawdziwe - bo to też twoje…; by
w Nowym Roku Pan dał każdemu z nas spotkać Człowieka, bo tylko
Człowiek jest w stanie odkryć nasze wewnętrzne piękno i będzie
„chciał mnie takiego, jaki jestem naprawdę...”; a każdemu życzę
spełnienia jego osobistych, tak bardzo osobistych życzeń, głęboko
ukrytych w sercu i duszy.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział pierwszy
Ojcostwo w świetle prawa
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Jacek Szałapata

Świadek jako „Ojciec faktów” - zeznania świadka w toku
rozprawy głównej w aspekcie czynności obrońcy
Pojecie świadka występuje na gruncie kodeksu postępowania
karnego1 (zwanego dalej w skrócie – k.p.k.) w dwu podstawowych
znaczeniach - w ujęciu faktycznym, jako osoby będącej świadkiem
czynu, którego postępowanie dotyczy, a wiec osoby obecnej przy
zdarzeniu przestępnym lub jego fragmencie, posiadającej na jego
temat wiedzę oraz w znaczeniu procesowym, jako osoby wezwanej
do postępowania w celu złożenia zeznań. Świadek jest podstawowym źródłem dowodowym w każdej sprawie, dlatego pełni w procesie bardzo ważną rolę, a treść jego zeznań w głównej mierze wpływa
na decyzje organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W charakterze świadka może być przesłuchiwana osoba mająca wiedzę na
temat zdarzenia, bądź specjaliści przybrani lub uczestniczący w
czynnościach oględzin, eksperymencie czy przeszukaniu (art. 206 §
2 k.p.k.), również osoby, które przeprowadzały wywiad środowiskowy (art. 216 k.p.k.) lub dostarczały do niego informacji (art.
214§5 k.p.k.). Roli świadka nie można łączyć z rola sędziego, ławnika, oskarżyciela publicznego, protokolanta i stenografa, tłumacza i
oskarżonego w jednym postępowaniu, zaś specjalistę lub kuratora
przeprowadzającego wywiad środowiskowy można przesłuchiwać
tylko na okoliczności dotyczące przeprowadzanych przez siebie
czynności. Natomiast mogą być przesłuchiwani w charakterze
świadka oskarżyciele posiłkowi lub prywatni, powód cywilny,
przedstawiciel społeczny.
Z treści art. 177 § 1 k.p.k. wynika, że świadkiem może być
każda osoba, bez względu na wiek, płeć, stan umysłowy, obywatelstwo itp. Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, sąd może zarządzić przesłuchanie
świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, czemu świadek nie może się sprzeciwić (art. 192 § 2 k.p.k.). Powołanie
1

Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555, z późn. zm.

biegłego lekarza lub psychologa ma na celu zbadanie indywidualnych cech świadka w zakresie rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania zaobserwowanych faktów
i zdarzeń, co jest pomocne przy ocenie jego zeznań. Ocena zeznań
świadka należy do wyłącznej kompetencji sądu i biegły nie powinien
wypowiadać się o prawdomówności świadka Artykuł 192 § 2 k.p.k.
nie nakłada na sąd obowiązku przesłuchiwania osób w nim wymienionych w każdym wypadku z udziałem biegłego. Przede wszystkim
dotyczy to przesłuchiwania osób małoletnich, co do których takie
wątpliwości nie zawsze występują, a sam młody wiek nie jest przesłanką wystarczającą do podjęcia takiej decyzji sądu. Uczestnictwo
biegłego lekarza lub psychologa przy przesłuchiwaniu świadka nie
zawsze będzie wystarczające do wydania opinii. Biegłemu należy
udostępnić akta sprawy i dokumenty dotyczące tego świadka, a jeżeli
zajdzie potrzeba - świadka należy poddać oględzinom ciała i badaniu
lekarskiemu (także psychiatrycznemu) lub psychologicznemu. Na
takie badania wymagana jest zgoda świadka (art. 192 § 4 k.p.k.).
Jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania świadka głuchego, niemego,
a nie wystarczy porozumienie się z nim za pomocą pisma, albo
świadka, który nie włada językiem polskim, należy wezwać tłumacza
(art. 204 § 1 k.p.k.).
Zeznania świadka stoją na czele środków dowodowych wykorzystywanych w procesie karnym. W ramach czynności składających
się na przesłuchanie świadka na rozprawie głównej można wyróżnić
dwie części. Pierwszą, która jest związaną m.in. z pozyskaniem danych personalnych, i drugą stanowiącą zasadnicze przesłuchanie, w
której podejmowane są czynności zmierzające do wydobycia od
świadka środków dowodowych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesłuchanie świadka rozpoczyna się od uprzedzenia go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 190 § 1 k.p.k.), po czym następuje sprawdzenie jego
danych personalnych: imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron (art. 191 § 1 k.p.k.). Skontrolowanie tych danych ma
na celu umożliwienie sądowi stwierdzenia tożsamości świadka, a
także na zorientowanie się co do osobowości świadka, jego stosunku
do sprawy, oskarżonego i pokrzywdzonego. Te okoliczności przy-
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datne są przy przesłuchiwaniu świadka, jak również przy ocenie
wiarygodności jego zeznań. Następnie sąd odbiera od świadka przyrzeczenie. Rota przyrzeczenia jest sformalizowana i jej treść zawarta
jest w art. 188 § 1 k.p.k. W czasie przyrzeczenia wszyscy, łącznie z
sądem, stoją, a świadek powtarza rotę przyrzeczenia za sędzią. Jeżeli
obecne strony nie sprzeciwiają się, można odstąpić od odbierania
przyrzeczenia od świadka (art. 187 k.p.k.). W wypadku odstąpienia
od odbierania przyrzeczenia należy pouczyć świadka o znaczeniu
tego faktu. W razie potrzeby przyrzeczenie można odebrać od
świadka w czasie przesłuchania. Osoby nieme i głuche składają
przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Osobom już
przesłuchiwanym należy przypomnieć o złożonym uprzednio przyrzeczeniu, a jeżeli zajdzie potrzeba, sąd może ponownie odebrać
przyrzeczenie (art. 188 § 3 i 4 k.p.k.). Kodeks postępowania karnego
przewiduje ustawowe zakazy odbierania przyrzeczenia od pewnych
kategorii osób ze względu na ich wiek, poczytalność, stosunek do
przedmiotu rozpoznania oraz ich prawdomówność (art. 189 k.p.k.).
Właściwe przesłuchanie świadka zaczyna się od pytania, czy
świadek wie, w jakim zakresie (przedmiocie) ma złożyć zeznanie i co
mu wiadomo w sprawie. Jeżeli świadek nie jest zorientowany w przedmiocie sprawy, przewodniczący powinien naprowadzić go, zadając
pytania dodatkowe i pomocnicze. W stosunku do świadka niedopuszczalne jest zadawanie pytań sugestywnych, podchwytliwych lub zastraszających. Pytania zadawane świadkowi powinny być krótkie i konkretne, a także dostosowane do poziomu intelektualnego świadka. W czasie
przesłuchania świadka należy zwracać uwagę na sprawdzanie możliwości świadka w zakresie prawidłowego postrzegania faktów, na właściwości jego pamięci, na możliwości odtwarzania tych spostrzeżeń i faktów w postępowaniu przygotowawczym i na rozprawie sądowej. Należy
zwracać uwagę na takie okoliczności, jak krótkowzroczność świadka
lub jego dobry wzrok, na jego dobry lub zły słuch, na zdolność orientacji, na ewentualne defekty patologiczne świadka w psychice, na stan
psychiczny świadka w czasie zdarzenia, na warunki i okoliczności, w
jakich świadek obserwował zdarzenie. Należy zwracać też uwagę na to,
kiedy świadek relacjonuje fakty, a kiedy przedstawia własne oceny.
Przesłuchując świadka, należy także zwracać uwagę na warunki, w
jakich nastąpiło przesłuchanie w postępowaniu przygotowawczym i na

13

samej rozprawie. Należy pamiętać, że zeznanie przed sądem, szczególnie jeżeli świadek zeznaje pierwszy raz w życiu, jest dla niego przeżyciem i może nawet wywołać sytuację głębokiego stresu. Umieszczenie
świadka w centralnej części sali rozpraw, skoncentrowanie uwagi
wszystkich obecnych na świadku i jego wypowiedziach, może utrudniać
świadkowi spokojne zeznawanie. Po swobodnym wypowiedzeniu się
przez świadka do zadawania mu pytań przystępuje strona, na której
wniosek został dopuszczony do zeznawania (art. 370 § 2 k.p.k.). Jeżeli
świadek został dopuszczony z urzędu, pytania zadają w pierwszej kolejności członkowie składu sądzącego (art. 370 § 3 k.p.k.). Następnie pytania mogą zadawać pozostałe strony procesowe i ich przedstawiciele,
biegli oraz członkowie składu orzekającego. Członkowie składu sądzącego mogą zadawać pytania poza kolejnością.
Na etapie zeznań obejmującym swobodną wypowiedź świadka obrońca powinien skoncentrować uwagę na obserwacji świadka,
mającej na celu wychwycenie oznak zdenerwowania, chwil zastanowienia, pewnego automatyzmu przypominającego przywoływanie
z pamięci wcześniej wyuczonych kwestii, nienaturalnej chwiejności,
rozglądania się po sali rozpraw. Wnioski płynące z zaobserwowanych zachowań powinny być wykorzystane do zadawania pytań
zmierzających do wyjaśnienia i kontroli wypowiedzi świadka. Jeżeli
świadek był przesłuchiwany w postępowaniu przygotowawczym,
obrońca powinien dysponować kopią jego zeznań złożonych w
pierwszym stadium procesowym w celu kontrolowania konsekwencji w zeznawaniu, wyławiania nieścisłości i ewentualnych
odmienności w zeznaniach świadka.
Świadka można konfrontować z innymi przesłuchanymi osobami. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje wyraźnie odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub nie można mu
było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających
się usunąć przeszkód lub prezes sądu zaniechał wezwania świadka
na podstawie art. 333 § 2 k.p.k., a także wtedy, gdy świadek zmarł
wolno odczytać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym
albo przed sądem w tej lub w innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Wolno również odczytać na
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rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień
w charakterze oskarżonego (art. 391 § 1 i 2 k.p.k.). Po odczytaniu
stosownego fragmentu zeznań, sąd wzywa świadka, który zeznawał
odmiennie lub pewnych okoliczności nie pamiętał, aby wypowiedział się co do treści odczytywanych zeznań, ewentualnie wyjaśnił
zachodzące sprzeczności (art. 391 § 3 k.p.k.). Według stanowiska
Sądu Najwyższego sąd może albo jest zobowiązany do odczytania
zeznań świadka na rozprawie głównej na mocy art. 391 § 1 k.p.k. w
następujących sytuacjach: gdy wyczerpie możliwości sprowadzenia
go do sądu; jeżeli świadek zeznaje odmiennie, zmienia istotną dla
rozstrzygnięcia sprawy treść swojej wypowiedzi, określając inaczej
podane wcześniej fakty, opisując je nie tak, jak poprzednio2; świadek powinien zeznawać to, co pamięta, a stosownymi pytaniami
należy pomóc świadkowi w odtworzeniu szczegółów przez niego
zapomnianych, a ujawniając odpowiednie fragmenty jego poprzednich zeznań, wyjaśnić występujące między nimi sprzeczności3; czasowy pobyt świadka za granicą, zwłaszcza gdy świadek ma wkrótce
powrócić do kraju, nie może uzasadniać odczytania jego zeznań4;
jeżeli zeznania świadka zgłoszone w trybie art. 333 § 2 k.p.k., do
odczytania są istotne dla ustalenia ważnych okoliczności, zwłaszcza
dla rozstrzygnięcia kwestii winy sprawcy, świadka należy wezwać
w celu złożenia zeznań na rozprawie5; wolno odczytać zeznania
złożone w postępowaniu przygotowawczym przez świadka, który
przed złożeniem tych zeznań został pouczony o przysługującym mu
prawie odmowy zeznań, ale z uprawnienia tego nie skorzystał i
zmarł przed rozprawą główną6; wolno odczytać zeznania świadka
przesłuchanego poprzednio, jeżeli był pouczony o prawie odmowy
2

wyrok SN z 15 września 1986 r., Rw 462/86, LexisNexis nr 305584,
OSNKW 1987, nr 5-6, poz. 42.
3
wyrok SN z 13 lutego 1974 r., I KR 300/73, LexisNexis nr 306763,
OSNKW 1974, nr 6, poz. 118.
4
wyrok SN z 20 grudnia 1984 r., II KR 289/84, LexisNexis nr 305564,
OSNKW 1985, nr 7-8, poz. 58.
5
uchwała SN z 8 grudnia 1978 r., VII KZP 38/78, LexisNexis nr
306826, OSNKW 1979, nr 1-2, poz. 17.
6
uchwała składu 7 sędziów SN z 30 września 1970 r., VI KZP 25/70 ,
LexisNexis nr 306770, OSNKW 1970, nr 11, poz. 135.
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zeznań, z prawa tego nie skorzystał, a obecnie przebywa za granicą,
przy czym sąd spełnił warunek prawidłowego i realnego wezwania
tego świadka na rozprawę główną7; jeżeli osoba najbliższa dla
oskarżonego zmarła przed rozprawą, to jej poprzednie wyjaśnienia
złożone w charakterze podejrzanego mogą być odczytane na rozprawie pod warunkiem, że przed przesłuchaniem jej w charakterze
podejrzanego została uprzedzona o prawie składania wyjaśnień,
prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania8; wolno odczytać na rozprawie zeznania świadka
określonego w art. 182 § 1 k.p.k., jeżeli nie można doręczyć wezwania9; wolno odczytać na rozprawie zeznania świadka przesłuchanego w drodze międzynarodowej pomocy prawnej10. Szczególną
pozycję w postępowaniu zajmuje świadek zwany świadkiem koronnym. Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w
trybie określonych w ustawie z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym11. W stosunku do świadka koronnego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania karnego odnoszących się do prawa odmowy zeznań (art. 182 i 185), odmowy odpowiedzi na pytania (art.
183) i świadka anonimowego (art. 184) - art. 8 ustawy o świadku
koronnym. Na wniosek świadka koronnego sąd wyłącza jawność
rozprawy na czas jego przesłuchania (art. 13 u.ś.k.). Jeżeli sąd wyda
postanowienie o dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka koronnego, prokurator jego sprawę wyłącza do odrębnego postępowania i
postępowanie zawiesza do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przeciwko pozostałym sprawcom (art. 7 u.ś.k.). Na postanowienie o zawieszeniu postępowania zażalenie nie przysługuje. W
zależności od postawy świadka koronnego na rozprawie i sposobu
7

wyrok SN z 17 listopada 1993 r., III KRN 242/93, LexisNexis nr
304780, OSNKW 1994, nr 1-2, poz. 13.
8
uchwała SN z 20 września 1996 r., I KZP 22/96, LexisNexis nr
311186, OSNKW 1996, nr 11-12, poz. 77.
9
postanowienie SN z 21 stycznia 2003 r., II KKN 314/2001, LexisNexis
nr 361051, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 45.
10
uchwała składu 7 sędziów SN z 30 września 1977 r., VII KZP 32/77,
LexisNexis nr 306756, OSNKW 1977, nr 10-11, poz. 113.
11
Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.
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jego dalszego życia, a w szczególności w wypadku popełnienia
przestępstwa, prokurator zawieszone postępowanie podejmuje, a
nawet wznawia albo umarza zawieszone postępowanie. Na podjęcie
zawieszonego postępowania i na wznowienie postępowania świadkowi przysługuje zażalenie do sądu, który wydał postanowienie o
dopuszczeniu tego dowodu (art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 3 u.ś.k.). W
wypadku wskazanym w art. 10 ust. 1-3 u.ś.k., a więc również wtedy, gdy po nadaniu podejrzanemu statusu takiego świadka zostaną
wykazane w postępowaniu przed sądem okoliczności, o których
mowa w art. 4 u.ś.k., nie przewiduje się uchylenia postanowienia o
nadaniu podejrzanemu tego statusu, ale prokurator podejmuje wobec niego zawieszone uprzednio postępowanie, a świadek traci
przywilej niekaralności, jednakże nie eliminuje to, jak w sytuacji
określonej w art. 6 u.ś.k., z postępowania jego samego jako źródła
dowodowego ani jego zeznań jako środka dowodowego, które to
zeznania podlegają ocenie jak każdy dowód12.
Należy zaznaczyć, że uwzględnienie przez sędziego przewodniczącego wskazanego powyżej wniosku o zaniechanie wzywania świadka na podstawie art. 333 § 2 k.p.k. nie stoi na przeszkodzie zgłoszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika wniosku o bezpośrednie przesłuchanie świadka na rozprawie. W takim wypadku
we wniosku dowodowym, oprócz wskazania okoliczności, których ustaleniu ma służyć bezpośrednie przesłuchanie świadka na
rozprawie głównej, należy wykazać, że zaniechanie wezwania
świadka nie spełnia warunków określonych w powołanym przepisie. Przyjmując szerszą perspektywę, trzeba podkreślić, że oprócz
występowania z wnioskami o odczytanie protokołów zeznań
świadka w wypadkach określonych w art. 391 § l k.p.k., zadaniem
obrońcy jest kwestionowanie podstaw do odczytania tych protokołów, jeżeli przemawia za tym ochrona interesów procesowych
strony, którą reprezentuje. W tym zakresie w swoich działaniach
powinien koncentrować się na wykazaniu, że dowód z zeznań
świadka ma istotne znaczenie dla ustalenia winy oskarżonego lub
wymiaru kary i wymaga przeprowadzenia z zachowaniem zasady
12

postanowienie SN z 10 maja 2005 r., II KK 531/2004, LexisNexis nr
384835, OSNKW 2005, nr 10, poz. 95.
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bezstronności, zaś okoliczności sprawy nie uzasadniają odstępstwa
od tej zasady. Trzeba podkreślić, że obrońca może również podważać prawidłowość przesłuchania świadka, z którego sporządzono protokół mający podlegać odczytaniu. Sąd powinien odstąpić
od odczytania protokołu, który został sporządzony z przesłuchania
przeprowadzonego w warunkach braku swobody wypowiedzi
świadka lub z wyraźnym naruszeniem innych przepisów określających zasady przesłuchania świadka, np. z naruszeniem zakazu dowodzenia wynikającego z art. 180 § 2 k.p.k.13 . Obrońca nie może
liczyć na skuteczność zarzutu naruszenia prawa do obrony ze
względu na odstępstwo od zasady bezpośredniości, jeżeli w sprawie
zachodziła okoliczność uzasadniająca odczytanie protokołu zeznań
świadka14.
Protokoły zeznań, które dotyczą świadków nieobecnych na
rozprawie, mogą zostać uznane za ujawnione w całości lub części
bez ich odczytania (art. 394 § l k.p.k.). Decyzje w tej kwestii podejmuje sąd z urzędu, z tym że nie może uznać protokołowi za odczytane, jeżeli o odczytanie wnosi strona, która nie miała możliwości
zaznajomienia się z ich treścią (jej obrońca), chyba że są to protokoły, które tej strony w ogóle nie dotyczę (art. 394 § 2 zdanie drugie
i zdanie trzeciej w zw. z art. 392 § 2 k.p.k.). Zależność miedzy
związaniem sądu wnioskiem o odczytanie protokołu i możliwością
zaznajomienia się z jego treścią przez stronę ma na celu przyspieszenie postępowania sądowego. Może ona wpłynąć na zwiększenie zakresu praktycznego wykorzystania uprawnienia do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego.
Należy bowiem przyjąć, że wobec możliwości, jakie ono stwarza
oskarżonemu i obrońcy, a w postępowaniu karnym skarbowym stronom i ich przedstawicielom procesowym, jeżeli chodzi o zapoznanie się z treścią protokołów przesłuchań świadków przeprowadzonych w śledztwie lub dochodzeniu, wniosek wymienionych
uczestników procesowych o odczytanie, odnoszący się do wskaza13

wyrok SN z dnia 22 lutego 1978 r., I KR 12/78, OSNKW 1979, nr 7-8,
póz. 142.
14
wyrok SN z dnia 7 czerwca 2005 r., IV KK 442/04, Biuletyn PK
2005, nr 6, s. 3.
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nych protokołów, będzie bezskuteczny w tym sensie, że sąd nie
będzie nim związany, chyba że strona pojawiła się dopiero w postępowaniu sądowym, co może mieć miejsce w przypadku pociągnięcia
do odpowiedzialności posiłkowej po wniesieniu aktu oskarżenia
do sądu lub zgłoszenia interwencji dopiero w stadium sądowym
procesu karnego skarbowego. Obrońca powinien na to zwrócić
uwagę stronie, ponieważ może jej towarzyszyć przekonanie, że w
obliczu zrezygnowania przez nie w pierwszym stadium procesowym
z wykorzystania prawa do zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego przysługuje jej uprawnienie do skutecznego
domagania się odczytania treści protokołu. W przypadku pokrzywdzonego potencjalne możliwość zapoznania się z zeznaniami
świadków złożonymi w pierwszym stadium procesowym gwarantuje rozwiązanie przyjęte w art. 156 § 5 zdanie trzecie i czwarte
k.p.k., z którego wynika, że przysługuje mu bezwzględne uprawnienie dostępu do akt postępowania przygotowawczego od momentu
powiadomienia podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego
zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego. O
możliwości tej należy pokrzywdzonego poinformować, jeżeli o to
wnosił.
W sytuacji gdy świadek nie stawił się do sądu z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia, świadka można przesłuchać w
miejscu jego pobytu (art. 396 § 2 k.p.k.). Okolicznościami uzasadniającymi decyzję sądu o przesłuchaniu świadka w miejscu pobytu
są najczęściej okoliczności związane ze stanem zdrowia świadka,
jego wiekiem, ewentualnie z odosobnieniem lub warunkami komunikacyjnymi. Sąd zleca przesłuchanie świadka postanowieniem sędziemu (a nie ławnikowi) wyznaczonemu ze swojego składu lub
sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa. Do decyzji sądu orzekającego należy wybór, czy ze względu na sprawność postępowania, zawiłość sprawy i inne okoliczności należy
delegować sędziego ze składu, czy też zwrócić się do innego sądu,
nie wyłączając sądu państwa obcego. W przesłuchaniu świadka
mają prawo brać udział strony, obrońcy i pełnomocnicy, którzy o
terminie powinni być zawiadomieni. Oskarżonego pozbawionego
wolności sprowadza się tylko wtedy, gdy sąd uzna to za konieczne.
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Bezpośrednie zetknięcie ze świadkiem nie jest możliwe w
przypadku przesłuchania świadka anonimowego. Przeprowadzenie
takiego dowodu w toku rozprawy głównej musi odbyć się w miejscu
i w sposób uniemożliwiający ujawnienie okoliczności objętych
ochroną przed ujawnieniem. Szczegółowe zasady postępowania o
zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie
tożsamości świadka oraz sposoby postępowania z protokołami zeznań tego świadka reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie
w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości
świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego
świadka15 (zwane dalej - r.p.z.t.). Zgodnie z § 5 r.p.z.t. przesłuchanie świadka powinno odbyć się w specjalnie w tym celu przygotowanym pomieszczeniu, zapewniającym mu bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy okoliczności objętych anonimizacją. Pomieszczenie
takie może znajdować się również poza siedzibą sądu, przed którym
ma miejsce przesłuchanie (§ 6 r.p.z.t.). Świadka określonego w § 2
ust. 3a r.p.z.t., który wykonywał czynności operacyjnorozpoznawcze na podstawie przepisów odrębnych ustaw z wykorzystaniem dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych go
identyfikujących, oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych, przesłuchuje się obligatoryjnie w pomieszczeniu znajdującym się poza siedzibą sądu (§ 6 ust. 2 r.p.z.t.).
Powinno ono posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp
osobom nieupoważnionym w toku przesłuchania oraz wykluczające
możliwości ujawnienia wskazanych wyżej okoliczności (§ 7
r.p.z.t.). Pomieszczenie, w którym odbywa się przesłuchanie, musi
być przystosowane do zainstalowania urządzeń technicznych do
przekazywania obrazu lub dźwięku na odległość, a także do elektronicznego zapisu oraz odtwarzania zapisu lub dźwięku (§ 8
r.p.z.t.). Świadek taki przed przesłuchaniem okazuje sądowi dokument tożsamości, a sąd wydaje i przedstawia do wglądu dokument
zaświadczający nadanie mu numeru ewidencyjnego. W protokole
przesłuchania tego świadka dane osobowe zastępuje się wskazanym
numerem (§ 6a r.p.z.t.). W przypadku przesłuchania świadka przy
15
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Dz. U. Nr 108, póz. 1024 z późn. zm.

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej
czynności na odległość pytania obrońcy do świadka są kierowane za
pośrednictwem sądu (§ 10 ust. l r.p.z.t.). Odpowiedzi świadka przekazuje się oskarżonemu i obrońcy bądź odtwarza w takim zakresie,
który nie spowoduje ujawnienia okoliczności objętych anonimizacją
(§ 10 ust. 2 r.p.z.t.), przy czym formę i sposób przekazywania odpowiedzi świadka określa przewodniczący składu orzekającego lub
sędzia wyznaczony do dokonania czynności przesłuchania (§ 10 ust.
3 r.p.z.t.).
Nowela marcowa16 przywróciła niemal w pełnym zakresie
rozwiązanie, które funkcjonowało do czasu wejścia w życie noweli
wrześniowej (do dnia 30 czerwca 2015 r.). W rezultacie można
stwierdzić, że w obowiązującym stanie prawnym odczytanie protokołów zeznań świadka należy do sądu. To oznacza jednocześnie, że obrońca i pełnomocnik nie muszą dysponować kopią lub
odpisem zeznań świadka złożonych poprzednio w postępowaniu
przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, aby mogło
w praktyce dojść do ich odczytania na rozprawie głównej. Trzeba
jednak przy tym zaznaczyć, że posiadanie takiej kopii lub odpisu
umożliwia weryfikację na bieżąco zeznań składanych przez
świadka na rozprawie głównej pod kątem ujawnienia ewentualnych istotnych odmienności w porównaniu z zeznaniami złożonymi na wcześniejszym etapie procesowym. W celu uniknięcia
lub zmniejszenia kosztów związanych z uzyskaniem kopii lub odpisów zeznań świadków obrońca lub pełnomocnik powinien wystąpić
o kopię zapisu elektronicznego zeznań, jeżeli taka forma ich utrwalenia jest w danym wypadku dostępna. W innych przypadkach z
reguły niezbędne będzie przeprowadzenie przez obrońcę lub pełno16

Sejm dniu 11 marca 2016 r. przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w
Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach, która została
przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 29 marca Prezydent podpisał ustawę. Przyjęta ustawa (Dz. U 2016, poz. 437) odwraca
skutki nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z
dniem 1 lipca 2015 r. Zakłada m.in.: przywrócenie priorytetu zasady prawdy materialnej oraz przywrócenie pełnej inicjatywy dowodowej sądu. Obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.
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mocnika wstępnej analizy zeznań świadków złożonych w pierwszym
stadium procesu w celu ustalenia świadków, w odniesieniu do których można spodziewać się wystąpienia okoliczności uzasadniających
odczytanie ich zeznań.
Wniosek dowodowy o odczytanie protokołu zeznań świadka
powinien zawierać określenie protokołu, który ma być odczytany ze
wskazaniem zakresu jego odczytania, okoliczności, która ma być za
pomocą tego dowodu wykazana oraz podstawy odczytania protokołu, czyli jednej z niżej wymienionych okoliczności warunkujących
jego odczytanie, określonych w art. 391 § l k.p.k. W razie wystąpienia z takim wnioskiem przez obrońcę lub pełnomocnika przewodniczący powinien umożliwić wypowiedzenie się w tej kwestii
pozostałym stronom niż reprezentowana przez wnioskodawcę (art.
367 § l k.p.k.). Jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwi się wnioskowi, o
jego przychylnym załatwieniu może zdecydować w drodze zarządzenia przewodniczący składu orzekającego. W innym wypadku
konieczne jest wydanie postanowienia przez sąd (art. 368 k.p.k.).
Wniosek dowodowy o odczytanie protokołu zeznań świadka powinien spotkać się z oddaleniem na podstawie art. 170 § l pkt l k.p.k.,
jeżeli zmierzałby do odczytania zeznań świadka w innej sytuacji niż
sprecyzowane w art. 391 § l k.p.k.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że odczytanie protokołów przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzonych w
postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym
postępowaniu przewidzianym przez ustawę, jest możliwe w wypadkach, w których bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne, a żadna z obecnych stron temu się nie sprzeciwia, przy
czym nie ma w tym zakresie znaczenia sprzeciw strony, której zeznania lub wyjaśnienia nie dotyczą (art. 392 § l i 2 k.p.k.). Kryterium
niezbędności bezpośredniego przeprowadzenia dowodu należy
uznać za spełnione, jeżeli dowód służy ustaleniu okoliczności przyznanych przez strony lub okoliczności, które nie mają zasadniczego
znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a dowód jest wewnętrznie
niesprzeczny i nie pozostaje w wyraźnej sprzeczności z innymi
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dowodami17. Przewidziana w powołanym wyżej przepisie szeroka
możliwość dowodowego wykorzystania protokołów przesłuchań
świadków i oskarżonych opiera się na założeniu, że sztywne trzymanie się dyrektyw wynikających z zasady bezpośredniości w odniesieniu do przeprowadzenia dowodów spełniających przedstawione warunki byłoby pozbawione racjonalnego uzasadnienia z punktu
sprawnej realizacji zasady trafnej reakcji w procesie karnym.
Streszczenie
Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy związane z
przesłuchaniem świadka w postępowaniu karnym w toku rozprawy
głównej, w kontekście czynności podejmowanych przez obrońcę.
Autor wyjaśnia – kto jest świadkiem w świetle polskich przepisów
karnoprocesowych oraz omawia zarówno istotne orzeczenia Sądu
Najwyższego oraz tezy przedstawicieli doktryny procesu karnego,
dotyczące tej kwestii. Ponadto, zwraca uwagę na niektóre aspekty
tego zagadnienia z własnej praktyki zawodowej.
Słowa kluczowe: obrońca, procedura karna, metodyka obrońcy, zeznania świadka.
Summary
Witness as „The father of the facts” - the witness statements to
the court in the cintext of defenders activities
The article presents the most important issues regarding the
hearing of a witness in criminal proceedings to the court, in the
context of actions taken by the defender. The author explains - who is
a witness in the light of Polish regulations karnoprocesowych and
discusses both the important decision of the Supreme Court and the
thesis representatives of the doctrine of criminal proceedings
concerning this issue. Moreover, it draws attention to some aspects
of this issue with their own professional practice.
Key words: counsel, criminal procedure, defender’s methodology, witness testimony.

17

wyrok SN z dnia 18 czerwca 1986 r., III KR 193/86, OSNPG 1987, nr
3, póz. 38.
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Arkadiusz Szpila

Ojcostwo według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
1. Domniemanie ojcostwa.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym podstawową regulacją dotyczącą ojcostwa jest domniemanie pochodzenia dziecka od określonego tym domniemaniem mężczyzny. Domniemanie pochodzenia dziecka
jest domniemaniem prawnym, nakazującym przyjmowanie określonych
faktów za stwierdzone w danej normie prawnej, czyli powołanym przepisie. Wyraża je art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem
jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed
upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa
się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się,
jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jest to domniemanie podstawowe.
Jeżeli natomiast dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni
od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę
drugiego małżeństwa stosuje się domniemania dodatkowe. Domniemywa się wówczas, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to
nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy
mąż matki. Każde domniemanie może zostać obalone.
W postępowaniu o zaprzeczenie domniemaniu pochodzenia
dziecka od męża matki przedmiotem dowodu nie jest okoliczność, czy
mąż matki jest ojcem dziecka, gdyż za tym przemawia już domniemanie
lecz to, czy mimo tego domniemania zachodzi niepodobieństwo, żeby
mąż matki mógł być ojcem dziecka. Ciężar dowodzenia tej okoliczności
spoczywa na powodzie1.
Niepodobieństwo pochodzenia dziecka od męża matki dziecka
nie może być oparte na subiektywnym przekonaniu pozwanych, lecz
musi wynikać z udowodnionych obiektywnych faktów wskazujących,

1

Wyrok SN z dnia 21 marca 1974 r., II CR 80/74, Legalis i wyrok SN z
dnia 16 lipca 1971 r., III CRN 193/71, Legalis.
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że bezwzględnie ojcostwo męża matki jest w danych okolicznościach
wyłączone2.
Natomiast w sytuacji ustania małżeństwa przez rozwód,jeżeli
dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki,
lecz przed jego uprawomocnieniem to oznacza, że urodziło się w czasie
trwania małżeństwa. Znajdują wówczas zastosowanie domniemania
pochodzenia dziecka od męża matki. Analogiczna sytuacja ma miejsce,
jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni. Ustanie małżeństwa następuje
zatem dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego3.
Każdą wiadomość o urodzeniu dziecka przez żonę mąż matki
powinien traktować poważnie i w razie potrzeby ma obowiązek ją
sprawdzić. Ma to znaczenie dowodowe w sytuacji dowiedzenia się
przez męża matki o urodzeniu dziecka, gdy o fakcie tym dowiaduje się
w okresie objętym przedstawionym powyżej domniemaniem4.
W przypadku sytuacji, gdy po upływie 300 dni od ustania małżeństwa, mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka, to wtedy sam
fakt dowiedzenia się o urodzeniu nie jest wystarczający, jeśli równocześnie były mąż nie dowiedział się, że urodzenie nastąpiło w okresie domniemania pochodzenia z małżeństwa. Nie wywołuje bowiem żadnych
skutków prawnych dla męża matki fakt urodzenia dziecka przez byłą
żonę po upływie tego terminu5.
Natomiast prawomocne ustalenie, że dziecko nie zostało urodzone przez kobietę, która figuruje w akcie urodzenia dziecka jako jego
matka, eliminuje domniemanie pochodzenia dziecka od jej męża. Od
tego momentu mężczyzna, pozostający w związku małżeńskim z tą
kobietą nie może być uważany za ojca dziecka. Skutek taki następuje z
mocy samego prawa6.

2

Wyrok SN z dnia 30 marca 1973 r., I CR 77/73, Legalis.
Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSNC 1968, Nr 7,
poz. 123.
4
Wyrok SN z dnia 3 lipca 1967 r., I CR 26/67, niepubl.
5
K. Gromek., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2016.
6
Wyrok SN z dnia 15 czerwca1967 r., II CR 89/67, Legalis.
3
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2. Zaprzeczenie ojcostwa.
2.1 Ograniczenia czasowe.
Jak już wspominałem w poprzednim rozdziale domniemania związane z pochodzeniem dziecka można obalić. Jedyną drogą do tego jest
powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Traktuje o tym art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówiący, że mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym
dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do
osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Przepis ten określa granicę czasową, w której można skutecznie wytoczyć takie powództwo. Jeżeli powód
przekroczy zawarte w tym przepisie terminy, to wówczas sąd oddali takie
powództwo z przyczyn formalnych, nie badając w żadnym wypadku dowodów zgromadzonych na poparcie tezy zaprzeczającej ojcostwu, zawartej
w pozwie, nawet w sytuacji oczywistych dowodów świadczących o tym, że
powód faktycznie nie jest ojcem.
Jedynym organem, który w takiej sytuacji może skutecznie wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa na rzecz osoby kwestionującej ojcostwo jest prokurator, którego w tym przedmiocie nie ograniczają
żadne terminy. Do powództwa wytoczonego przez prokuratora może
przyłączyć się osoba, która ojcostwo kwestionuje. Wówczas sąd będzie
prowadził postępowanie pod kątem dowodowym i wyrok zostanie wydany na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego bez ograniczeń podyktowanych terminami ustawowymi.
Ponadto prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli wymaga
tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć
powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania7.
Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez
męża matki biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o urodzeniu
dziecka przez żonę, także w takim wypadku, gdy mąż matki nie został
ujawniony jako ojciec w akcie urodzenia dziecka. Do rozstrzygnięcia
7

Art. 86 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
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sprawy nie jest potrzebne sprostowanie aktu urodzenia dziecka, polegające na ujawnieniu w tym akcie męża matki jako ojca8.
Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o
zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć
powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń,
a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później to w
ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął9.
Wytaczając powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w sytuacji choroby psychicznej mąż matki będzie musiał udowodnić, że zachowany
został termin zawity do wytoczenia powództwa co oznacza, że w ciągu
terminu do wytoczenia powództwa zachorował psychicznie lub też doznał zaburzeń psychicznych, które sprawiły, że nie był w stanie kierować swoim postępowaniem i nie był w stanie wytoczyć powództwa w
terminie ogólnym. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa toczy się w
trybie postępowania procesowego. Nie można zatem stosować przepisów regulujących postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie,
które toczy się w trybie nieprocesowym. Aby stwierdzić przesłanki do
wytoczenia powództwa w sytuacji choroby psychicznej, sąd powinien
dopuścić dowód z opinii biegłego, który powinien zbadać, czy w ciągu
terminu do wytoczenia powództwa mąż matki nie był w stanie z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych kierować swoim postępowaniem oraz, czy w chwili wytoczenia powództwa ustały przyczyny całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jeżeli według
opinii biegłego nie ustały przyczyny do całkowitego ubezwłasnowolnienia, to sąd jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratora, który
zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie
powoda w procesie o zaprzeczenie ojcostwa. Wówczas sąd zawiesza
postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie10.
8

Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, OSNC 1968,
Nr 11, poz. 179.
9
Art. 65 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
10
G. Jędrejek., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo, LEX, 2014.
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2.2 Powództwo
Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytacza się na zasadach
ogólnych przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany
ma miejsce zamieszkania zgodnie z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego. Przed sądem miejsca zamieszkania powoda powództwo wytacza się tylko w braku podstaw do ustalenia właściwości według przepisów o właściwości ogólnej. Właściwość przemienna w tych sprawach
jest wyłączona11. Celem pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest obalenie
ustawowego domniemania, że dziecko pochodzi od powoda a nie ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki. Powództwo o zaprzeczenie
ojcostwa w przypadku dziecka urodzonego w wyniku sztucznego zapłodnienia nasieniem innego mężczyzny dokonanego za zgodą męża
matki może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i oddalone przez sąd12. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie
wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę13.
Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na
które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy.
Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego. Jeżeli przedstawiciel ustawowy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero
później to termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym tę wiadomość powziął. W sytuacji, gdy przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia. Jeżeli natomiast mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później

11

Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 1976 r., IV CZ 128/76, Legalis.
Uchwała SN z dnia 27 października 1983 r., III CZP 35/83, OSNC
1984, Nr 6, poz. 86.
13
Art. 68 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
12
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to termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym tę wiadomość
powziął14.
Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. W przypadku, kiedy matka w momencie wytoczenia powództwa nie żyje, mąż matki powinien wytoczyć
powództwo jedynie przeciwko dziecku15.
Poza mężem matki powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może
wytoczyć matka oraz dziecko. Matka może wytoczyć powództwo o
zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Powództwo takie matka wytacza przeciwko mężowi i
dziecku, a jeżeli mąż nie żyje to tylko przeciwko dziecku16.Natomiast
dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu
trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. Termin do wytoczenia powództwa jest mniej rygorystyczny dla dziecka, niż dla pozostałych potencjalnych powodów. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko
mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje, to przeciwko jej
mężowi. Jeżeli natomiast mąż matki nie żyje, powództwo takie powinno
być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy17.
Przypadek, kiedy w akcie urodzenia dziecka figuruje nazwisko
innego mężczyzny niż mąż matki, nie czyni bezprzedmiotowym wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki, gdyż w
wyniku sporządzenia takiego aktu domniemanie prawne o pochodzeniu
dziecka nie zostało obalone. Termin do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko kończy swój bieg po upływie lat 3 od

14

Art. 64 ustawy z dnia 25 lutego
czy, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
15
Art. 66 ustawy z dnia 25 lutego
czy, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
16
Art. 69 ustawy z dnia 25 lutego
czy, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.
17
Art. 70 ustawy z dnia 25 lutego
czy, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082.

1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuń-
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uzyskania przez nie pełnoletności, bez względu na to, czy mąż matki
figuruje w akcie urodzenia jako ojciec dziecka18.
Gdy podczas procesu o zaprzeczenie ojcostwa obydwie strony
dążą do tego samego wyniku tj. do wykazania, że mąż matki nie jest
ojcem dziecka, to nie można w orzeczeniu o kosztach procesu stosować
zasad, w których koszty procesu ponosi strona przegrana, ponieważ
wówczas wyrok zaprzeczający ojcostwu zapada w interesie obu stron
postępowania. Należy wówczas zastosować zasady zobowiązujące sąd
do równomiernego obciążenia obydwu stron kosztami19.
Jeżeli w jednym pozwie powód zgłosi żądanie zaprzeczenia ojcostwa w stosunku do dwojga dzieci, to sąd powinien potraktować taki
pozew jako wytoczenie dwóch powództw ze wszystkimi konsekwencjami formalnymi i procesowymi takimi jak np. kwestia opłaty od pozwu, która będzie wówczas podwójna20.
Wyrok sądu stwierdzający, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę w czasie trwania małżeństwa, ma skutek
wsteczny. Oznacza to, że mężczyzna ten nie może być uważany za ojca
dziecka od chwili jego poczęcia. Ponadto wsteczny skutek takiego orzeczenia rozciąga się również na inne stosunki prawne wynikające z ojcostwa.
Do chwili uprawomocnienia się takiego wyroku mężowi matki przysługuje
prawo reprezentacji dziecka i ciążą na nim obowiązki zarówno w zakresie
wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i ponoszenia wspólnie z matką
kosztów utrzymania i wychowania dziecka21.
2.3 Dowody
Przy dzisiejszej technice i poziomie badań genetycznych podstawowym i najbardziej wiarygodnym dowodem w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa są badania DNA. Jeżeli mąż matki odmawia, bez
uzasadnionych powodów poddania się badaniu DNA i dowód ten w
odniesieniu do stron procesu nie może być z tej przyczyny prowadzony,
to wówczas dopuszczalne jest obalenie domniemania ojcostwa męża
18

Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, OSNC 1970, Nr 4,
poz. 62.
19
Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1973 r., I CZ 67/73, Legalis.
20
Postanowienie SN z dnia 1 lutego 1972 r., II CZ 2/73, Legalis.
21
Wyrok SN z dnia 31 marca 1970 r., I CZ 544/69, Legalis.

32

matki wszystkimi innymi dowodami wykazującymi niepodobieństwo
jego ojcostwa, w tym także dowodami wskazującymi, że ojcostwo innego mężczyzny jest dostatecznie pewne. W takiej sytuacji możliwe jest
dopuszczenie dowodu z grupowego badania DNA matki, dziecka i domniemanego ojca dziecka, jeżeli wyrazi on na to zgodę. Wynik tego
badania, wskazujący z prawdopodobieństwem będącym praktycznie
pewnością, że mężczyzna ten jest ojcem dziecka, pozwala uznać, iż
wykazane zostało niepodobieństwo ojcostwa męża matki22.
Ponadto zachowanie zmierzające do unikania poddaniu się badaniom DNA nie tylko męża matki, ale też pozostałych stron postępowania, sąd ma prawo ocenić zgodnie z zasadami swobodnej oceny dowodów w procesie. W postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa, w którym
dowód z badania DNA nie może być przeprowadzony, ponieważ matka
nie zgadza się na pobranie krwi swojej i dziecka, sąd oceni takie postępowanie na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w
jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. Taka sytuacja może
stać się przesłanką obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża
matki, gdyby uzasadniało jednocześnie wniosek, że ojcostwo innego
mężczyzny jest bardziej prawdopodobne23. Jednakże obawa matki
dziecka o wynik badań DNA, stanowiąca motyw odmowy poddania się
pobraniu krwi swojej i dziecka, nie jest przesłanką wystarczającą do
przyjęcia niepodobieństwa, aby mąż mógł być ojcem dziecka24. Jeżeli
kwestionujący swoje ojcostwo mąż matki wniosek ten wyprowadza
jedynie ze względu na negatywną ocenę postawy procesowej pozwanej
matki dziecka, która odmówiła zgody na przeprowadzenie badań genetycznych dotyczących ustalenia pochodzenia dziecka nie może zostać
uznany za przesądzający. Wyłączenie ojcostwa męża matki musi wynikać z całą pewnością25.
Natomiast na wynik badania kodu genetycznego DNA może mieć
wpływ jedynie przetoczenie krwi w ostatnich trzech miesiącach lub
22
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przeszczepienie szpiku26. Dowód z badań polimorfizmu DNA może być
traktowany jedynie jako środek weryfikacji domniemania ojcostwa27.
Kolejnym dowodem jaki może być przeprowadzony w przedmiotowym postępowaniu jest grupowe badanie krwi. Jeżeli dowód z grupowego badania krwi wykluczył ojcostwo męża matki w stosunku do jej
dziecka to w takim wypadku sąd nie może odmówić ponownego przeprowadzenia tego dowodu w razie wykazania przez matkę, że w krótkim
okresie przed pobraniem od niej krwi celem badania dokonano przetoczenia jej różnej grupowo krwi28. Wynik badania grupowego krwi nie
musi być dowodem decydującym, jeżeli materiał dowodowy zebrany w
sprawie powoduje wątpliwości, które sąd podda ocenie pod kątem tego
czy nie zachodzi potrzeba ponowienia tego dowodu z urzędu, bądź też na
wniosek strony. Takimi okolicznościami, które mają istotne znaczenie w
sprawie jest np. ustalenie, kiedy małżonkowie rozpoczęli współżycie oraz
czy poród nastąpił w okresie wskazującym na możność pochodzenia
dziecka z tego obcowania29.
Przeprowadzenie dowodu z grupowego badania krwi jest niezbędne tylko w tych przypadkach, gdy z materiału zebranego w sprawie
wynikają wątpliwości co do ojcostwa męża matki. W takich bowiem
przypadkach grupowe badanie krwi może te wątpliwości rozwiać na
korzyść lub niekorzyść ojcostwa. Dowód z grupowego badania krwi jest
niedopuszczalny, jeżeli wątpliwości co do pochodzenia dziecka nie występują, a jedynie mąż matki nie jest subiektywnie przekonany o swym
ojcostwie i pragnie w ten sposób dokonać sprawdzenia. Dopuszczenie
dowodu z badania krwi na każde żądanie męża matki, może spowodować, że proces o zaprzeczenie ojcostwa zmieni się w proces o ustalenie
ojcostwa, co jest sprzeczne z wyraźnymi przepisami prawa regulującymi
tą kwestię30. Ponadto, według Sądu Najwyższego w sprawach o ustalenie praw stanu cywilnego osoby sąd nie może nie uwzględnić wniosku o
przeprowadzenie badania krwi metodą układu HLA, jeśli dokonane
26
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badanie krwi, przy wykorzystaniu dotychczas stosowanych układów,
nie pozwoliło na wykluczenie ojcostwa31.
Sąd może również dopuścić dowód z badań antropologicznych.
Badania te polegają na porównaniu wielu cech morfologicznych dziecka
z analogicznymi cechami matki i domniemanego ojca. Analiza antropologiczna obejmuje szereg cech takich jak ukształtowanie części mózgowej głowy, twarzy, okolicy oczu, barwę i strukturę tęczówki, kształt ust,
rodzaj bródki, małżowin usznych, rodzaj owłosienia, ogólną budowę
ciała, układ listewek skórnych na opuszkach palców rąk i stóp. W badaniu antropologicznym ocenia się łącznie około 180 różnych cech morfologicznych. Ich liczba nie jest jednakowa we wszystkich przypadkach,
ponieważ jest zależna od indywidualnych właściwości badanych osób.
Badane cechy są uwarunkowane genetycznie. Powinny zatem pochodzić
w połowie od matki i w połowie od ojca dziecka. Sposób dziedziczenia
poszczególnych cech i ich uwidocznienia nie jest do końca wyjaśniony.
Z uwagi na wady tego dowodu w postaci subiektywności oceny niektórych cech zdarza się, że wydanie kategorycznych opinii jest mocno
utrudnione a często niemożliwe. W tym badaniu istnieje siedmiostopniowa skala oceny ojcostwa, od ojcostwa praktycznie pewnego do ojcostwa praktycznie wykluczonego. Zatem dowód z badań antropologicznych nie daje podstawy do stwierdzenia, że pozwany mężczyzna jest lub
nie jest ojcem dziecka w sposób kategoryczny. W związku z tym jest
traktowany jako pomocniczy dowód biologiczny w postępowaniu o
zaprzeczenie ojcostwa32.
Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego dowód z badań antropologicznych, który może dostarczyć co najwyżej większego lub mniejszego prawdopodobieństwa co do ojcostwa, nie jest przydatny w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, gdzie w grę wchodzi całkowite niepodobieństwo ojcostwa33.
Dowód z antropologicznego badania nie daje całkowitej pewności
co do pochodzenia dziecka od określonego mężczyzny, a pewność ta dla
31
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uwzględnienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest bezwzględnie
wymagana34. Dowód z badań antropologicznych może mieć znaczenie
pomocnicze w sytuacji, gdy ocena materiału dowodowego nasunie takie
wątpliwości, że wynik badania antropologicznego wskazujący na większy stopień prawdopodobieństwa stosunku ojcostwa, może przeważyć
ocenę tego materiału na jedną lub drugą stronę35. Dowód z ekspertyzy
antropologicznej niezależnie od często małej przydatności powyższego
dowodu w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa, jest ze względu na wiek
dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 3 lat, w ogóle niedopuszczalny36.
Do zakresu pojęcia niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być
ojcem jej dziecka, włączone są wszystkie sytuacje, które stwarzają zupełną pewność, że dziecko nie pochodzi od męża matki37.
Niepodobieństwo, by mąż matki mógł być ojcem dziecka, występuje nie tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności wyłączające ojcostwo,
ale także wówczas gdy wyłączona była możliwość cielesnego obcowania małżonków w okresie poczęcia dziecka. W każdym przypadku zaprzeczenia pochodzenia dziecka z małżeństwa wymagane jest, aby zostało ustalone, że mąż matki nie tylko nie był, lecz i nie mógł być ojcem
dziecka. Postępowanie dowodowe powinno więc bezwzględnie prowadzić do wyjaśnienia obu powyższych przesłanek38. Według Sądu Najwyższego w zakres pojęcia niepodobieństwa, aby mąż matki mógł być
ojcem dziecka wchodzi oprócz braku cielesnego obcowania małżonków
w okresie poczęcia dziecka, także każda inna sytuacja, która wyłącza
ojcostwo męża matki dziecka stwarzająca zupełną pewność, że dziecko
nie pochodzi od niego39. Niepodobieństwo ojcostwa męża matki dziecka, które nie zostało wyłączone ani wynikami grupowego badania krwi,
ani wynikami badań antropologiczno-daktyloskopijnych może być uzasadnione w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa tylko i wyłącznie nieobcowaniem stron ze sobą w okresie koncepcyjnym, nie zaś obcowaniem
34

Wyrok SN z dnia 3 marca 1978 r., I CR 51/78, Legalis.
Wyrok SN z dnia 11 czerwca 1973 r., I CR 265/73; wyrok SN z dnia
30 lipca 1974 r., I CR 394/74, Legalis; wyrok SN z dnia 15 listopada 1974
r., I CR 593/74, Legalis.
36
Wyrok SN z dnia 10 grudnia 1970 r., I CR 534/70, Legalis.
37
Wyrok SN z dnia 15 lipca 1981 r., II CR 271/81, Legalis.
38
Wyrok SN z dnia 14 września 1982 r., IV CR 316/82, Legalis.
39
Wyrok SN z dnia 22 kwietnia1976 r., IV CZ 66/76, niepubl.
35

36

matki dziecka także z innymi obok męża mężczyznami. A więc zarzut
mnogości partnerów (plurium concumbentium) nie może stanowić dowodu niepodobieństwa40. Okoliczność, urodzenia dziecka w wyniku
krótszej niż normalnie ciąży nie może być potraktowana jako wykazanie
niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka41.
3. Uznanie ojcostwa
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. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o
ustalenie ojcostwa42.
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 mężczyzna. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania
ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania,
przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa
a przysposobieniem dziecka. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli
uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem
opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą
wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy
dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi43.
W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki
dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie
konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez
40
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notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu
albo gminy. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz
osoba, która je złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę
braku podpisu należy podać w protokole. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu
urodzenia dziecka. Jeżeli oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa
zostało złożone przed urodzeniem dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, protokół zawierający to oświadczenie jest przekazywany do urzędu
stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu
urodzenia matki dziecka lub do urzędu stanu cywilnego właściwego dla
miasta stołecznego Warszawy, jeśli rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej44.
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z
innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, to wówczas nie stosuje
się domniemań pochodzenia dziecka od męża matki45.
Możliwe jest również uznanie dziecka poczętego in vitro jeszcze
nie implantowanego do organizmu matki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie mówi nic o sposobie poczęcia oraz kwestii przebywania w organizmie matki. Sposób, przesłanki, charakter uznania dziecka poczętego
in vitro pozostanie wówczas niezmieniony tak samo jak w przypadku
dziecka poczętego w sposób naturalny46.
Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także
wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy
albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w
następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastoso44
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waniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny,
że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna. Oświadczenia są skuteczne,
jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia
przez mężczyznę, jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę
małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo47.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko
pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem 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 pełnoletność48.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba,
która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego
ubezwłasnowolnienia. Jeżeli osoba taka nie ma pełnej zdolności do
czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania
ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym49.
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 dziecka50.
Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani
przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo51. Natomiast dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojco47
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stwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego ojcem. Z takim żądaniem
dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności. Terminem granicznym do wytoczenia takiego powództwa jest upływ trzech lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko52.
Streszczenie:
Ojcostwo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za drugiego
człowieka oraz obowiązkami z tym związanymi takimi jak na przykład
kwestie alimentacyjne czy wykonywanie władzy rodzicielskiej. W polskim prawodawstwie instytucja ojcostwa jest uregulowana w kodeksie
rodzinnymi opiekuńczym. W swoim artykule opisałem domniemania
prawne, które określają ojcostwo. Domniemania te mogą zostać obalone
poprzez powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Opisałem przesłanki takiego powództwa oraz podmioty uprawnione do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa. Skupiłem się również na dowodach za pomocą,
których można wykazać niepodobieństwo ojcostwa. Ostatni rozdział
poświęciłem na opisanie instytucji uznania ojcostwa.
Słowa kluczowe: ojcostwo, dziecko, matka, mąż, dowody, powództwo, ustalenie, zaprzeczenie, domniemanie.
Summary:
Fatherhood by Family and Guardianship Code
Fatherhood involves great responsibility for another human
being and the obligations associated with it such as, for example,
matters of maintenance or exercise of parental authority. The Polish
legislation the institution of fatherhood is regulated in the Code of
Family and Guardianship. In my article I described the legal presumptions that determine paternity. The presumption may be rebutted by an action for denial of paternity. I described the circumstances
of such action, and entities authorized to submit a claim for denial of
paternity. I focused also on the evidence by which it can be demonstrated improbability of paternity. The last chapter devoted to describe the institution recognition of paternity.
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Keywords: paternity, child, mother, husband, evidence, action,
determination, denial, presumption.
Bibliografia:
Źródła prawa i orzeczenia:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tj. Dz. U. z
2015 r., poz. 2082,
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tj. Dz. U.
z 2014 r., poz. 101,
3. Wyrok SN z dnia 11 października 1966 r., II CR 344/66, Legalis,
4. Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1967 r., II CR 89/67, Legalis,
5. Wyrok SN z dnia 3 lipca 1967 r., I CR 26/67, niepubl.,
6. Wyrok SN z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 355/67, OSNC 1968, Nr 7, poz. 123,
7. Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1968 r., III CZP 85/67, OSNC 1968, Nr 11,
poz. 179,
8. Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1969 r., II CR 59/69, OSNC 1970, Nr 4, poz. 62,
9. Wyrok SN z dnia 31 marca 1970 r., I CZ 544/69, Legalis,
10. Wyrok SN z dnia 10 grudnia 1970 r., I CR 534/70, Legalis,
11. Wyrok SN z dnia 11 maja 1971 r., I CR 104/71, Legalis,
12. Wyrok SN z dnia 16 lipca 1971 r., III CRN 193/71, Legalis,
13. Postanowienie SN z dnia 1 lutego 1972 r., II CZ 2/73, Legalis,
14. Wyrok SN z dnia 19 marca 1973 r., I CR 83/73, Legalis,
15. Wyrok SN z dnia 30 marca 1973 r., I CR 77/73, Legalis,
16. Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1973 r., I CZ 67/73, Legalis,
17. Wyrok SN z dnia 11 czerwca 1973 r., I CR 265/73, Legalis,
18. Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1973 r., II CR 715/73, Legalis,
19. Wyrok SN z dnia 21 marca 1974 r., II CR 80/74, Legalis,
20. Wyrok SN z dnia 30 lipca 1974 r., I CR 394/74, Legalis,
21. Wyrok SN z dnia 15 listopada 1974 r., I CR 593/74, Legalis,
22. Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1975 r., II CR 82/75, Legalis,
23. Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 1976 r., IV CZ 66/76, niepubl.,
24. Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 1976 r., IV CZ 128/76, Legalis,
25. Wyrok SN z dnia 3 marca 1978 r., I CR 51/78, Legalis,
26. Wyrok SN z dnia 9 stycznia 1980 r., IV CR 491/79, niepubl.,
27. Wyrok SN z dnia 15 lipca 1981 r., II CR 271/81, Legalis,
28. Wyrok SN z dnia 14 września 1982 r., IV CR 316/82, Legalis,
29. Uchwała SN z dnia 27 października 1983 r., III CZP 35/83, OSNC 1984,
Nr 6, poz. 86,
30. Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1987 r., III CRN 401/86, OSNC 1988, Nr 4,
poz. 51,

41

31. Wyrok SN z dnia 17.9.1999 r., I CKN 1138/98, OSNC 2000, Nr 4, poz. 64,
32. Postanowienie SN z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1025/99, niepubl.,
33. Wyrok SN z dnia 9 listopada 2004 r., V CK 276/04, Biul. SN 2005, Nr 9,
poz. 10,
34. Wyrok SN z dnia 13 października 2005 r., IV CK 169/05, Legalis,
35. Wyrok SN z dnia 19 października 2011 r., II CSK 87/11, Legalis.
Literatura:
1. Czarnik Z., Gajda J., Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki, „Nowe Prawo” 1990, nr 10–12.
2. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2016.
3. Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo, LEX, 2014.
4. Pietrzykowski K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

42

Anna Kledyńska

Model władzy ojcowskiej w ujęciu prawa rzymskiego
Wstęp
Władza rodzicielska we współczesnym prawie polskim zasadniczo rodzi takie same uprawnienia i obowiązki zarówno dla matki,
jak i dla ojca. Najdobitniej wyraża to art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego1 (dalej: krio), który stanowi, że władza rodzicielska
przysługuje obojgu rodzicom, nie czyniąc przy tym żadnych wyróżnień. W tym kontekście istotna jest również treść art. 97 krio, który
stanowi, że: „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają
wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”. Warto jednak zauważyć, że w prawie starożytnego Rzymu
kwestia władzy nad dzieckiem oraz uprawnień jak i obowiązków
rodzicielskich ukształtowana była zgoła odmiennie. Niewątpliwie
pozycję dominującą zajmował w niej ojciec. W literaturze podkreśla
się, że obecna regulacja kształtująca stosunki między rodzicami a
dziećmi wzięła swój początek właśnie z rzymskiej instytucji władzy
ojcowskiej2. Jak bowiem słusznie skonstatował H. Kupiszewski, na
kulturę prawną składają się kultura i postęp, a więc „to, co się odziedziczyło i to, co się do odziedziczonego samemu dodało”3. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze kwestie doty1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.
2015, poz. 2082 j.t.)
2
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 243; Odmienny
pogląd zaprezentował T. Sokołowski w Komentarzu do art. 93 krio, wskazując, że władza rodzicielska w obecnym jej kształcie stanowi wręcz zaprzeczenie archaicznej i jednoosobowej władzy ojcowskiej znanej prawu
rzymskiemu, [w:] M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. LutkiewiczRucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, Komentarz
dostępny w wersji elektronicznej w SIP Lex (dostęp 18.12.2016 r.).
3
H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 6.
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czące pozycji ojca w rodzinie i wynikającej z niej władzy rodzicielskiej w ujęciu prawa rzymskiego.
Pozycja zwierzchnika familijnego
Zwierzchnikiem familii, określanym w języku łacińskim jako
pater familias, mógł być wyłącznie mężczyzna, posiadający obywatelstwo rzymskie i nie podlegający niczyjej władzy. Bez znaczenia
był przy tym jego wiek, jak i stan rodzinny. Warto zaznaczyć, że w
prawie rzymskim wyłącznie pater familias miał pełną zdolność do
czynności prawnych, był zatem osobą sui iuris. Zstępni zwierzchnika
podlegali jego władzy familijnej. Majątek rodzinny, zwany patrimonium, był wyłączną własnością zwierzchnika4.
Dawna rodzina rzymska składała się z osób połączonych podległością wobec władzy pater familias. Osoby wchodzące w skład tej
rodziny to agnaci, zaś istniejąca między nimi więź zwana była pokrewieństwem agnacyjnym. Tak więc, krewnymi agnacyjnymi były
osoby, które podlegały władzy ojcowskiej tego samego zwierzchnika, natomiast naturalne pokrewieństwo określano mianem więzów
kognacyjnych5. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że rodzina
stanowiła ówcześnie całkowicie autonomiczną komórkę społeczną,
w której wyłączną władzę sprawował pater familias6. Niektórzy
podkreślają również, że sam termin „pater familias” w prawie rzymskim służył przede wszystkim określeniu sytuacji prawnej konkretnej
osoby, niekoniecznie odzwierciedlając zatem jej faktyczne stosunki
rodzinne7.
Powyższe przekładało się na stosunki panujące w rzymskiej
rodzinie. Wskazać więc przede wszystkim wypada, że żona w rodzinie rzymskiej była całkowicie uzależniona materialnie od męża. Wynikało to z faktu, że jedynie zwierzchnikowi familijnemu, jako pełnoprawnemu podmiotowi stosunków cywilnoprawnych, przysługi4

W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 114.
5
W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem
źródeł, Poznań 1992, s. 92-93.
6
W. Rozwadowski, op. cit., s. 203.
7
M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 122.
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wało uprawnienie do bycia podmiotem prawa własności. Zauważyć
należy, że żona uzyskiwała wprawdzie pozycję społeczną męża, lecz
to mąż miał prawo decydowania o miejscu zamieszkania żony, jak
również i o sposobie wychowywania wspólnych dzieci. Wnoszony
przez żonę do małżeństwa posag w zasadzie stawał się własnością
męża, choć podkreślić trzeba, że był on traktowany w szczególny
sposób. Ponadto, jedynie mąż miał mógł reprezentować członków
rodziny w stosunkach majątkowych z osobami z zewnątrz. Członkowie rodziny, jako osoby alieni iuris, nie mieli zdolności zawierania kontraktów. Jak słusznie podnosi się w doktrynie, nawet późniejsze przyznanie osobom z kręgu rodziny agnatycznej uprawnienia do
zawierania kontraktów nie miało wpływu na zmianę ich statusu majątkowego, ponieważ wszystko co nabyli oni własnym działaniem,
czynili oni na rzecz zwierzchnika familii8. Wskazuje się również, że
ówcześnie, małżeńskie relacje majątkowe kreowane były nie w oparciu o stosunek prawnorodzinny małżeństwa, lecz o władzę9.
Zespół uprawnień i obowiązków, które pozwalały zwierzchnikowi familijnemu na dowolne kształtowanie sytuacji bytowej i
prawnej podległych mu osób, składał się na władzę ojcowską (Patria
potestas).
Sposoby powstania i zakończenia patria potestas
Najbardziej rozpowszechnionym sposobem uzyskania przynależności do konkretnej familii było urodzenie w prawnym małżeństwie10. Za potomstwo zrodzone z prawowitego małżeństwa uważano dzieci urodzone najwcześniej 182 dni po zawarciu związku małżeńskiego i najpóźniej 300 dni po jego zakończeniu11.
8

E. Jankowska, Położenie prawne filiae familias i jej udział w obrocie
prawno-gospodarczym państwa rzymskiego w okresie późnej republiki i
pryncypatu (zarys problematyki), „Zeszyty Prawnicze WPiA UKSW” 2006,
nr 6.1, s. 48 i n.
9
J. Łukasiewicz, Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2013, monografia dostępna w wersji elektronicznej w SIP Legalis (dostęp 17.12.2016 r.).
10
F. Bossowski, Rzymskie prawo spadkowe i familijne, Wilno 1934, s.
64-67
11
W. Rozwadowski, op. cit., s. 210.
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Niezależnie od powyższego jednak, w związku z tym, że
rzymska familia opierała się zasadniczo o pokrewieństwo prawne,
przynależność do konkretnej rodziny można było również uzyskać w
sposób sztuczny – poprzez czynność prawną, taką jak conventio in
manum, arrogatio, adoptio czy legitimatio12.
Pierwsza z wymienionych czynności – conventio in manum –
oznaczała włączenie żony do familii agnacyjnej męża. Wyróżnia się
przy tym trzy zdarzenia prawne, które mogły do wskazanego skutku
doprowadzić. Pierwszą z nich, zwaną confarreatio, była – dostępna
jednie dla patrycjuszy – sakralna forma wejścia żony pod władzę
męża. Czynności tej towarzyszyła obecność 10 świadków oraz 2
najwyższych kapłanów. Kolejna forma, określana mianem uroczystego kupna żony – coemptio – polegała na dokonaniu abstrakcyjnej
mancypacji, w której w charakterze nabywcy występował przyszły
bądź obecny mąż kobiety. Ostatnia z form włączenia żony do agnacyjnej familii męża, określana mianem usus, dopełniała się ex lege,
po nieprzerwanym pożyciu małżeńskim przez okres 1 roku. Jak
wskazał W. Rozwadowski, omawiana instytucja stanowiła wyraz
zaczerpnięcia do prawa familijnego instytucji zasiedzenia. W celu
zapobieżenia inkluzji do familii, kobieta – przed upływem wymaganego okresu – winna była opuszczać dom męża przez 3 kolejne noce.
Wymóg ten określano jako usurpatiotri noctii. Należy nadmienić, że
przewidziany był już przez ustawę XII tablic13.
Przynależność do familii agnostycznej można było również
uzyskać w drodze przysposobienia, przy czym prawu rzymskiemu
znane były dwa rodzaje przysposobienia. Jednym z nich było przysposobienie dziecka alieni iuris, znajdującego się zatem pod władzą
innej osoby – za jej zgodą. Wówczas tak powstały stosunek przysposobienia określany był nazwą adopcji (adoptio). Z kolei inną formą
przysposobienia była arogacja (arrogatio), odnosząca się do osoby
sui iuris, która po przysposobieniu stawała się osobą alieni iuris.
Należy zauważyć, że przysposabiający w drodze arogacji, wchodził
poprzez sukcesję uniwersalną w ogół stosunków prawnomajątko-

12
13
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K. Kolańczyk, op. cit., s. 230.
W. Rozwadowski, op. cit., s. 204.

wych przysposabianego. Natomiast osoba arogowana nabywała
ustawowe prawo do dziedziczenia po przysposabiającym.
Legitymacją (legitimatio) natomiast określano nadanie dziecku, które zrodzone było z konkubinatu, uprawnień dziecka pochodzącego z prawnego związku małżeńskiego. Odbywało się to w wyniku przekształcenia konkubinatu w prawne małżeństwo (legitimatio
per sub sequens matrimonium), bądź też poprzez reskrypt cesarski
(legitimatio per rescriptum principis) – w szczególności, gdy nie
istniała już możliwość przekształcenia konkubinatu w małżeństwo14.
Należy podkreślić, że władza ojcowska zasadniczo miała charakter dożywotni. Niemniej, istniały jednak zdarzenia mogące powodować jej utratę jeszcze za życia ojca. Zaliczamy do nich utratę wolności przez ojca lub przez dziecko. Powyższy skutek związany był
również z utratą obywatelstwa rzymskiego przez któregokolwiek z
nich, określany jako capitis deminutio media. Z innych przypadków
utraty zwierzchnictwa nad dzieckiem wskazać można objęcie przez
córkę stanowiska westalki15, bądź osiągnięcie przez syna wysokiego
stanowiska kapłańskiego, godności biskupa lub patrycjusza. Ponadto,
uzyskanie przez innego zwierzchnika, np. poprzez adopcję, władzy
nad dzieckiem, równoznaczne było z utratą tej władzy przez ojca.
Również i sam ojciec mógł poprzez swoje działanie wyzwolić
dziecko spod swojej władzy. Czynność prawna podjęta w tym celu,
określana jest emancypacją (emancipatio). Była ona realizowana
poprzez trzykrotną pozorną sprzedaż syna, bądź jednokrotną pozorną
sprzedaż córki lub wnuków – osobie zaufanej. Kupujący remancypował następnie dziecko, wskutek czego stawało się ono osobą sui
iuris. Emancypowany członek rodziny występował z agnacyjnej
familii ojca i tracił tym samym ustawowe prawo do dziedziczenia po
nim. Dlatego też ojciec – dokonując emancypacji – wyposażał emancypowanego, darując mu na własność peculium, którym ten następnie zarządzał.
14

W. Rozwadowski, op. cit., s. 210.
Łac. Virgines Vestales były to kapłanki bogini ognika domowego Westy, wybierane spośród najznakomitszych rodzin rzymskich przez najwyższego kapłana (pontifex maximus), który jednocześnie stawał się zwierzchnikiem westalek – za W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 155.
15
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Prawa i obowiązki ojca w dobie starożytnego Rzymu
W doktrynie wskazuje się, że władza ojcowska w prawie rzymskim odgrywała szczególną rolę, będąc instytucją przynależną wyłącznie obywatelom rzymskim – ius proprium civium Romanorum16. Sam
zakres władzy ojcowskiej w czasach antycznego Rzymu zasadniczo nie
podlegał jakimkolwiek ograniczeniom, gdyż formalnie obejmował prawo życia i śmierci (ius vitae acnecis)17. Wpływ na sferę uprawnień ojca
mogły mieć jedynie normy prawa sakralnego, obyczaje, opinia społeczna oraz nadzór sprawowany przez cenzorów18.
Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że jakkolwiek przynależność
do danej familii wiązała się z podległością władzy ojcowskiej, to
jednak oznaczała zarazem możliwość czerpania wymiernych korzyści – zarówno społecznych, jak i ekonomicznych wynikających z
pozycji społecznej zwierzchnika familijnego. Naturalnie, członek
familii pozostawał tym samym pod opieką pater familias i był
uprawniony do dziedziczenia po nim majątku19.
Jak trafnie zauważyła I. Długoszewska: „Korelatem uprawnień
ojca rodziny były również związane z nimi obowiązki, wśród których na pierwszym miejscu wymienić należy ojcowski obowiązek
alimentacyjny i obowiązek wychowania potomstwa, który oznaczał
przede wszystkim troskę o fizyczny rozwój dziecka, właściwe jego
wychowanie moralno-prawne, polegające na zaszczepieniu w nim
zasad uczciwości, czystości moralnej, wierności ojczyźnie, religii i
przepisom prawa”20.
16

R. Świrgoń-Skok, Kilka uwag na temat alimentacji w prawie rzymskim, [w:] I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i
proceduralne, Warszawa 2015, monografia dostępna w formie elektronicznej w SIP Lex (dostęp 18.12.2016 r.).
17
W. Rozwadowski, op. cit., s. 209; W doktrynie podkreśla się, że
przedmiotowe uprawnienie realizowane było przez sprawowanie jurysdykcji karnej zwierzchnika za najcięższe przestępstwa, por. I. Długoszewska,
Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
Warszawa 2012, monografia dostępna w formie elektronicznej w SIP Lex
(dostęp 27.12.2016 r.).
18
R. Świrgoń-Skok, op. cit.
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I. Długoszewska, op. cit.
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Ibidem.
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Władza ojcowska zwierzchnika familii była na tyle znacząca,
że ojciec decydował o tym, czy narodzone z jego małżeństwa dziecko będzie w ogóle podlegało jego władzy ojcowskiej. Uprawnienie
to określane jest prawem porzucania dzieci (ius exponendi). W literaturze podkreśla się, że dotyczyło ono słabowitych bądź nie mających
sił witalnych dzieci, za wyjątkiem pierworodnych21. Pater familias
mógł również podjąć decyzję o sprzedaży własnego dziecka (ius
vendendi). Zwierzchnik familii był także osobą, która wyrażała zgodę na zawarcie przez podległą mu członka familii małżeństwa. Warto
zauważyć, iż zgoda zwierzchnika stanowiła warunek konieczny do
ważności małżeństwa22. Ojciec miał ponadto uprawnienie do rozwiązania małżeństwa w pewnych okolicznościach23.
Ojciec miał również wobec dzieci obowiązek alimentacyjny,
choć niewątpliwie pełnił on zgoła odmienną funkcję od tej, znanej z
obecnie obowiązujących unormowań. Wypada wskazać bowiem, że
obowiązek alimentacyjny ojca wobec jego zstępnych powstawał
dopiero z chwilą ukończenia przez dziecko 3 lat. Co istotne także,
alimenty zasadniczo mogły być dochodzone jedynie w sytuacji, gdy
osoba występująca nie miała swoich środków na utrzymanie24.
Do sfery uprawnień zwierzchnika familijnego należało także
wydanie dziecka, które poprzez czyn niedozwolony wyrządziło
szkodę w cudzych dobrach – w celu odpracowania spowodowanego
uszczerbku majątkowego (noxae datio)25. Z drugiej strony, w razie
zawładnięcia przez inną osobę dzieckiem znajdującym się pod władzą pater familias, zwierzchnik mógł wystąpić ze skargą o wydanie
syna (vindicatio filii). Ojciec mógł domagać się również okazania
przed sądem dziecka podległego władzy (tzw. interdictum de liberis
exhibendis), jak również sprowadzenia dziecka do domu (tzw. Inter
dictum de liberis ducendis)26.
Pozycja pater familias zaznaczała się także w sferze stosunków majątkowych. Należy podkreślić, że zwierzchnik sprawował
21

W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 82.
M. Żołnierczuk, Zarys prawa rzymskiego, Lublin 1998, s. 126-127.
23
W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 114.
24
R. Świrgoń-Skok, op. cit.
25
W. Rozwadowski, op. cit., s. 210.
26
M. Kuryłowicz, A. Wiliński, op. cit., s. 123.
22
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zarząd całym majątkiem familii, ale z drugiej strony ponosił on także
odpowiedzialność za zobowiązania, w tym wynikające z deliktów,
członków rodziny. W doktrynie wskazuje się jednak, że w miarę
rozwoju państwa rzymskiego dochodziło do przekształceń w sferze
stosunków majątkowych, które w konsekwencji doprowadziły do
zmiany konstrukcji majątku familijnego, prowadząc do wyodrębnienia mas majątkowych wydzielanych synom do samodzielnego zarządu (np. peculium castrense i peculium quasi castrense), majątku
posagowego żony (rexuxoria), czy też części majątku należnego
dzieciom w spadku po matce (bona materna).
Jak zatem wynika z powyższego, pozycja ojca w rodzinie
rzymskiej była dominująca i w zasadzie niepodważalna. Wszystko w
rodzinie zależało od zwierzchnika familijnego, pozostali członkowie
winni byli okazywać mu szacunek, bowiem w przeciwnym wypadku
mogli nawet być pozbawieni życia. Przysługujące zwierzchnikowi
uprawnienia realizował on wykorzystując dozwoloną samopomoc,
środki ochrony przewidziane przez prawo cywilne, jak również interdykty pretorskie27. Pater familias był reprezentantem rodziny w
stosunkach zewnętrznych, jak również w relacjach z bogami, a także
zwierzchnikami pełniącymi funkcje polityczne28. Sama zaś władza
ojcowska nie obejmowała wyłącznie zwierzchnictwa nad dziećmi,
lecz – jak wskazywał św. Augustyn – rozciągała się tak na osoby, jak
również na dobytek i dobra niematerialne (takie chociażby jak pozycja społeczna)29.
Opieka i kuratela jako surogaty władzy ojcowskiej
Warto również zauważyć, że osoby sui iuris, które nie miały
zdolności do czynności prawnych, bądź też, którzy zdolność tę mieli
ograniczoną, także podlegały zwierzchnictwu innych osób – prowadzących ich sprawy i roztaczających pieczę nad majątkiem. Instytucjami, służącymi tym celom były: opieka (tutela) oraz kuratela (cu27

M. Żołnierczuk, op. cit., s. 127.
P. Niczyporuk, Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 2002, s. 32.
29
S. Jóźwiak, Uwagi św. Augustyna o małżeństwie i rodzinie, [w:] A.
Dębiński, M. Wójcik (red.), Wokół problematyki małżeństwa w prawie
rzymskim, Lublin 2007, s. 143.
28
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ra). Opieka sprawowana była nad osobami niedojrzałymi (tutela
impuberum), a także nad kobietami (tutela mulierum)30. Podopieczny, określany był mianem pupila. Natomiast kuratela dotyczyła osób
umysłowo chorych (cura furiosi) oraz marnotrawców (cura prodigi).
Opieka mogła być ustanowiona na podstawie testamentu,
określana była wówczas jako tutela testamentaria. W przypadku
braku opiekuna testamentowego, z mocy ustawy opiekę sprawował
najbliższy krewny agnacyjny podopiecznego, bądź też gentylowie31.
Ten rodzaj opieki zwany był tutela legitima. Poza powyższymi rodzajami opieki, możliwe było również jej ustanowienie przez pretora
(tzw. tutela dativa), a to w sytuacji, gdy z różnych względów niemożliwe było ustanowienie opieki testamentowej bądź sprawowanej
przez krewnego agnacyjnego (ewentualnie gentyla).
Początkowo, rolę opiekuna mógł sprawować wyłącznie mężczyzna, o pełnej zdolności do czynności prawnych. W późniejszym
okresie dopuszczono sprawowanie opieki nad niedojrzałymi przez
ich matką bądź babkę. Opiekun sprawował pieczę nie tylko nad majątkiem swego pupila, lecz troszczył się również o jego sprawy osobiste. Oczywistym pozostaje, że zarząd majątkiem podopiecznego
sprawował opiekun, z tym jednak, że majątek dojrzałej kobiety pozostawał w jej gestii – zwierzchnik udzielał jedynie swojego autorytetu dokonywanym przez nią czynnościom. Również pupil w wieku
od 7 do 14 roku życia (tzw. impubes32) mógł sam dokonywać czynności za pośrednictwem swojego opiekuna. Odbywało się to w drodze zastępstwa pośredniego, tzn. nabyte swoim działaniem prawa
30

Obowiązkowej opiece podlegali niedojrzali mężczyźni oraz kobiety,
które wyszły spod władzy zwierzchnika familijnego w związku z jego
śmiercią, bądź wskutek wyzwolenia, za W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 127.
31
Tzw. gentiles – byli to członkowie rodu, noszący to samo nazwisko,
za W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 66.
32
Mianem impuberes określano osoby, które nie osiągnęły wieku dojrzałego; jeżeli nie podlegały one władzy ojcowskiej, musiały, z uwagi na
brak pełnej zdolności do czynności prawnych, pozostawać pod opieką; po
wyjściu z okresu dzieciństwa impuberes mogli dokonywać czynności prawnych, dzięki którym pomnażali swoje dobra, natomiast czynności wskutek
których zaciągali oni zobowiązania – wymagały zgody opiekuna, za W.
Wołodkiewicz, op. cit., s. 71.
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opiekun przekazywał następnie do majątku pupila33. Wygaśnięcie
opieki zwykle spowodowane było dojściem pupila do pełnoletności.
Natomiast kuratela, jak wskazano, ustanawiana była m.in. dla
osób umysłowo chorych. Chorzy nie mieli bowiem zdolności do czynności prawnych. Dlatego też kurator prowadził jego sprawy majątkowe,
jak również dbał o jego sprawy osobiste. Ustawa XII Tablic34 stanowiła,
że kuratelę w takim wypadku sprawowali najbliżsi krewni agnacyjni, a
w ich braku – gentylowie. W przypadku braku kuratora ustawowego,
pretor powierzał pełnienie funkcji kuratora wybranej przez siebie osobie
obcej. Kuratela gasła z momentem wyzdrowienia chorego. W powyższy
sposób kuratelę ustanawiano również dla osób marnotrawnych, z tym,
że jej celem było zachowanie odziedziczonego majątku dla jego potencjalnych spadkobierców35.
Podsumowanie
Władza ojcowska w dobie starożytnego Rzymu diametralnie
różniła się od władzy rodzicielskiej funkcjonującej obecnie. Ojciec
rodziny, określany mianem pater familias, sprawował pozycję dominującą nad pozostałymi członkami familii. Skupiał w swych rękach
nie tylko władzę nad podległymi mu osobami, decydując o ich życiu
i losie, lecz również nad majątkiem należącym do każdej z nich. Z
drugiej strony, miał on także wobec należących do rodziny osób
obowiązki alimentacyjne. Winien był również troszczyć się o wychowanie dzieci, oraz o ich fizyczny i moralny rozwój.
Streszczenie
Artykuł przedstawia ujęcie władzy ojcowskiej w dobie starożytnego Rzymu. Władza ojcowska sprawowana mogła być przez
mężczyznę o pełnej zdolności do czynności prawnych, który określany był jako pater familias. Dzierżył on w swych rękach władzę
nad osobami należącymi do rodziny, jak również nad ich majątkiem.
33

W. Rozwadowski, op. cit., s. 211.
Lex duodecym tabularum – jest to najstarszy zbiór przepisów zwyczajowego prawa rzymskiego, ogłoszony w latach 451-449, za W. Wołodkiewicz, op. cit., s. 92.
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W. Rozwadowski, op. cit., s. 212.
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W artykule omówiono uprawnienia i obowiązki ciążące na ojcu rodziny. Przedstawiono również sposoby powstania i zakończenia władzy ojcowskiej. Zaprezentowano ponadto opiekę i kuratelę, związane
z dbałością o interesy majątkowe i prywatne osoby wymagającej
pomocy, które to instytucje wyrażały namiastkę sprawowania władzy
ojcowskiej.
Słowa kluczowe: władza ojcowska, starożytny Rzym, pater
familias, opieka, kuratela
Summary
Model of paternal authority in terms of Roman law
The article presents the approach of paternal authority in the
era of ancient Rome. Paternal authority could be exercised by a man,
named pater familias, who had full legal capacity. He wielded in his
hands power over those belonging to the family, as well as over their
assets. The article discusses the rights and obligations incumbent
upon the father of the family. It also presents ways of creation and
termination of paternal authority. Furthermore, it presents the care
and custody related to the care of personal and property interests of
person requiring assistance -as they are some kind of substitutes for
the exercise of paternal authority.
Keywords: paternity, ancient Rome, pater familias, custody,
guardianship
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Adrian Poparda
„[...] panuje nad wszystkimi, równymi
[sobie] jak i lepszymi od siebie,
ku swej jedynej korzyści, a nie ku pożytkowi podwładnych.”
Arystoteles 1
„Kiedy orzekamy, że jakiś system polityczny
jest w jakimś stopniu czy zakresie demokratyczny,
pytanie wstępne brzmi: demokratyczny pod jakim względem?”
Giovanni Sartori2

Dyktator ojcem narodu?
Wstęp
Pojęcie dyktatury wiążę się więc nierozłącznie z systemem
sprawowania władzy i z osobą która tą władzę sprawuje. Czy może
jednak wiązać się z terminem ojciec narodu (pater patriae3), który w
swojej treści niesie olbrzymi ładunek normatywny?
Czy możemy mówić o dyktatorze jako o ojcu narodu, czy też
jest to konstrukcja przewrotna, łącząca w swojej warstwie językowej
pojęcia od siebie odległe niemożliwe do pogodzenia? W początkach
XXI wieku wydawałoby się, że jesteśmy świadkami upadku ostatnich dyktatur w których miejsce pojawiają się państwa o ustroju
demokratycznym. Obalenie reżimów Saddama Husajna, Muammara
Kadafiego, czy śmierć Fidela Castro zdają się potwierdzać tezę o
demokratyzacji świata i końcu „mody” na dyktatury. Z drugiej strony, widzimy jak niezachwiane i niewzruszone pozostają sprawowane
przez dyktatorów rządy, rozciągające się na lata a nawet całe dziesięciolecia. Wystarczy wspomnieć o dyktaturach Antonio Salazara w
Portugalii, Francisco Franco w Hiszpanii, Mobutu Sese Seko w Zairze, Rafaela Trujillo na Dominikanie, czy trwającej, dziedzicznej
dyktaturze w Korei Północnej.
1

Arystoteles, Polityka, ks. IV, rozdz. 8, par. 3, wyd. polskie: Arystoteles
dzieła wszystkie, tom 6, wydaw. PWN, Warszawa 2001, s. 121.
2
G. Sartori., Teoria demokracji, wydaw. PWN, Warszawa 1994, s. 230.
3
W zasadzie tłumaczyć należy jako "ojciec ojczyzny".
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Bazę kulturową na „demokratyczny” sposób postrzegania rzeczywistości i ocen dla innych ustrojów politycznych w łacińskiej
cywilizacji stanowi dorobek antycznej Grecji, prawa rzymskiego i
religii chrześcijańskiej. Na tym fundamencie zbudowane są filary
współczesnego postrzegania świata i miejsca jednostki w społeczeństwie w całym europejskim kręgu kulturowym, Robert Borkowski
nazywa te fundamenty specyficznym, potrójnym dziedzictwem kulturowym Europejczyków4. Na bazie tych tradycji prawnych, filozoficznych i etycznych wyrasta całokształt dzisiejszych europejskich
systemów politycznych-ustrojów państwowych. Problem aktywności
ludzkiej w obszarze sprawowania władzy, decyzyjności i działania
tworu państwa wywodzi się wprost ze starożytnej Grecji5. Dyktatura
(od łac. dictare- zalecać, dyktować6) jest współcześnie kategorią
obejmującą kilka typów reżimów politycznych- totalitaryzm, autorytaryzm i faszyzm7. Dyktatura jest uznawana za formę władzy która w
przeciwieństwie do demokracji nie uznaje rozdzielenia i trójpodziału
władzy ale wszystkie je centralizuje i łączy w osobie dyktatora lub
wąskiej elicie sprawującej kontrolę nad państwem.
W historii nowożytnej i najnowszej możemy wymienić choćby
dyktaturę jakobinów w okresie Rewolucji Francuskiej (1789-1794),
junty wojskowe w krajach ameryki łacińskiej, czy reżimy postkolonialnej Afryki.
Usprawiedliwienie i przyzwolenie dla dyktatury możemy niejako znaleźć teorii elit V. Pareto i G. Mosca. Odbiera się i wątpi w
niej w zdolności człowieka do podejmowania racjonalnych wyborów
i do myślenia, opisuje ludzi jako stworzenia opierające się jedynie na
instynktownych odruchach i działaniach.
4

R. Borkowski., Definiowanie demokracji, [w:] Demokracja. Teoria.
Idee. Instytucje, T. Biernat, A. Siwik (red.), wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 13.
5
M. Bańkowicz., W. Kozub-Ciembroniewicz., W. KozubCiembroniewicz., Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy.,
wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 134-136.
6
E. Kubicka., M. Suwała., Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński, wydaw. Buchmann, Warszawa 2008.
7
Za: Antoszewski A. Dyktatura, [w:] Leksykon Politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), wydaw. Alta 2, Wrocław 1999, s. 99-100.
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Dyktatura to koncepcja urzeczywistniająca ideę jednolitości
władzy państwowej- koncentracja władzy w rękach jednego podmiotu, lub skupienie jej w bardzo wąskiej elicie władzy. W typologii
dyktatur totalitarnych Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego
wyróżnia ideologię, system monopartyjny, stosowanie terroru, masową monopartię o charakterze oligarchicznym oraz pełną kontrolę i
monopol państwa nad środkami masowego przekazu, centralistyczne
zapędy w kontrolowaniu gospodarki. W tym ujęciu mieszczą się tam
lewicowy totalitaryzm, nazizm i faszyzm włoski8.
Mówiąc o dyktaturze czy o jakimkolwiek innym systemie
sprawowania władzy odnosi się można do sfer „życia politycznego” i
do relacji danego ustroju do każdej z nich. Definicje te odnoszą się
do rożnych obszarów działalności politycznej człowieka. Możemy
zatem rozróżnić9:
1) Przedmiot polityki: państwo, partie i organizacje
polityczne,
2) Przedmiot polityki: stosunki między państwami, narodami i
grupami społecznymi,
3) Cel polityki: zaspokajanie interesów grup społecznych,
warstw i klas,
4) Środki polityczne jakie władza stosuje do zdobycia,
utrzymania i kontroli nad społeczeństwem (metody).
Definiując lub klasyfikując dyktaturę czy jakikolwiek inny
ustój państwowy należałoby się odnieść do wymienionych wyżej
aspektów polityki jako takiej.
We współczesnym świecie największe uznanie zyskała demokracja która stała się centralnym obszarem badań i dyskusji zarówno
politologicznych jak i politycznych10. Dyktatura, totalitaryzm, absolutyzm, autorytaryzm oraz inne niedemokratyczne formy rządów
stały się synonimami zła lub pojęciami dla niego bliskoznacznymi,
żyjącym niejako cień nurtu „demokratocentrycznego”.

8

M. Bańkowicz., W. Kozub-Ciembroniewicz., Dyktatury... s. 79-80.
Za: J. M. Osppe., Politologia ..., s. 14-15.
10
J. M. Osppe., Politologia chrześcijańska, wydaw. Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Częstochowa 2001 s. 67.
9
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Niniejsza praca próbuje przybliżyć współczesne poglądy na
dyktaturę, nierozłącznie stawianą-jednak na odległych biegunach
normatywnych- z demokracją.
Dyktatura a inne systemy sprawowania władzy
Pojęcie dyktatury pojawia się w znaczeniu pierwotnym jako
system władzy sprawowany w Rzymie starożytnym. Urząd dyktatora
ustanawiano w czasie zagrożenia wojennego w celu skupienia całej
władzy w osobie jednego człowieka. Współcześnie termin ten utożsamiany jest jak już wspomniano z przeciwieństwem demokracji,
mając w sobie wydźwięk negatywny. Zdaniem Giovanni'ego Sartoriego proste ujęcie definicji a contrario, czyli przez zaprzeczenie
jego pojęcia jest z reguły czarno- białym i najłatwiejszym sposobem
chociaż nie do końca ujęciem w pełni zadowalającym11. Arystoteles
mówiło o takim rozróżnieniu dychotomicznym ustrojów: „okazuje
się zatem, że ustroje które mają na celu dobro ogólne, są według
zasady bezwzględnej sprawiedliwości właściwe, te zaś, które mają na
celu jedynie dobro rządzących, są błędne i przedstawiają wszystkie
zwyrodnienia właściwych; są bowiem despotyczne, a przecież państwo jest społecznością ludzi wolnych”12. W starożytnej Grecji pojęciu dyktatury odpowiadała tyrania. W definicjach i próbach usystematyzowania pojęcia dyktatury zazwyczaj różnicuje się ją od innych
ustrojów politycznych sposobem osiągania legitymizacji władzy i
utrzymania ładu społecznego13. Dyktatura likwiduje pluralizm polityczny lub w znacznym stopniu ogranicza go i kontroluje. Innym
oprócz dyktatury i demokracji ustój polityczny o jakim warto wspomnieć, to ustrój autokratyczny. Autokracja (samowładztwo) system
w którym podmiot lub podmioty zawłaszczają władzę polityczną,
przy legitymizacji władzy państwa która pochodzi z woli tych podmiotów. System ten dopuszcza pewne formy pluralizmu14. Autokrację, biorąc pod uwagę kryterium historyczne można podzielić na
11

G. Sartori., Teoria ..., s. 228-229.
Arystotels, Polityka, ks. III, rozdz. 4, par. 9, s. 85.
13
W. Sokół., Dyktatura, [w:] Mały leksykon politologiczny, wydaw.
MORPOL, Lublin 1997, s. 65-66.
14
R. Herbut., E. Młyniec., Autokracja, [w:] Leksykon..., s. 37-38.
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autokratyczne państwa przednowoczesne - despotyzm, tyranię, monarchię absolutną oraz na autokratyczne państwa nowoczesne: dyktatury totalitarne15.
Despotyzm uważany jest z a formę władzy sprawowany niepodzielnie przez jednostkę która ogranicza inne jednostki ludzkie.
Określenie to odnosi się zazwyczaj do określania stopnia surowości
praw i bardzo dużej możliwości wykonywania swojej woli przez
sprawującego władzę (despotę). Termin ten najczęściej wykorzystuje
się przy opisywaniu stosunków społeczno - politycznych w starożytnych państwach Mezopotamii, Asyrii16, można by też zaliczyć do
tego kręgu „kultury politycznej” państwo Persów, Partów lub inne
królestwa środkowej Azji. Absolutyzm kojarzony jest przede
wszystkim z władzą nieograniczona. O absolutyzmie mówi się najczęściej wspominając monarchie XVIII wiecznej Europy. Władza
skoncentrowana w rękach jednego podmiotu niekoniecznie musi być
utożsamiana z reżimem totalitarnym. U Giovanni Sartori w cytowanej już Teorii demokracji autor pisze, iż absolutyzm może być częścią demokracji. W klasycznym, cytowanym już wyżej dziele Arystotelesa- Polityce, filozof nie uważa jedynowładztwa czy ograniczonego kręgu władzy za rzecz szkodliwą dla państwa. Trzy ustroje
właściwe Arystotelesa to monarchia, arystokracja i politeja, zaś trzy
zwyrodniałe: tyrania, oligarchia i demokracja. Jak widzimy ustroje
właściwe i niewłaściwe mogą być rządzone przez jednego człowieka
i to kryterium nie wpływa na ich ocenę jako systemu politycznego.
Jedynowładztwo, jak już wspomniano wyżej, wcale nie oznacza
według Arystotelesa ustroju szkodliwego dla państwa. Filozof wymienia monarchię jako przykład systemu politycznego mającego na
względzie dobro obywateli, podobnie rządy arystokracji (najlepszych), lub rządu wszystkich obywateli - politeji17. Podstawą porządku państwowego jest natomiast sprawiedliwość18.
15

W. Sokół., Dyktatura..., s. 66.
A. Antoszewski., Despotyzm, [w:] Leksykon...,s. 93-94.
17
Arystoteles, Polityka..., ks. III, rozdz. 5, par. 2., s. 86.
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Tamże, ks. I, rozdz. 1, par. 11 i 12 -Arystoteles wskazuje iż, człowiek
ma właściwość rozróżniania dobra i zła, a wspólnota istot ludzkich jest
podstawą rodziny i państwa. Filozof wskazuje też, iż sprawiedliwość jest
"znamieniem państwa".
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Podsumowując, możemy zasadniczo mówić o co najmniej kilku formach władzy niedemokratycznej: system autokratyczny, oparty na władzy jednego człowieka lub grupy osób, system oligarchiczny w którym władza należy do niezorganizowanego tłumu, timokracja gdzie władzę sprawują najbogatsi obywatele, arystokracja, władza ludzi najlepszych (lub szlachetnie urodzonych), meriotokracja –
oznaczająca władzę ludzi zasłużonych lub wpływowych grup, teokracja, oznaczająca władzę sprawowaną przez hierarchów duchownych lub przez autorytety religijne, gerontokracja- władza sprawowana jest przez grupę najstarszych członków społeczeństwa , o największym doświadczeniu (charakterystyczna forma władzy we
wspólnotach pierwotnych, plemiennych). Jej przeciwieństwem jest
natomiast pajdokracja (władzę sprawują ludzie bardzo młodzi)19.
Dyktator, autokracja, demokracja
Dyktatura nierozłącznie wiąże się z pojęciem charyzmy rozumianej jako osobista cecha jednostki, niezdefiniowany do końca
zestaw umiejętności, dzięki którym owa jednostka potrafi wytworzyć
bardzo intensywny wpływ na inne osoby na przykład w grupie20.
Pojęcie charyzmy nierozłącznie wiąże się z autorytetem a ten z kolei
w odniesieniu do polityki- z ustrojem autorytarnym, widzianym jako
antyteza demokracji. Stoi to w sprzeczności z etymologią słowa,
które pochodzi od autorytetu. Według G. Sartori'ego termin ten przez
wieki nie miał negatywnych konotacji, dopiero współcześnie odnosi
się do nadużywania władzy i ograniczania wolności obywatelskiej.
Nie można w tym miejscu pominąć pracy Theodor'a W. Adorno21
który przedstawił mechanizmy podatności na „antydemokratyczną
propagandę”22. W swoich badaniach przedstawił wskaźniki mówiące
które wskazują na typ osobowości najbardziej podatnej na ideologię
faszystowską. Cechy te autorytarne jednak uwidaczniają się, układając się w specyficzny wzorzec osobowości zaobserwowany w bada19

Za: Osspe J.M., Politologia..., s. 69.
R. Herbut., Charyzma,[w:] Leksykon..., s. 67-68.
21
T. W. Adrono., Osobowość autorytarna, wydaw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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Tamże, s. 1.
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niach Adorno23. Jego badania nie wyjaśniają jednak jakiego typu jest
osobowość dyktatora, mówią o części społeczeństwa rządzonej, o
obywatelach podporządkowujących się (lub nie) woli dyktatora. Nie
można jednak zgodzić się, że każdy dyktator będzie przedstawia
zespół cech „autorytarnych” Adorno, skłaniających go do zmiany
ustroju demokratycznego i wprowadzeniu którejś z form dyktatury24.
Wracając do autorytaryzmu w ujęciu nauki o polityce, system
ten jawi się jako: niedemokratyczny ustrój, postawa psychiczna
(sprawującego władzę), ideologia polityczna. Eksplanacja autorytaryzmu przedstawiona jest w tej pierwszej wizji znowu jako przeciwieństwo demokracji.
W pełniejszych objaśnieniach systemu autorytarnego przyjmuje się również kryteria J.J. Linz'a: autorytaryzm wyróżnia ograniczony pluralizm polityczny, reżim autorytarny charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem zideologizowania ( w odróżnieniu do
dyktatur totalitarnych, por. wyżej), w autorytaryzmie nie stawia się
postulatu mobilizacji politycznej obywateli, autorytaryzm to władza
rządzącej jednostki lub grupy jest słabo zdefiniowana formalnie.
Autorytaryzm opiera się na aparacie biurokratycznym, wojskowym,
politycznym a zaplecza politycznego, inaczej niż w reżimach totalitarnych nie tworzy masowa partia25. W autorytaryzmie sfera polityki
zostaje zastrzeżona tylko i wyłącznie do grupy (lub osoby) sprawującej władzę, zaś obywatele w innych obszarach swej działalności
zazwyczaj cieszą się większą swobodą działania ponieważ państwo
nie ingeruje w te obszary zbyt mocno. Przyjmuje się, że państwo
autorytarne nie stara się sprawować kontroli i narzucać swojej ideologii masom społecznym jak to ma miejsce w reżimach totalitarnych26. Ta różnica między sposobem sprawowania władzy i obszarem zainteresowania państwa autorytarnego i dyktatury totalitarnej
stanowi główny czynnik rozróżniający te dwa systemy polityczne.
Totalitaryzm, został trafnie określony jako "terror w służbie ideolo23

Zob.: T. W. Adorno., Osobowość..., s. 310 i nn.
Badania nad osobowością dyktatora skłaniają się w kierunku zagadnień z dziedziny psychologii.
25
M. Bańkowicz., W. Kozub-Ciembroniewicz., Dyktatury ..., s. 173-174.
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gii”27. Autorytaryzm nie jest w swojej postaci jednolitym systemem
sprawowania władzy. W zależności od warunków "lokalnych", specyfiki w jakiej powstawał (np. tła kulturowego, historycznego)
przyjmuje różne oblicza. Niezmienna pozostaje jednak „natura” autorytaryzmu - władza nie wyłaniana się w sposób demokratyczny, w
wyniku wolnych wyborów czy zgody rządzonych i nie podlega kontroli społecznej28. Uwzględniając różne typologie autorytaryzmu
można mówić o autorytaryzmie konserwatywnym- strzegącego tradycji, odwołującego się do wartości państwa, reakcyjnym- system
dążący do przywrócenia przeszłych rozwiązań politycznych, rewolucyjnym- dążącym do zmiany istniejącego porządku i przebudowę
stosunków społecznych29. W znanym ujęciu J. J. Linz'a systemy
autorytarne można podzielić30 na: autorytaryzm biurokratycznowojskowy - gdzie władza wywodzi się z wyższych kręgów wojskowych i administracyjnych, występuję tam pluralizm polityczny jednak bez konkurencji wyborczej. Drugi typ rządów autorytarnych
zakłada hierarchiczny porządek państwowy i dopuszczenie pluralizmu w odniesieniu do grup interesów i grup społecznych (tzw. autorytaryzm ograniczonego statalizmu). Autorytaryzm mobilizacji postniepodległościowej - powstały w środowisku niezdolnym do stworzenia demokracji po odzyskaniu czy uzyskaniu niepodległościprzykładami tego typu ustroju może być Polska po I Wojnie Światowej i urząd Naczelnika Państwa. Czwartym typem to ustrój autorytaryzmu postdemokratycznego. W typologii autorytaryzmu wymienia
się także: autorytaryzm niedoskonałego totalitaryzmu (powstały na
skutek nie w pełni wykształconego totalitaryzmu), autorytet rasistowskiej demokracji. Systemy autokratyczne opierają się na stosowaniu przemocy ponieważ istnieją niejako w defensywie do społeczeństwa31. Nie można tego stwierdzenia odnieść w pełni do wszyst-

27

Tamże, s. 185. Lakoniczna i trafna jednocześnie kwintesencja totalitaryzmu pojawia się tam jako tytuł rozdziału.
28
Tamże, s. 174-175.
29
Tamże, s. 175-176.
30
Podział za cytowanym wyżej dziełem: s. 174-177.
31
M. Bańkowicz., W. Kozub-Ciembroniewicz., Dyktatury..., s. 175 i 177.
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kich ustrojów autorytarnych32. Władzę w systemach autorytarnych
sprawuje jak już wspomniano wąska grupa ludzi lub jednostkaustrój taki można nazwać wtedy autokracją (samowładztwem33).
Taka definicja autorytaryzmu jest tożsama z pojęciem absolutyzmu,
z kolei autorytaryzm z wąską elitą władzy utożsamiać można z oligarchią34.
Dyktatura ( reprezentująca zasadę jednolitości władzy państwowej, głoszącej, że władza powinna być skoncentrowana w rękach jednego tylko podmiotu)35 może być uznawana za przeciwieństwo idei dekoncentracji władzy, w ujęciu tradycyjnym i wzorcowym, widzianej jako trójpodział władzy u Monteskiusza. Legislatywa, Egzekutywa i Judykatywa posiadają odrębne kompetencje władcze w sprawach publicznych. Zaczątki trójpodziału władzy jako sposobu na najbardziej optymalny i sprawiedliwy sposób rządzenia
znajdujemy już u Arystotelesa. Filozof wymienia czynnik obradujący, czynnik sądzący i czynnik rządzący jako nierozerwalne części
składowe każdego ustroju państwowego, a od ich proporcji i udziału
zależne są formy jakie przyjmie system rządzenia państwem36. Władza obradująca decyduje o pokoju, wojnie, przymierzach, stanowi
prawa, określa kompetencje urzędników i sposób ich kontroli37.
Czynnik rządzący ma u Arystotelesa formę władzy wykonawczej,
sprawowanych urzędów (obejmującej zakres militarny „wodza”,
gospodarczy, służebny)38. Judykatywa (czynnik sądzący) oraz dwa
pozostałe składniki władzy państwowej, jak już wspomniano wyżej

32

Stwierdzenie to wydaje się nie pełni odzwierciedlać relacje między wolą
narodu a władzy autorytarnej, która niekoniecznie stoi w opozycji do woli obywateli- co widać na przykładzie niektórych rządów autorytarnych w państwach
które odzyskały lub uzyskały niepodległość po I Wojnie Światowej.
33
Tamże, s. 177-178; patrz: definicję autokracji na początku niniejszej
pracy.
34
Tamże, s. 178.
35
Zob: R. Herbut., Jednolitość Władzy Państwowej,[w:] Leksykon...,s.
190-191.
36
Arystoteles, Polityka..., ks. IV, rozdz. 11, par. 1., s. 126.
37
Tamże, ks. IV, rozdz. 11, par. 1, s. 126.
38
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łączą się w formę ustroju danego państwa w zależności od tego jak i
kto je sprawuje39.
Dyktatura jako pojęcie nacechowana jest normatywnie i posiada duży negatywny ładunek emocjonalny. Taki odbiór dyktatury
wywodzić już można od arystotelesowskiej oceny „zwyrodniałych
systemów”. W opozycji do monarchii stoi więc tyrania, rządom arystokracji przeciwstawia się oligarchię, a politeji – demokrację. Tyrania nie jest u Arystotelesa jednoznaczna ze sprawowaniem „złych”
rządów przez jedną osobę. Musi też zaistnieć warunek „jedynowładztwa dla korzyści panującej jednostki40”. Przeciwstawna rządom arystokracji jest oligarchia, czyli ustrój opierający się na nielicznej grupie najbogatszych obywateli. Politeja która jest u Arystotelesa najdoskonalszą formą ustrojową, przeciwstawiana jest natomiast demokracji która charakteryzuje się rządzeniem „dla korzyści
ubogich”41.
Politeja według Arystotelesa jest najdoskonalszą formą rządów ponieważ stanowi mieszankę demokracji i oligarchii42. Wydawać by się mogło iż połączenie dwóch „zwyrodniałych” systemów
politycznych nie może przynieść nic więcej ponad jeszcze większy
zamęt i przynieść w ujęciu normatywnym, więcej szkód niż korzyści
rządzonym.
Zakończenie
Biorąc pod uwagę współczesne znaczenie słowa dyktator, odnoszącego się do niedemokratycznej formy sprawowania władzy
przez jednostkę despotyczną, sprawującą absolutną władzę nad narodem, władzy o słabej lub nieistniejącej legitymizacji dla swoich działań, sprawującej swój „dyktat mocy” przy pomocy terroru, wątpliwym zdaje się twierdzenie, że dyktator może być uważany, za ojca
narodu, co najwyżej za ojca potęgi (najczęściej militarnej i imperialnej) danego państwa. Wracając na zakończenie do klasycznej myśli
39
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filozoficznej Arystotelesa który mówił że państwo „[...] potrzebuje
dobrego prawa i władcy, który by się nim zajął , który skłaniałby
ludzi do dobrego postępowania […]” a […] prawo utrzymuje się
powszechnie tylko dzięki powszechnie uznawanemu władcy43 - do
miana ojca narodu, pojęcia w samej swojej istocie nacechowanemu
emocjonalnie, można jednak zaliczyć niektórych przywódców autorytarnych, spajających państwa po odzyskaniu lub uzyskaniu niepodległości kiedy to demokratyczna forma systemu politycznego nie jest
w pełni ukształtowana lub możliwa do realizacji.
Streszczenie:
Teraźniejszy dyskurs pokazuje demokrację i dyktaturę jako
przeciwstawne sobie ustroje. Demokracja w ujęciu normatywnym to
perfekcyjny i wyidealizowany system polityczny. W opozycji do niej
przedstawia się dyktaturę i dyktatorów, którzy pojmowani są jako
wrogowie cywilizowanego świata i demokracji. W niniejszym artykule nakreśla się współczesnne wyobrażenie dyktatury.
Abstract:
Present discurse show democracy and dictatorship as contrasted regimes. Normative explanation of democracy is an ideal and
perfect governmental system. To contrary to this, dictatorship and
dictators are enemies of democracy and civilized world. This article
shown a present vision of dictatorship.
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Artur Lis

Henryk Kietlicz – ojciec reformy gregoriańskiej w Polsce
Artykuł zawiera analizę źródłoznawczą kilku wybranych dokumentów związanych z działalnością jednego z najwybitniejszych hierarchów Kościoła w Polsce – Henryka Kietlicza (1199-1219)1. Reformę
Kościoła na przełomie XII i XIII wieku, można podzielić na dwa nurty2.
Pierwszy dotyczył życia duchowieństwa, postulując przede wszystkim
wprowadzenie celibatu oraz podniesienie poziomu obyczajowoetycznego, karności i dyscypliny wśród księży. Drugi natomiast starał
się o zmianę stanowiska prawnopolitycznego instytucji kościelnych.
Podstawowe kierunki reformy i emancypacji Kościoła polskiego to: 1)
odrzucenie inwestytury świeckiej i wprowadzenie wolnej elekcji biskupów przez kapituły katedralne; 2) zaprowadzenie celibatu duchowień1

Literaturę poświęconą arcybiskupowi Henrykowi Kietliczowi zbiera:
W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (11991219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005. Zob. J. Umiński,
Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199-1219), Lublin
1926; J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupi i reformy Henryka Kietlicza,
[w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny,
Gniezno 2000, s. 97-105; K.R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000, s. 58-60; J. Maciejewski, Episkopat doby dzielnicowej
1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003, s. 224-225.
Ojcem arcybiskupa lub bliskim krewnym mógł być Henryk Kietlicz, który
był kasztelanem krakowskim po Stefanie Stępocicu. Za rządów Kazimierza w
Krakowie potrafił utrzymać to stanowisko, na które wprowadził go jeszcze
Mieszko Stary, aż do buntu z 1191 r. W dokumencie fundacyjnym klasztoru w
Kladrubach (falsyfikat z przełomu XII i XIII w.) występuje jakiś Henryk Kietlicz, właściciel wsi Tuřany. Sam kasztelan być może był żonaty z siostrą błogosławionego Hroznaty z Tepli - Wojsławą, która po jego wygnaniu mogła
schronić się w klasztorze na Zwierzyńcu pod Krakowem. Możny o tym imieniu
pojawia się też w dokumencie Henryka Brodatego z 1203 r. dla Trzebnicy, ale
nie mamy pewności czy to dawny kasztelan krakowski. Za: J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 146.
2
W. Baran–Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz…, s.
70–75.
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stwa na wszystkich stopniach hierarchicznych; 3) odrzucenie wszelkich
form „uprywatnienia Kościoła” (ius spolii) i zależności sądowniczej
duchowieństwa od władzy świeckiej (privilegium fori); 4) nawiązanie
ścisłych kontaktów Kościoła polskiego ze Stolicą Apostolską i ułożenie
na nowych podstawach stosunków między państwem i Kościołem w
Polsce; 5) podporządkowanie Kościołowi całego społeczeństwa chrześcijańskiego kraju (małżeństwa kościelne) oraz podniesienie oświaty i
obyczajów; 6) poparcie ekspansji misyjnej Kościoła na sąsiednie ludy
pogańskie (Jaćwież, Litwa, Prusy)3.
I. Dokument opatowski datowany na 1206 r. [11 listopada?]
Omawiany dokument dotyczy nadania dwóch wsi: Czernikowa i Gojcowa (obecnie powiat opatowski, województwo świętokrzyskie) przez Mistrza Wincentego Kadłubka cystersom w Sulejowie.
W 1206 roku doszło do konsolidacji antagonistycznych stronnictw
politycznych: obozu Władysława Laskonogiego4 oraz koalicji Leszka Białego, Władysława Odonica5 i arcybiskupa Henryka Kietlicza.
Genezy sporu kościelno-politycznego należałoby się doszukiwać co
najmniej od czasu śmierci Mieszka III Starego6 w 1202 roku i objęcia tronu senioralnego przez jego syna Władysława Laskonogiego.
Następny władca Krakowa - syn Kazimierza Sprawiedliwego Leszek
Biały7 musiał się wciąż liczyć z aspiracjami do tronu ówczesnych

3

Za: B. Kumor, Historia Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza
chrześcijańskiego, Lublin 2005, s. 167.
4
M. Przybył, Władysław Laskonogi, książę wielkopolski 1202-1231, Poznań 1998.
5
A. Kłodziński, Stosunki Laskonogiego z Odonicem MCCII do MCCXXXI, [w:] Księga pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 1900, s. 97-165.
6
M. Przybył, Mieszko III Stary, Poznań 2002. Por. S. Smolka, Mieszko
Stary i jego wiek, oraz Uwagi o pierwszym ustroju społecznym Polski piastowskiej, Kraków 2009.
7
J. Wyrozumski, Leszek Biały (ok. 1186-1227), książę krakowski i sandomierski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 155157; A. Marzec, Leszek Biały, [w:] Piastowie. Leksykon Biograficzny, red.
S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s. 181-188.
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seniorów dynastii Mieszka I Plątonogiego8, Władysława III Laskonogiego i Henryka I Brodatego9. W tym właśnie czasie arcybiskup
Henryk Kietlicz podjął ostrą walkę z Władysławem III Laskonogim
o suwerenny status Kościoła w państwie10. Program walki o ten status nazywany wolnością Kościoła miał swój aspekt wewnątrzkościelny i aspekt zewnętrzny, dotyczący relacji państwo-Kościół. Kietlicz stał się zagorzałym protagonistą reform, które w sprawach wewnątrzkościelnych sprowadzały się do celibatu osób duchownych,
demokratyzacji Kościoła i podniesienia dyscypliny, natomiast w
stosunkach z państwem – do kanonicznych wyborów biskupów w
miejsce książęcych nominacji, immunitetu posiadłości kościelnych,
do własnego kościelnego sądownictwa w stosunku do osób duchownych i zniesienia jus spoli11. Przeciwko Władysławowi Laskonogiemu wystąpił arcybiskup gnieźnieński, pod pretekstem zagarnięcia
przez księcia dóbr po zmarłym biskupie. Władysław Laskonogi pokonał militarnego sojusznika Kietlicza – Władysława Odonica który
najechał na jego wielkopolskie posiadłości. Następnie wielkiego
hierarchę kościelnego spotkała reakcja ze strony Laskonogiego:
wkroczenie do Gniezna i zajęcie dóbr arcybiskupich. Kietlicz wyklął
publicznie wielkopolskiego księcia i schronił się na Śląsku na dworze Henryka Brodatego12. Po krótkim pobycie we Wrocławiu arcybi8

J. Rajman, Mieszko Plątonogi, pierwszy książę raciborsko-opolski
(1173-1211), „Kwartalnik Historyczny” 103(1996), z. 1, s. 23-41.
9
B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006.
10
P. Plisiecki, Napomnienie papieża Innocentego III skierowane do
Władysława Laskonogiego z 1207 r., „Roczniki Humanistyczne” 48(2000),
z. 2 (specjalny): Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi
Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, Lublin 2000, s. 431-446.
11
K. Tymieniecki, Henryk zwany Kietlicz (zm. 1219), arcybiskup gnieźnieński, [w:] PSB, t. 9, Wrocław 1960-61, s. 415-417; J. Dobosz, Arcybiskup Janik i jego następcy. Przygotowanie do reformy Henryka Kietlicza,
[w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny,
Gniezna 2000, s. 81-96; J. Wyrozumski, Pontyfikat arcybiskupa i reformy
Henryka Kietlicza, [w:] 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej…, s. 97-105.
12
J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek–1370), [w:]
Wielka Historia Polski, t. I, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zagórniak, Kraków 2003, s. 560.

69

skup Henryk udał się do Opatowa gdzie zwołał synod kościelny połączony ze zjazdem możnych małopolskiego księcia. Marian Fąka
domyślał się, iż do zjazdu doszło w Krakowie13 – opierał się jednak
na błędnej interpretacji listy świadków dokonanej przez Józefa
Umińskiego14, z której wynikało, iż podczas zjazdu obecni byli prałaci krakowscy Jan i Piotr. Biorąc pod uwagę omówioną w innym
miejscu listę świadków dokumentu Leszka Białego, zasadnym jest
udział w wiecu członków kapituły kolegiackiej w Opatowie: Opatoviensis decanus P., magister Ch., cantor St., custos A.; co przekonuje, że do zjazdu doszło w Opatowie najpewniej w okresie odpustu
św. Marcina – patrona kolegiaty opatowskiej. Na pytanie, co mogło
być przedmiotem synodu kościelnego połączonego ze zjazdem możnych w Opatowie ostatnio próbował odpowiedzieć Wojciech BaranKozłowski: Możemy domyślać się za to celu tego zebrania, którym
było zapewne naradzenie się nad aktualnym położeniem i ustalenie
wspólnego planu dalszego postępowania. Być może uchwalono wtedy, aby arcybiskup Kietlicz osobiście stanął na czele delegacji, która
pojechałaby niezwłocznie do Rzymu, by przedstawić papieżowi
sprawy sporu z Laskonogim. Bardzo prawdopodobne, iż nastąpiło
wtedy także powtórne wyklęcie wielkopolskiego księcia i popierającego go biskupa poznańskiego Arnolda15.
Tekst łaciński16:
In nomine sancte ac indiuidue Trinitatis.
Numquam satis presentibus consulitur, nedum futuris infortuniorum incursibus, quanto tantum incertior est futurorum et natura et
euentus, tanto intricatius humane prouidencie consilium. Studendum
tamen est sollertius et agendum, ne quid neglectu uel temporis uetus13

M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicz (1199-1219), „Prawo
Kanoniczne” 12(1969), nr 3-4, s. 95-127. Zob. A. Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza, [w:] Studia i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr 7, Kraków 1938.
14
J. Umiński, Henryk arcybiskup gnieźnieński zwany Kietliczem (1199–
1219), Lublin 1926, s. 34, przypis 3.
15
W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 93-94.
16
Zob. A. Lis, Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka, Stalowa Wola 2015, s. 115-118.
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tae obrepat, quod gestorum robur uel in alteram transfiguret formam
uel penitus exstinguat, nam uetustas et marmoreas demolitur imagines et aureas decrustat.
Qua re considerata ego dux Polonorum Leztco presenti pagine
commendari iussi deuotionem Sudomirensis prepositi, magistri Vincentii, super prediorum collatione de Cirnicov et Goicevo, que nostro
cenobio de Zuliov pro remedio animarum patris nostri ac matris nostre nec non omnium parentum nostrorum ac sue, pie contulisse dinoscitur. Cuius pietatis donationem ratam habemus et amplectimur
nostraque autoritate perpetuis ualituram temporibus roboramus, omnesque in omnibus libertates, quas eiusdem cenobii fratribus noster
progenitor dux pię memorię Kaz[imirus] uel nostra liberalitas contulit, inconcussa et inuiolabili manere stabilitate precipimus. Ne coloni
eorum in his, que iam dictus magister V[incentius] eis contribuit uel
in aliis ipsorum comemorantes prediis, angarias uel parangarias uel
solutiones ullas aut forenses iudices agnoscant, a castrensibus etiam
et publicis expeditionum exempti muneribus sempiterna emunitate
gaudeant. Quod qui violare presumpserit Onnipotentis indignationem
et nostram se nouerit seueritatem incursum.
Huius rei testes hii sunt; archiepiscopus .H.[enricus], episcopus Kracoviensis .F.[ulco], episcopus Plocensis .G.[edco], episcopus
Cuiaviensis .O.[gerius], cancellarius .I.[vo] subcancellarius Zul[a],
abbas de Andreov, abbas de Camena .G.[uido] abbas de Coprivniz
St[achius], abbas de Monte [Calvo] .S.[imon], de Opatov decanus
P[etrus]., magister Ch, cantor St., custos A., comes Voiteh, Pacozlav,
Iacobus, Dobes, Zvdo, Nicolaus, Iacobus, Zulizlaus, Petrus, Chalizlav, Bernardus, Voiteh, Pacozlav frater eius.
Tłumaczenie tekstu17:
W imię świętej i niepodzielnej Trójcy.
Nigdy nie jest dosyć dbałości o sprawy obecne, a tym bardziej
o złe następstwa nieszczęścia przyszłych zdarzeń, jako że o ile bardziej niepewny jest przyszłych spraw rzeczywistość i los, tak o tyle
również zagmatwane są przewidywania ludzkich zamiarów. Należy
wszelako przynajmniej bieglej starać się i czynić wszystko, aby co
17

Tłumaczenie dokumentu Artur Lis.
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przez zaniedbanie lub dawność czasu nie pojawiło się coś, co siłę
czynów albo zmienia na inną postać albo całkowicie gasi, bowiem
starość i marmurowe wizerunki niszczy i złote uszkadza.
Rozważywszy tę rzecz, ja Leszek książę Polski niniejszym
dokumentem rozkazałem uznać, że została złożona pobożna ofiara
mistrza Wincentego, prepozyta sandomierskiego, odnośnie nadania
Czernikowa i Gojcowa, które ofiaruje naszemu klasztorowi, w Sulejowie dla zbawienia duszy ojca naszego i matki naszej a także
wszystkich rodziców naszych i swoje, kierowany największą pobożnością. Którego pobożne nadanie uznajemy za potwierdzone i popieramy i naszym autorytetem zatwierdzamy na wieczne czasy we
wszystkich, wolnościach, które braciom tegoż klasztoru nasz poprzednik książę świętej pamięci Kazimierz lub nasza wola nadała,
nakazujemy, aby te wolności pozostawały w stanie nietkniętym i
nienaruszonym. Aby ich wieśniacy w tym, które w całości słowem
mistrz Wincenty im przydziela ani w innych wspomnianych majątkach nie podlegali obowiązkom i ciężarom jakimkolwiek, aby też nie
podlegali sędziom i aby cieszyli się wieczystym wyjęciem spod ciężarów grodowych i powszechnych wypraw.
Kto by ośmielił się to naruszyć ten doświadczy surowości niełaski u Boga i u nas. Świadkami tego są: arcybiskup Henryk, biskup krakowski Fulko, biskup płocki Gedko, biskup kujawski Ojerz, kanclerz
Iwo, podkanclerz Suł, opat z Jędrzejowa [Wiardus], opat z Wąchocka
Guido, opat z Koprzywnicy Eustachy, opat z Łysej Góry Szymon, z
Opatowa dziekan Piotr, magister H., kantor St., kustosz A., panowie
Wojtek, Pakosław, Jakub, Dobiesław, Sąd, Mikołaj, Jakub, Sulisław,
Piotr, Stanisław, Bernard, Wojtek, Pakosław jego brat.
II. Oddanie się Leszka Białego (ok. 1184-1227) pod opiekę
papieża w 1207 r.
Z inspiracji arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza,
ówczesny książę krakowski Leszek Biały oddał się pod opiekę
papieża Innocentego III. O tym wydarzeniu dowiadujemy się z
bulli papieskiej z 4 stycznia 1207 roku, w której Innocenty III
przyjmuje księcia krakowskiego i księstwo krakowskie w swoją
opiekę. Uzyskanie takiego aktu umacniało władzę Leszka Białego
w dzielnicy senioralnej. Książę ten był głównym orędownikiem
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reform kościelnych arcybiskupa gnieźnieńskiego, czego wyrazem
była jego rezygnacja z prawa do wyboru biskupa krakowskiego na
rzecz wolnej elekcji kanonicznej18.
Tekst łaciński19:
Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio
nobili viro duci Cracoviensi salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana Ecclesia, que omnium fidelium mater
est et magistra, illos propensius diligere eonsuevit, quos in devotione ac fidelitate sua novit ferventius pernmnero, et ut liberius
possint ab omnium inoursibus manere securi, eos tanquam pia
mater protectionis sue munimine eonfovere. Eapropter, dilecte in
Domino fili, sinceritatem devotionis ac fidei, quam erga nos et,
Romanam Ecclesiam habere dignosceris attendentes, personam
tuam cum ducatu Cracoviensi et omnibus bonis tuis, que iuste
possides et quiete, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus
et pre sentis seripti pagina communimus, auctoritate presentium
districtius inhibentes, ne quis te super eis presumat indebite molestare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
protectionis et inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem
omnipotentis Dei et beatonim Petri et Pauli apostolorum eius se
noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum, socundo
Nonas ianuarii, pontificatus nostri anno nono.
Tłumaczenie tekstu20:
Innocenty biskup, sługa sług bożych, umiłowanemu synowi,
znakomitemu mężowi, księciu krakowskiemu, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Prześwięty Kościół rzymski, który jest
matką i nauczycielem wszystkich wiernych, zwykł z większą życz18

Zob. A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016.
S. Kutrzeba, Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. 1: Epoka piastowska, Kraków 1928, nr 5, s. 12-13 = Kodeks dyplomatyczny katedry
krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874, nr 5.
20
Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G.
Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 185-186.
19
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liwością miłować tych, o których wie, że ze szczególną gorliwością
trwają w pobożności i wierności względem niego, i jak dobrotliwa
matka otaczać ich tarczą swej opieki, aby tym śmielej mogli ostać się
przeciw wszelkim napaściom. Dlatego, umiłowany w Panu mój synu, zważając szczerość pobożności i zaufania, które żywisz do nas i
do rzymskiego Kościoła, osobę twoja wraz z księstwem krakowskim
i z wszystkimi twoimi dobrami, które prawnie posiadasz i spokojnie,
przyjmujemy w opiekę św. Piotra i naszą i potwierdzamy to niniejszym pismem, na podstawie oceny obecnego położenia z całą surowością zakazując, aby nikt z tego powodu nie ośmielił się niesprawiedliwie naprzykrzać się tobie. Nikomu więc z ludzi bezwarunkowo nie wolno naruszać tego pisma, dotyczącego naszej opieki i zakazu lub lekkomyślnie sprzeciwiać się jemu. Jeśliby zaś ktoś ośmielił
się zwalczać to, niech wie, że narazi się na gniew wszechmocnego
Boga i błogosławionych apostołów jego Piotra i Pawła. Dan w Rzymie u św. Piotra 4 stycznia, w dziewiątym roku naszego pontyfikatu.
III. Synod w Borzykowej 1210 r.
Kolejnym etapem reformy była działalność kościelna i polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza (1199-1219).
Aktywnie uczestniczył on w zjazdach: w Borzykowej w lipcu 1210
roku (zjazd książąt przeciwko Władysławowi Laskonogiemu; uzyskanie immunitetu dla Kościoła); w Mstowie około marca 1212 roku
(zakończenie sporu o elekcję biskupa poznańskiego Pawła; ustalenie
obowiązku tajemnicy uchwał kapituły); w Mąkolnie w maju 1212
roku (prawdopodobnie poruszano sprawę misji pruskiej oraz reformy
zakonów norbertańskich w Polsce); w Sieradzu w czerwcu 1213
roku (przekazanie duchownym informacji o zwołaniu soboru przez
Innocentego III); w Wolborzu w 1215 roku (książęta: Leszek Biały,
Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic i Kazimierz Opolski wydali
przywilej immunitetowy - m.in. niezależne sądownictwo nad ludnością osiadłą w dobrach Kościoła); w Soborze Laterańskim IV (1215)
oraz w synodach: w 1216 roku w Witowie (synod posoborowy), w
Chalnie (postanowienia skierowane przeciw osobom naruszającym
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prawa majątkowe Kościoła) oraz w Kamieniu koło Kalisza w 1217
roku (poprawa dyscypliny kleru i konsolidacja duchowieństwa)21.
Pierwszy istotny przywilej na rzecz Kościoła został wydany na
synodzie w Borzykowej, który odbył się pod koniec lipca 1210 roku.
Wśród uczestników synodu połączonego ze zjazdem książęcym
można wymienić hierarchów Kościoła arcybiskupa gnieźnieńskiego
Henryka Kietlicza oraz biskupów: krakowskiego Wincentego Kadłubka, poznańskiego Arnolda, wrocławskiego Wawrzyńca, płockiego Gedkę, kujawskiego Ogierza i lubuskiego Wawrzyńca22. Z kolei
ze strony książąt piastowskich obecny był Leszek Biały, Konrad I
Mazowiecki, Henryk Brodaty i Władysław Odonic23. Przyczyną
zjazdu było omówienie bieżącej sytuacji politycznej związanej z
wydaniem przez papieża Innocentego III bulli z 9 czerwca 1210 roku, przywracającej zasadę senioratu. Wymienieni książęta nadali
Kościołowi immunitet za cenę poparcia dla rządów Leszka Białego.
Określono nowe relacje pomiędzy walczącym o emancypację Kościołem a władzą państwową. O miejscu zjazdu i jego uczestnikach
dowiadujemy się z dyplomu Władysława Odonica wydanego 29
lipca 1210 roku fundującego klasztor cystersów w kasztelanii przemęckiej. Podczas zjazdu politycznego nie uczestniczyli Władysław
Laskonogi oraz Mieszko Plątonogi. Zapewne juniorzy za cenę immunitetu dla Kościoła chcieli uzyskać cofnięcie postanowień bulli z
21

W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 181-184; A.
Vetulani, Statuty synodalne Henryka Kietlicza, Kraków 1939; M. Fąka,
Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza (1199-1219), „Prawo Kanoniczne”
1969, nr 12, s. 95-127; I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów
gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 34; S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 – 1239), Kraków
2013, s. 153-154; R. Grodecki, Dzieje wewnętrzne Polski XIII w. [w:] idem,
Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 366-369.
22
A. Lis, Master Vincentius, Lublin 2016, s. 116 i n.
23
Ostatnio: S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 – 1239), Kraków 2013, s. 146-149 tu
dalsza literatura; B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006;
K. Witkowski, Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239),
Kraków 2012. Starszą literaturę zbiera J. Umiński, Henryk arcybiskup
gnieźnieński zwany Kietliczem, Lublin 1926 s. 84 i nn.
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9 czerwca 1210 roku24. O treści przywileju wydanego w Borzykowej, dowiadujemy się z jego potwierdzenia przez papieża z 21
kwietnia 1211 roku. Dokument wymienia ogólnie ecclesiastica liberales, pod którymi można się domyślać uzyskanie niezależności
sądowej i wolności od ciężarów prawa książęcego. Z bulli wynika,
że młodsi książęta zrzekli się prawa do przejmowania mienia po
zmarłym biskupie. Zapewne w trakcie obrad zapadła decyzja o wyjeździe arcybiskupa Henryka Kietlicza do Rzymu. Jak słusznie podnosi Ignacy Subera: „Przywileje te nie były w prawdzie zupełną nowością, ale sformułowane w zbiorowym akcie kilku książąt na rzecz
Kościoła, nabierały znaczenia jak gdyby ustawy zasadniczej. Mieściło się w nich najprawdopodobniej również uchylenie inwestytury
monarszej na biskupstwa i zgodą na wolną elekcję kapitulną(…)25”.
Tekst łaciński26:
Innocencius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri
Gneznensi archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.
Cum illius locum licet immeriti teneamus in terris, qui sanctam Ecclesiam sponsam suam absque macula et ruga conseruat, his nos conuenit ex officii nostri debito robur apostolicum impertiri, que ad
statum ipsius pertinent et quietem et ad conseruationem ecclesiastice
libertatis. Cum igitur dilecti filii nobiles uiri Lesco, Conradus et
Waldislauus Oddonis duces Polonie, tibi et suffraganeis Ecclesie tue
nec non et successoribus uestris priuilegium super ecclesiastica libertate pia deuotione ad statum debitum reuocando concesserint, nos
tuis precibus inclinati concessionem ipsorum, sicut pie ac prouide
facta est ac in authenticis centinetur, auctoritate apostolica confir24

S. Kutrzeba, Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. 1: Epoka piastowska, Kraków 1928, nr 5, s. 13-14 = Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej
św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874, nr 6, s. 12.
25
I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich, Warszawa 1981, s. 37.
26
S. Kutrzeba, Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. 1: Epoka piastowska, Kraków 1928, nr 7, s. 12-13 = Kodeks dyplomatyczny katedry
krakowskiej św. Wacława, wyd. F. Piekosiński, t. I, Kraków 1874, nr 7, s.
12-13 = Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań 1877, nr 70.
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mamus et presentis scripti patrocinio communimus. Quia uero in
eodem priuilegio est expressum, ut si aurum uel argentum siue pretiosas uestes aut palafridos decedentium episcoporum supradicti duces
inuenerint et episcopus decesserit intestatus, in usus suos omnia conuertantur, dum tamen hoc ipsum eis a nobis fuerit uel a legato nostro
concessum, dictis ducibus contulimus et mandamus, ut nequaquam in
usus suos supradicta conuertant, cum id in sue salutis cederet detrimentum, sed Ecclesie, cui defunctus episcopus prefuit, illa faciant
integraliter assignari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et iussionis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se
nouerit incursurum. Datum Laterani XI Kalendas Maii, pontificatus
nostri anno quartodecimo.
Tłumaczenie tekstu27:
Innocenty biskup, sługa sług bożych, czcigodnemu bratu gnieźnieńskiemu arcybiskupowi pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Skoro my, chociaż niegodni, zastępujemy na ziemi tego, który
Kościół święty oblubienicę swoją zachowuje bez skazy i usterki, godzi
się, abyśmy z powinności naszego urzędu udzielili mocy apostolskiej
tym zarządzeniom, które odnoszą się do położenia Kościoła i jego spokojności oraz do zachowania wolności kościelnej. Gdy więc umiłowani
synowie, szlachetni mężowie Leszko, Konrad i Władysław Odonic,
książęta Polski, udzielili tobie i sufraganom twojego kościoła jak również i waszym następcom przywileju w przedmiocie wolności kościelnej, przywracając (sprawy) pobożną gorliwością do należytego stanu,
my, przychylając się do twoich próśb, nadanie ich, tak jak uczynione
zostało pobożnie i z przezornością i zawarte jest w autentycznym (dokumencie), powagą apostolską potwierdzamy i ubezpieczamy ochroną
niniejszego pisma. Ponieważ jednak w tym przywileju jest powiedziane,
że gdy wymienieni wyżej książęta znaleźliby złoto lub srebro albo też
kosztowne szaty, albo rumaki umierających biskupów, a biskup zmarłby
nie pozostawiwszy rozporządzenia ostatniej woli, natenczas na swoje
27

J. Sawicki, Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, t. I, cz. 1, Warszawa 1952, nr 10, s. 32.

77

własne potrzeby mają wszystko obrócić, byleby jednak to było im dozwolone przez nas lub przez naszego brata, (przeto) poleciliśmy wymienionym książętom i zlecamy, aby w żadnym przypadku nie obracali na
swoje potrzeby wyżej wymienionych (przedmiotów), gdyż wyszłoby to
na szkodę ich zbawieniu, lecz aby kazali te przedmioty w całości przekazać temu kościołowi, na którego czele stał zmarły biskup. Niechaj
więc nikomu zgoła z ludzi nie będzie wolno niniejszy dokument naszego potwierdzenia i zlecenia podważać lub przeciwdziałać mu z zaślepionym zuchwalstwem. Gdyby zaś ktoś odważył się na takie usiłowanie, niechaj wie, że ściągnie na siebie gniew Boga wszechmogącego i
jego apostołów świętych, Piotra i Pawła. Dan w Lateranie, dnia XI
przed Kalendami maja, w czternastym roku naszego pontyfikatu.
IV. Synod w Mstowie w 1212 r. [lipiec]
W lipcu 1212 roku w Mstowie odbył się, drugi w tym roku po
Mąkolnie, kilkudniowy zjazd biskupów, pod przewodnictwem Henryka Kietlicza ówczesnego arcybiskupa gnieźnieńskiego. W synodzie uczestniczył arcybiskup Henryk Kietlicz oraz biskupi: krakowski Wincenty Kadłubek (1223), wrocławski Wawrzyniec, lubuski
Wawrzyniec oraz poznański Paweł. Arcybiskup gnieźnieński wprowadził zakaz rozgłaszania tajemnic swej kapituły dla każdego kanonika28. Podczas tego zjazdu odbyła się konsekracja biskupa Pawła
oraz prawdopodobnie poświęcenie kościoła mstowskiego29.

28

J. Wyrozumski, Pontyfikat biskupi i reformy Henryka Kietlicza, [w:]
1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno
2000, s. 100; A. Polak, Dyplomatyka Kościoła Polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku,
Opole 2014, s. 366-367.
29
Literaturę zbiera: J.M. Marszalska, Arcybiskup gnieźnieński Henryk
Kietlicz oraz biskup poznański Paweł uczestnicy oraz główni bohaterowie
synodu albo zjazdu w Mstowie, [w:] Mstów. Miasto, klasztor, parafia na
przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Łomianki 2013, s. 425-431; W. BaranKozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 176 i nn.
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Tekst łaciński30:
Notum sit omnibus ecclesiis per Poloniam collegiatis, quod
ego H. miseracione (sic) Polonorum archiepiscopus, coram fratribus
meis Polonie episcopis, domino V. Dei gracia Cracoviensi, domino
L. Wratislaviensi, domino L. Lubucensi, domino Pe. (sic) Poznaniensi, et cum assensu personarum ecclesiasticarum que ad consecracionem dicti domini P. Poznaniensis electi in Mstow convenerant
statui, et sub anathemate posui omnem canonicum vel quemlibet
alium religiosam vitam virum ducentem, qui Capituli sui secreta
propalare presumpserit. Datum in Mstow ab Incarnacione Domini
anno M.CC.XII, tercio post consecracionem domini P. die, et anno
quartodecimo archiepiscopatus mei.
V. Synod w Wolborzu 1215 r.
Książęta Leszek Biały31, Konrad Mazowiecki32, Władysław
Odonic33 i Kazimierz I Opolski wydali w 1215 roku na synodzie połączonym ze zjazdem książęcym w Wolborzu przywilej immunitetowy
dla Kościoła34. Był to kolejny krok arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza (1199-1219) w walce o reformę i usamodzielnienie się
Kościoła polskiego. Na synodzie tym arcybiskup uzyskał drugi po borzykowskim z 1210 roku wielki przywilej dla Kościoła. Książęta dali
Kościołowi wyłączne niezależne sądownictwo nad ludnością osiadłą w
jego dobrach. Duchowieństwo uzyskało przywilej własnego sądownictwa w oparciu o prawo kanoniczne i tym sposobem znaczną niezależ-

30

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań
1877, nr 588 (74a); Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński, A.
Skowrońska, t. II, Wrocław 1959, nr 156, s. 113-114.
31
Zob. M. Chrzanowski, Leszek Biały. Książę krakowski i sandomierski.
Princeps Poloniae (ok. 1184 – 23/24 listopada 1227), Kraków 2013.
32
Zob. H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247),
Kraków 2008.
33
S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193 – 1239), Kraków 2013, s. 153-154; K. Witkowski, Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239), Kraków 2012, s. 51.
34
W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup Henryk Kietlicz…, s. 181-184.
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ność od władzy państwowej35. Leszek Biały, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic i Kazimierz I Opolski zwolnili duchowieństwo z obowiązku dostarczania podwód i koni do transportu, utrzymywania przejeżdżającego księcia oraz uiszczania daniny w bydle i miodzie. Dodatkowo książęta zobowiązali się nie częściej jak raz w roku przejeżdżać
przez arcybiskupie dobra łowickie36. Przyrzekli zwrócić także wszystkie
majątki, wsie, lasy i pożytki zabrane kiedykolwiek kościołowi gnieź-

35

Szczególnie godnym uwagi są słowa Romana Grodeckiego: „Błędne są
bowiem zapatrywania wyrażane wielokrotnie, jakoby to był pierwszy przywilej
immunitetowy. Wiadome bowiem i wykazałem to szczegółowo w rozprawie
Początki immunitetu w Polsce [R. Grodecki, Początki immunitetu w Polsce,
Lwów 1930 – przypis A.L], że ten immunitet sądowy i skarbowy nie był bynajmniej jakąś nie znaną dotąd w Polsce nowością, bo owszem poszczególne
biskupstwa i niektóre klasztory zdołały już w obrębie XII w. uzyskać od różnych książąt cały szereg indywidualnych przywilejów immunitetowych. Zresztą
w samym tekście tego zbiorowego przywileju z r. 1215 mamy wyraźne wskazówki bezpośrednie, że jest to odnowienie dawniej nadanych kościołowi praw i
przywrócenia ich do należytego stanu, bo częściowo były łamane w praktyce
życia i nie zdołały się jeszcze utwierdzić w pełnych rozmiarach. Nowością zaś
istotną było obecnie to, że arcybiskup Polski wraz ze wszystkimi sufraganami,
czyli z całym episkopatem, otrzymywał obecnie ten immunitet jako wolność
przyznaną w zasadzie całemu Kościołowi polskiemu przez czterech łącznie
działających książąt oraz że uzyskał poważne gwarancje przeciw wszystkim
tym, którzy by usiłowali naruszać przyznane kościołowi uprawnienia i niepokoić go w ich wykonywaniu. Obok przywileju borzykowskiego stanowił ten akt z
r. 1215 jak gdyby ustawę zasadniczą dla Kościoła polskiego, określającą jego
prawa kardynalne i wyodrębniającą duchowieństwo jako warstwę odmiennie od
ogółu uprawnioną, tj. uprzywilejowaną” za: R. Grodecki, Dzieje wewnętrzne
Polski XIII w. [w:] tegoż, Polska piastowska, Warszawa 1969, s. 368.
36
Por Z. Wojciechowski, Zagadnienie immunitetu sądowego w Polsce
XII wieku, [w:] Księga ku czci Władysława Abrahama, t. II, Lwów 1931, s.
177 i nn; S. Russocki, Powinności przewodu na tle posług transportowych
Polski piastowskie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 13(1965), s.
243-268; K. Buczek, Publiczne posługi transportowe i komunikacyjne w
Polsce średniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
15(1967), s. 255-299; A. Zajda, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa-Kraków 1976, s. 133-171.
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nieńskiemu37. Jak słusznie zaznaczył Ignacy Subera „Dali więc Kościołowi immunitet sądowy, zalecając mu jurysdykcję nad kościelną ludnością wieśniaczą: ludzie osiedli na dobrach Kościoła mieli odtąd stawać
nie przed sądem księcia lub jego urzędnika, lecz przed sądem przełożonego kościoła, do którego włość należała. Przywilej ten wyłączał sądownictwo państwowe, przekazując równocześnie dochody płynące z
sądownictwa na rzecz instytucji kościelnych. Poza tym ludzie kościelni,
również świeccy, mieli być wolni od służby i ciężarów prawa książęcego. Do tych ciężarów należało dostarczanie podwód i koni do transportów i posyłek, utrzymywanie przejeżdżającego księcia, jego dworu i
urzędników. Ten immunitet ekonomiczny, wraz z innymi indywidualnie
a bardzo licznie wystawianymi, stanowił szeroką i mocną podstawę dla
materialnego dobrobytu Kościoła”38. Warto także zauważyć, iż przywilej nie miał charakteru zobowiązania osobistego, ale książęta piastowscy
gwarantowali jego przestrzeganie przez swoich następców. Przywilej
immunitetowy na rzecz Kościoła polskiego został zatwierdzony przez
papieża Innocentego III 29 grudnia 1215 r., następnie papieża Honoriusza III 11 stycznia 1223 roku39.
Tekst łaciński:
Innocentius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopo Gneznensi et suffraganeis eius salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem oficii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter
venerabiles in Christo fratres, vestris iustis postulationibus grato
concurrentes assensu, libertates et immunitates a dilectis filiis nobilibus viris Lestcone Cracovie, Conrado Mazovie, Waldislao de Calis
37

Zob. W. Abraham, Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności. Wydział Filozoficzno-Historyczny”, t.
32 (1895), s. 318; W. Uruszczak, Historia państwa i prawa, Warszawa 2010.
38
I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981, s. 28. Zob.
M. Fąka, Synody arcybiskupa Henryka Kietlicza, „Prawo Kanoniczne”
12(1969), nr 3/4, s. 95-127.
39
Bullarium Poloniae, t. I: 1000-1342, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae 1982, nr 107, s. 28, nr 193, s. 44.
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et Kazimiro de Opol ducibus Ecclesie Polonice pia et provida liberalitate concessas, sicut eas iuste ac pacifice obtinetis et in eorundem
ducum litteris plenius continetur, vobis et per vos ecclesiis vestris
auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus. Ad rei autem notitiam pleniorem, tenorem litterarum
ipsarum presentibus duximus annotandum, qui est talis. Nulli ergo
omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani IIII
Kalendas Ianuarii, pontificatus nostri anno octavodecimo40.
Tłumaczenie tekstu41:
Ponieważ święta matka Kościół miłującym go chętnie rozdaje
to, co dotyczy ducha, nie jest rzeczą wielką, jeśli ktoś z chrzęściłam
w zakresie dóbr doczesnych użyczy mu jakiejś drobnostki. Dlatego
my, z bożego miłosierdzia książęta: Leszek krakowski, Konrad mazowiecki, Władysław kaliski i Kazimierz opolski chcemy zbożne
czyny naszych poprzedników w tym, cc skutkiem grzechów naszych
zostało pomniejszone, doprowadzić do dawnego stanu, lub jeśli postanowiono coś błędnie i niezbyt zaszczytnie, poprawić wszelkimi
sposobami. Z tego powodu przyrzekamy i przysięgamy panu Henrykowi, arcybiskupowi polskiemu, i jego następcom, wszystkim jego
sufraganom oraz następcom sufraganów, że od tej godziny aż do
40

Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. T.J. Lubomirski,
Warszawa 1863, nr 34; Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława,
t. I, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874, nr 10; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań 1877, nr 85; Codex diplomaticus et
commemorationum Masoviae generalis, Zbiór ogólny przywilejów i spominków
mazowieckich, wyd. J. Kochanowski, Warszawa 1919, nr 185; Schlesisches
Urkundenbuch, wyd. H. Appelt, W. Irgang, t. I, Graz 1963, nr 147; Kodeks
dyplomatyczny Śląska, t. II: obejmujący lata 1205-1220, wyd. K. Maleczyński,
A. Skowrońska, nr 171, s. 134-135. Regest: Bullarium Poloniae, t. I: 10001342, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Romae 1982, nr 107, s. 28.
41
Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G.
Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 186-187.
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końca życia naszego strzec będziemy immunitetu Kościoła bożego,
aby z powodu nas lub naszych nie doznał żadnej straty, lecz aby wsie
kościelne i mieszkańcy ich pod każdym względem cieszyli się przywilejem wolności. Najpierw więc postanawiamy i chcemy, aby tego
przestrzegano, żeby nikogo z ludzi mieszkających w posiadłościach
kościoła .nie, pociągano do sądu inaczej jak przed przełożonego ich
kościoła lub przed jego sędziego dla wydania wyroku. Chcemy także, aby ludzie kościelni byli wolni od powinności zwanych: powóz,
przewód, i przewory, i narzaz, i nastawa. I będziemy przechodzić
przez Łowicz tylko raz w roku zgodnie z dawnym zwyczajem i
zwracamy wszystkie wsie należące do św. Wojciecha, podobnie i
lasy z ich pożytkami. Pragniemy zaś, aby wszyscy nasi niewzruszenie przestrzegali tych postanowień, tak że jeśliby ktoś spróbował z
lekkomyślną śmiałością ograniczyć je, niech wie, że narazi się na
gniew nasz i książąt Kościoła. W tej myśli postanawiamy, aby zgodnie z wolą tych, którzy padliby ofiarą przestępstwa, winowajcy ponosili karę.
Zakończenie pracy w tym miejscu nie świadczy bynajmniej o
tym, że temat uważam za zamknięty i w pełni opracowany. Autorowi
pozostaje zatem liczyć na to, że jego praca stanie się dla innych badaczy inspiracją do podjęcia własnych badań nad tą tematyką.
Streszczenie
Reforma Kościoła Henryka Kietlicza (1199-1219) dotyczyła życia duchowieństwa, postulując wprowadzenie celibatu oraz podniesienie
poziomu obyczajowo-etycznego, karności i dyscypliny wśród księży.
Zewnętrznym nurtem reformy była emancypacja Kościoła polskiego
spod władzy piastowskiej, poprzez zmianę stanowiska prawnopolitycznego instytucji kościelnych. Podstawowe kierunki reformy wprowadzał
w życie arcybiskup gnieźnieński Henryka Kietlicz. Prowadził on aktywną działalność kościelną i polityczną zwołując synody w Borzykowej w lipcu 1210 roku oraz w Wolborzu w 1215 roku, gdzie książęta
piastowscy wydali przywileje immunitetowe.
Słowa klucze: Polska piastowska, reforma Kościoła, reforma
Henryka Kietlicza, synod w Borzykowej 1210, synod w Wolborzu
1215.
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Summary
Reform of the Church by Henryk Kietlicz (1199-1219)
concerned the life of the clergy and proposes the introduction of
celibacy and raising the level of morally-ethical, discipline and
discipline among priests. The external current of reform was the
emancipation of the Polish Church from the rule of the Piast, by
changing the position of legal and political institutions of church.
Basic directions of the reform introduced archbishop of Gniezno
Henryk Kietlicz. He ran active ecclesiastical and political convoking
synods in Borzykowa in July 1210 year and in Wolbórz in 1215,
where the Piast princes spent privileges immunities.
Keyword: Piast Poland, the reform of the Church, the reform of
Henry Kietlicz, synod in Borzykowa 1210, synod in Wolbórz 1215.
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Rozdział drugi
Humanistyczny obraz ojcostwa

Małgorzata Andrzejak-Nowara

Toksyczne ojcostwo czyli węzłowisko kompleksów wzajemnego
bytowania
(Wokół „Matki” Stanisława Ignacego Witkiewicza)
„Zasadniczą cechą natury ludzkiej (a pewno i bydlęcej)” – jak
pisze Stanisław Ignacy Witkiewicz – „jest to, że każdy stwór żywy
stara się jak najprędzej zapomnieć o rzeczach przykrych, które
przeżył i jak najdłużej babrać się w przyjemnych – i nie ma się co
temu dziwić” 1. Jak dalej rozwija swoją myśl autor Matki:
zatłamszone świadomie przykre „zdarzenie” zdawałoby się
zupełnie wytrzebione z naszej świadomości, nie ginie w niej
zupełnie, nie rozwiewa się w kompletną nicość [...]. Każdy
przykry fakt: doznana krzywda, obelga, upokorzenie, zawód,
zostaje możliwie prędko jako taki zapomniany. Ale jego skutki
pozostają, stwarzając całe szeregi specyficznych reakcji wokół
„otorbionego” faktu pierwotnego. [...] I tak wlecze się ten
utajony byt węzłowiska czasem życie całe, póki przypadkiem
nie natrafi na swe ostateczne wyładowanie. Przeważnie jednak
nie następuje to nigdy i człowiek do końca często jest ofiarą
nie znanych mu, niepoznawalnych w ogóle, utajonych potęg2.

Węzłowiskiem Witkacy określa freudowskie pojęcie
„kompleksu”, mając na myśli kompleks niższości.
Matka – jeden z ostatnich dramatów Stanisława Ignacego
Witkiewicza, napisany w 1924 roku, wypełniony jest sarkastycznym, zgryźliwym humorem. Szczególny podtytuł utworu: Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem dookreśla jego wymowę. Jak zauważa Jan Błoński: „Rzadko trafiają się utwory, w których wszystkie ludzkie uczucia – a już zwłaszcza te najświętsze –

1

S. I. Witkiewicz, Pojęcie kompleksu węzłowiska [w:] Dzieła wybrane,
622 Upadki Bunga czyli demoniczna kobieta. Narkotyki. Niemyte dusze, t.
1, Warszawa 1985, s. 672-673.
2
Tamże, s. 681-689.
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zostałyby równie radykalnie wydrwione i zohydzone”3. Matka to
laboratorium udręki wzajemnego bytowania, studium destrukcyjnej
siły rodzinnych związków4. „Tutaj wszystko może się zdarzyć i na
pewno będzie na nie”5. Witkacy wręcz karykaturalnie wyolbrzymia
motyw matki – ukazując ją jako bezwolną, uzależnioną od alkoholu i
narkotyków kobietę, która w swej toksycznej miłości do jedynego
syna, nie pozwala mu dorosnąć. W zaburzonym emocjonalnie domu
panuje kult ojca, notorycznego przestępcy, którego godnym potomkiem, jak sama matka to wprost określa, okazał się jej Leon6.
W literaturze najczęściej opisuje się zjawiska związane z macierzyństwem, natomiast wciąż niewiele uwagi poświęca się ojcom i
ich znaczeniu w wychowaniu dziecka. Na szczęście badacze okazują
coraz większe zainteresowanie tematyką ojcostwa. Wydaje się to
ważne, ponieważ wraz ze zmianami społeczno-gospodarczokulturowymi zmianom ulega także obraz współczesnej rodziny, a
przez to pojawiają się nowe wyzwania, których muszą podjąć się
rodzice7.
W opinii Susan Forward – amerykańskiej terapeutki, która po
raz pierwszy opisała problem zaborczych rodziców, dzieciom wychowanym w toksycznych domach
brakuje pewności siebie, są nieśmiałe, nie potrafią ułożyć sobie
satysfakcjonujących relacji z partnerem, rezygnują w przedbiegach z nowych możliwości zawodowych, boją się podejmować
samodzielnie decyzje. Toksyczność rodziców to nie tylko alkoholizm w rodzinie czy przemoc domowa. To także ciągła
3

J. Błoński, Wstęp [w:] S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów, Wrocław
1974, s. 11.
4
Por. z B. Guczalska, Jerzy Jarocki – artysta teatru, Kraków 1999, s. 202.
5
Stefan Treugutt (krytyk teatralny, historyk literatury polskiej) – słowa,
które krytyk wypowiedział przed emisją telewizyjnej wersji Matki Jerzego
Jarockiego. W latach sześćdziesiątych Treugutt, jako popularna osobowość
telewizyjna, był autorem wprowadzeń do spektakli Teatru Telewizji, które
wygłaszał na żywo.
6
Por. z J. Błoński, dz. cyt., s. 11.
7
Por. z A. Bania, Wizerunek współczesnego ojca [w:] J. K. Stępkowska
i K. M. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa
interdyscyplinarna, t. 2, Lublin 2012, s. 18.
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krytyka, poniżanie, obelgi, manipulacja, szantaż, zaniedbywanie, odmawianie miłości i wsparcia, […] nadmierna kontrola,
nadopiekuńczość, […] utwierdzanie w przekonaniu, że człowiek do niczego się nie nadaje, że nie poradzi sobie w życiu8.

Zarówno rodzice, jak i dzieci stają się ofiarami, które w równym
stopniu cierpią i zadają sobie cierpienia. Przenoszą na siebie wszystkie złe emocje: nienawiść, żal, poczucie winy, wstyd i strach. Wzajemnie obarczają się winą za swoje niepowodzenia.
Myśląc o sobie w sposób uzależniony, uważamy się za ludzi
niepełnych i wciąż czegoś spragnionych. Jesteśmy przekonani,
że ubytków nie można wypełnić od wewnątrz, że my sami nie
jesteśmy w stanie tego zrobić. Zaczynamy więc szukać zaspokojenia poza sobą, w ludziach, rzeczach, które na chwilę dają
nam poczucie pełni9.

Co wiemy o tytułowej postaci dramatu Witkacego? Z krótkiej
teatralnej ekspozycji wyłania się obraz umęczonej kobiety, która
prowadzi życie dalekie od ideału. Janina Węgorzewska z domu von
Obrok (na co zwraca uwagę przy każdej nadarzającej się sytuacji)
przerasta intelektualnie całe swoje otoczenie. Najbardziej świadoma
własnej kondycji, ponosi konsekwencje związku z nieudanym stolarzem i śpiewakiem:
Straszny to był mezalians. I Bóg mnie za to pokarał. […] Czy
Dorota wie, że mój mąż zginął na szubienicy w […] Brazylii?
Jako bandyta rzeczny robił niesłychane wyprawy […]. Jedno
trzeba mu przyznać: miał cudowny baryton, był piękny i odważny, miał fantazję. A nade wszystko nigdy nie miał wyrzutów sumienia. Był prawdziwym rycerzem fortuny…10

8

I. Świerdzewska, Toksyczni rodzice [w:] „Tygodnik WarszawskoPraski Idziemy”, 25.11. 2007, http://adonai.pl/rodzina/?id=87.
9
L. Jampolsky, Leczenie uzależnionego umysłu, tłum. A. Szewczyk, K.
Wilczek, Warszawa 2004, s. 41.
10
S. I. Witkiewicz, Matka [w:] Tegoż, Dzieła wybrane, Dramaty, t. 5,
Warszawa 1985, s. 377.
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Matka w błędach beztroskiej młodości upatruje przyczynę
wszystkich swoich nieszczęść. Ojca Leona na przemian wspomina z
podziwem, to znów z odrazą: „Co u tamtego było otwartą zbrodnią,
u [Leona]11 jest małą podłostką […] Och – jaki on marny jest, ten
mój syn!”12 Tkwią w niej ambiwalencje. Jest silna, a zarazem słaba,
wielka i upadła, nadopiekuńcza i zaborcza wobec syna. „Czemu go
nie karmiłam wódką od dziecka? […] nie byłby tym wstrętnym dorosłym niczym. Jako karzełka, kretyna mogłabym go po prostu kochać”13. Z jednej strony nim gardzi, to znów wypowiada kwestie
całkowicie sprzeczne: „On jest wielki myśliciel, a przy tym taki
słabowity”14. Trudno oczekiwać stabilności emocjonalnej od młodego człowieka, który od dzieciństwa żyje w takim domu.
Mieszkanie Janiny Węgorzewskiej, pomimo, że w didaskaliach dramatu przedstawione jako „salonik” jest raczej fantomem
ubogiego mieszczańskiego lokum:15 „salonik skombinowany z pokojem jadalnym. Urządzenie dość nędzne. Kanapa ceratowa pod ścianą
wprost. Przy kanapie stół, pokryty w desenie”16.
W filozofii Józefa Tischnera przestrzenią najbliższą człowiekowi jest jego dom, traktowany jako gniazdo, obszar pierwotnej
swojskości. Dom stanowi matecznik, do którego człowiek w każdej
chwili może powrócić, znużony przebywaniem pośród obcych.
„Ściany domu bronią człowieka przed srogością żywiołów i nieprzyjaźnią ludzi. […] Mieszkając w domu człowiek może się czuć u
siebie. Być sobą u siebie to doświadczać sensownej wolności”17.
Przestrzeń rodzinnego domu Węgorzewskich nie przedstawia przytulnego gniazda. Trudno w takim otoczeniu poczuć się bezpiecznie.
Równie odpychająco Witkacy przedstawia swoje postaci: „wszyscy
są trupio bladzi, bez cienia koloru. Usta czarne, rumieńce czarniawe.
Ubrania i dekoracje tylko i jedynie w tonach czarno-białych”18.
11

Dopisane przez autorkę artykułu.
S. I. Witkiewicz, Matka, s. 374.
13
Tamże.
14
Tamże, s. 375.
15
Por. B. Guczalska, dz. cyt., s. 199.
16
S. I. Witkiewicz, Matka …, s. 373.
17
J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 181.
18
S. I. Witkiewicz, Matka …, s. 373.
12
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I zgodnie z sugestią autora, postaci dramatu dręczą się, doprowadzając wzajemnie do rozpaczy. Nawet służąca Dorota – strażniczka trzeźwości, która usiłuje utrzymać w ryzach rozpadający się
dom, przemawia z głęboką determinacją: „Znowu jaśnie pani piła za
dużo, a pewnie na czczo do tego? Nie mogła to jaśnie pani dotrzymać o kolacji?”19. W tym momencie staje się jasne, że tytułowa
matka nadużywa alkoholu. Rozczarowana swoim życiem próbuje
wypełnić deficyt miłości, wewnętrzną pustkę i samotność. „Pić będę
– to jedyna rzecz, która mi jeszcze została”20 – wyznaje służącej. „Ee
– urżnęła się dziś jaśnie pani jak nieboskie stworzenie”21 – odpowiada Dorota. Leon Węgorzewski jest półsierotą. Być może stąd wynika
wielość jego kompleksów. Stracił ojca, kiedy był małym chłopcem. I
chociaż zupełnie go nie pamięta, żyje w cieniu jego wspomnień, a
natrętna piosenka, wyśpiewywana przez pijaną matkę, towarzyszy
mu od kolebki: „I pamięć Węgorzewskiego jest święta pośród
zbrodniarzy, I każdy małoletni przestępca o Węgorzewskim tylko
marzy”22. Paradoksalnie to właśnie nieobecny ojciec, a nie nadopiekuńcza matka, stanowi wzór dla Leona. I chociaż zarzuca matce, że
„szczególnie ojciec […] jest czczony w tym domu”23, to jednak postrzega skazańca-rzezimieszka niemal jak bohatera.
Podczas gdy Albert Węgorzewski to typowy niedojrzały do
jakiegokolwiek związku mężczyzna, lekkomyślny i całkowicie skupiony na sobie – trudno wyobrazić sobie gorszy wzorzec. A przecież
niezwykle ważnym zadaniem, które spoczywa na barkach
obojga rodziców jest przekazanie dzieciom właściwego systemu wartości i przekonań. […] System wartości wyznawanych
przez rodziców wpływa na zachowanie dziecka. Rodzice przekazują potomstwu wiedzę o świecie, a także gotowe schematy
rozumienia rzeczywistości. Poprzez konkretne zachowania,
słowne deklaracje, zamierzone oraz niezamierzone oddziały-

19

S. I. Witkiewicz, Matka…, s. 375.
Tamże.
21
Tamże, s. 376-377.
22
S. I. Witkiewicz, Matka…, s. 375.
23
Tamże, s. 378.
20
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wania wychowawcze dzieci uczone są wzorców postępowania,
a także wpajane im są zasady moralne24.

Tymczasem Leon, nie tylko psychicznie, ale także finansowo
jest całkowicie zależny od matki. Wykreowany na zbuntowanego
artystę, w rzeczywistości całą swą postacią przypomina jeśli nie
kalekę, to osobnika niedorozwiniętego fizycznie. Niespełniony artysta, zdolny tylko do zapisu swych idée fixe w trzydziestosześciostronicowej broszurze. Zajmuje się budowaniem własnego systemu filozoficzno-historiozoficznego, według którego ludzkość nieuchronnie
zbliża się do katastrofy, polegającej na całkowitej zatracie potrzeb
metafizycznych. Nietrudno zauważyć, że filozofia Leona bardzo
przypomina poglądy samego Witkacego.
W opinii Błońskiego Matka to sztuka wyjątkowo przykra25. W
warstwie fabularnej utwór przybiera formę parodii psychologicznego dramatu rodzinnego, utrzymanego w poetyce groteski. Wszystko
jest tutaj ponure i tragiczne. Syn pozbawiony wsparcia rodziców,
szuka aprobaty w przypadkowych romansach i używkach. Snuje
mrzonki o wielkiej karierze naukowej: „Myślę, że za rok, może za
dziewięć miesięcy będę już profesorem we własnej szkole, która
mam zamiar założyć…”26. Matka wyśmiewa tę wizję: „I tak bez
doktoratu, bez docentury, a nade wszystko bez stosunków? Czy ty
czasem nie przesadzasz mój drogi?”27. I żeby zdyskredytować syna
przed nową narzeczoną, przywołuje skompromitowaną postać jego
ojca: „Duchowo Leon jest zupełnie jak ojciec. Tylko dotąd nie był
zbrodniarzem”28. „Ojciec zginął w Brazylii, w Paramie, na szubienicy. Uciekłam stamtąd i wychowałam [go] tu, na moje nieszczęście”.29 Leon marzy o odrobinie aprobaty, o wsparciu i bezwarunkowej miłości. Pragnienie jest tak silne, że w ostatnim akcie – „epi24

H. Elbanowska, Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie
[w:] O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio, D. Musiał i M. Wiechetek
(red.), Studia z psychologii w KUL, t. 18, Lublin 2012, s. 97-114.
25
J. Błoński, dz. cyt., s. 11.
26
S. I. Witkiewicz, Matka…, ., s. 379.
27
Tamże.
28
Tamże, s. 391.
29
Tamże.
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logowatym”, który Witkacy pozwala interpretować dowolnie jako
blagę, sen, moralne piekło wywołane przedawkowaniem kokainy.
Otóż – kończąc myśl – pragnienie usłyszenia jakiejkolwiek pochwały od ojca, jest tak silne, że Leon w narkotycznym transie teatralizuje
domniemaną sytuację spotkania z wyidealizowanym rodzicem: „[…]
chcę ci przedstawić ojca, którego nie znałeś”30 – przemawia nieżyjąca już także matka. Był powieszony, kiedyś ty miał trzy lata”31. Leon
w narkotycznej wizji poznaje wreszcie swojego wymarzonego ojca:
[…] jesteś kapitalny chłopak, Leon. Lubię cię i zawsze cię lubiłem […] Wiedziałem, że wyjdziesz na ludzi. […] Jesteś geniusz lepszy od wielu artystów, wynalazców, techników i proroków, i założycieli nowych religii. Na trzydziestu sześciu
stronicach zrobić największą kaszę na świecie, jaka była od
czasów rewolucji francuskiej. […] Jesteś sławny na cały świat.
Nazwisko Węgorzewski zarżnęło wszystkie sławy, i to nie
przez głupią sztukę i naukę, albo zbrodnie, tylko przez rozwiązanie problemu całej ludzkości. To jest wielkie, Leon, jestem z
ciebie dumny32.

Witkacy, podobnie jak bohater jego dramatu – Leon, żył w
domu zdominowanym przez ojca. W rodzinnym domu Witkiewiczów,
analogicznie do omawianego w dramacie siedliska Węgorzewskich,
także panował kult uwielbienia ojca. Witkacy-junior całe swoje życie
zmagał się z legendą sławnego rodzica Stanisława – malarza, pisarza,
jednego z najznakomitszych polskich teoretyków sztuki. Jako jedyny
potomek był całkowicie poddany władzy ojca. A ten otaczał syna tak
despotyczną opieką, że nie zgodził się nawet na jego edukację
szkolną33, uważając, że system zbiorowego nauczania zabije
osobowość małego Stasia. Niezwykła umysłowość ojca również nie
pozostała bez wpływu na kształtowanie hierarchii wartości i
zamiłowań estetycznych autora Matki. Jednak w miarę upływu lat
30

Tamże, s. 418.
Tamże.
32
Tamże, s. 418-419.
33
Zdaniem Witkiewicza-ojca kameralne, wewnętrzne kształcenie sprzyjało rozwojowi indywidualnych zainteresowań, wywierając niebagatelny
wpływ na dalsze losy jego syna.
31
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poglądy ojca i syna coraz bardziej się różniły. Przede wszystkim w
sprawach polityki. Ojciec związany był z Józefem Piłsudskim,
Witkacy opowiadał się za współpracą z Rosją, upatrując w takim
powiązaniu szansę na niepodległość. Ojciec cenił indywidualność,
ukształtowaną w związku ze sprawami narodu i społeczeństwa,
Witkacy natomiast odrzucał wszystko co zbiorowe i zunifikowane.
Poza tym dla Stanisława Witkiewicza sztuka łączyła się z pracą,
podczas gdy jego syn zdecydowanie oddzielał te dwie sfery, jako
niemożliwe do pogodzenia.
Młody Witkiewicz niejednokrotnie próbował wyrwać się spod
wpływów ojcowskiej dominacji. Po raz pierwszy, gdy wbrew woli
ojca rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w
pracowni
Jana
Stanisławskiego34
i
Józefa
Mehoffera35.
Przyzwyczajony jednak do samodzielności i zupełnej swobody
przerwał naukę. Kilkuletni pobyt w Krakowie wzbogacił jego życie i
rozwinął zdolności. Wiele podróżował (Włochy, Niemcy, Francja,
Anglia), odwiedzał galerie sztuki, poznając najnowsze prądy
malarstwa europejskiego36. Tam zetknął się ze środowiskami
malarskimi, gdzie dojrzewały hasła abstrakcji, konstruktywizmu,
mistycyzmu w metafizycznym rozumieniu sztuki. Również w tym
okresie przeżył burzliwy romans z Ireną Solską37, wybitną artystką
teatralną, której wyrazista postać stanie się częstym motywem w jego
późniejszej twórczości. Po samobójstwie narzeczonej Jadwigi
Janczewskiej, które doprowadziło wrażliwego młodzieńca do ciężkiej
34

Jan Grzegorz Stanisławski (1860-1907) – polski malarz, wykładowca
sztuki, inicjator i członek różnych ugrupowań artystycznych, jeden z głównych przedstawicieli polskiego modernizmu.
35
Józef Mehoffer (1869-1946) – polski malarz, witrażysta, grafik, dekorator i scenograf, pedagog, jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli
Młodej Polski, obok Stanisława Wyspiańskiego największy polski twórca
witraży i polichromii, uczeń Jana Matejki i uczelni paryskich.
36
Boeclin, Gauguin i Picasso, których malarstwo Witkacy poznał, podziwiał i które ukształtowało jego upodobania oraz poglądy na sztukę.
37
Irena Solska (1877-1958) – polska aktorka, reżyserka, żona Ludwika
Solskiego; kierowała własnym Teatrem im. S. Żeromskiego w Warszawie.
Odznaczona Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury za „szerzenie zamiłowania do polskiej literatury dramatycznej”.
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depresji, wraz z Bronisławem Malinowskim38 podejmuje wyprawę do
Australii i Oceanii (1914). Echa tej egzotycznej podróży, w której
towarzyszył przyjacielowi jako fotograf i rysownik, znajdą
odzwierciedlenie w jego dziełach. Fascynującą ekspedycję
nieoczekiwanie przerywa wybuch I Wojny Światowej. Młody
Witkiewicz wyjeżdża do Petersburga i zgłasza się do wojska jako
poddany rosyjski. Wtedy właśnie ujawnia się najostrzejszy konflikt
pomiędzy ojcem a synem, wynikający z różnic światopoglądów, gdy
młody Witkacy wstępuje do szkoły oficerskiej i dzięki protekcji stryja
zostaje przyjęty do Pawłowskiego Pułku Lejbgwardii39, rojącego się
od tzw. białej arystokracji. To tam Stanisław Ignacy Witkiewicz ujrzał
przypadkiem twarz XX wieku40. „Atmosfera życia tego pułku,
rozwydrzenie pijackie, rozpasane orgie seksualne, całe après nous le
déluge41, wielki rosyjski dekadentyzm, o którego rozmiarach i
klimacie małe ma się w Polsce pojęcie”42, musiały odcisnąć niezatarte
piętno na wszystkich utworach artysty.
Jako oficer uczestniczył w walkach, dostał awans na dowódcę
kompanii, został ranny w walkach na Białorusi. Warto tu wspomnieć, że wśród przeciwników armii rosyjskiej znajdowały się oddziały Legionów Polskich dowodzone przez Józefa Piłsudskiego, co
jeszcze bardziej pogłębiło konflikt między synem i ojcem, wielkim
zwolennikiem Marszałka. Po powrocie do zdrowia młody Witkiewicz nie wrócił już na front, został zwolniony ze służby wojskowej.
38

Bronisław Kasper Malinowski (1884-1942) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog.
39
Lejb-Gwardyjski Pawłowski Pułk Jego Wysokości – pułk piechoty
okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 15 maja 1790, rozformowany w
1918 r., wielokrotnie przemianowywany. Brał udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w okresie I wojny światowej.
40
Pisze o tym we Wstępie do 4 tomu Dzieł wybranych S. I. Witkiewicza
Konstanty Puzyna (K. Puzyna, Witkacy, s. 20 [w:] S. I. Witkiewicz, Dzieła
wybrane, Dramaty, t. 4, Warszawa 1985).
41
après nous le déluge (fr.) – po nas (choćby) potop; słowa przypisywane królowi Francji Ludwikowi XV lub jego faworycie, markizie de
Pompadour.
42
K. Puzyna, Witkacy, [w:] S. I. Witkiewicz, Dzieła wybrane: Dramaty,
t. 4, Warszawa 1985, s. 20.
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Przebywał przez pewien czas w Moskwie w 1917 roku, gdzie znalazł się „w oku cyklonu rozpętanej historii, zmieniającej bieg XX
wieku”43, stając się świadkiem wybuchu Rewolucji Październikowej.
W czerwcu 1918 wyjechał z ogarniętej rewolucją Rosji, aby powrócić do Zakopanego. Jak pisze Anna Micińska:
Wojna spędzona w Pawłowskim Pułku Lejbgwardii, […], Rewolucja Październikowa stały się dla autora Matki tą lekcją życia, w której młodzieńczy jego światopogląd oszlifowany został przez zupełnie nowe problemy. Nie zagubiwszy najgłębszej swej wiary w „formalną sztukę” i „ontologiczną metafizykę” pojmuje ją odtąd odmiennie niż dawniej. Nie tylko jako cel
sam w sobie […], ale i jako narzędzie ocalenia tego Istnienia,
postawionego wobec rzeczywistości, w której rządzi historia i
jej prawa. „Stworzywszy siebie jako artystę będzie odtąd nie
tylko „elementem posiadającym w ogólnym rachunku wartość
społeczną”, lecz i propagatorem swej wiary, jako jedynej deski
ratunku dla tego społeczeństwa, które […] coraz głębiej zapada się w życie pozbawione metafizycznych perspektyw44.

Doświadczenie sowieckiej rewolucji okazało się przełomowym momentem w życiu Witkacego i wywarło głęboki wpływ na
całą jego twórczość – katastroficzną historiozofię, która odzwierciedlała wydarzenia rewolucji bolszewickiej, a później narodziny nazizmu w Niemczech. Potęgę i losy ślepego tłumu, kierowanego przez
zręcznych demagogów, Witkacy ukazywał w swoich późniejszych
powieściach i dramatach. artystyczną działalność.
Witkacy nie tylko w Matce, ale w całej swojej twórczości
przedstawia tragikomiczną konieczność, która skazuje wszystkie
jego postacie na beznadziejność nienasycenia. Postępowanie jego
bohaterów ma cechy samobójcze. Ogarnięte metafizyczną
namiętnością popadają w coraz większą frustrację. Muszą działać
przeciw sobie samym, aż do momentu, kiedy padną ofiarą własnego
43

A. Micińska, Na marginesie „Narkotyków” i „Niemytych dusz” Stanisława Ignacego Witkiewicza [w:] S.I. Witkiewicz, Dzieła wybrane, Narkotyki. Niemyte dusze, t. 1, Warszawa 1985, s. 479-480.
44
A. Micińska, Wstęp [w:] Dzieła wybrane: 622 Upadki Bunga czyli
demoniczna kobieta, t. 1, Warszawa 1985, s. 39-40.
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szaleństwa. Zmierzają do własnego unicestwienia, doprowadzając
się do spustoszenia duchowego. Wesoły burdel rodzinny w
zakładzie psychiatrycznym, perwersyjny nadkabaret45 sado-maso,
bez życiowego prawdopodobieństwa i „bebechów”. Za to z upiorną
galerią wciąż tych samych typów: artystów, dziwek, demonicznych
geniuszy, „atletów władzy”, motłochu.
Streszczenie
Matka to jeden z ostatnich dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tytuł bezpośrednio odwołuje się do postaci Janiny Węgorzewskiej – nieszczęśliwej, samotnej kobiety, która żyje w przekonaniu, że popełniając mezalians zmarnowała nie tylko swoje życie, ale
także swego jedynego syna – Leona. Ale to tylko pierwszy trop, który
odsłania drugi, znacznie głębszy, problem. W domu Węgorzewskich
panuje kult uwielbienia ojca, przestępcy i skazańca. Ta „niesmaczna
sztuka w dwóch aktach z epilogiem”, jak ją dookreśla sam Witkacy, to
laboratorium udręki wzajemnego bytowania, studium destrukcyjnej
siły rodzinnych związków. Wszystkie postaci dramatu dręczą się,
doprowadzając wzajemnie do rozpaczy. Tytułowa matka jest alkoholiczką, Leon, który jako mały chłopiec stracił ojca, żyje nie tylko w
cieniu jego wspomnień, ale – co gorsza – z podziwem dla jego zbrodni. Witkacy, podobnie jak bohater dramatu, żył w domu zdominowanym przez ojca, z którego legendą musiał zmagać się przez całe życie.
Na przykładzie Matki przedstawiam toksyczny związek ojca Alberta i
jego syna Leona Węgorzewskich, porównując te relacje z analogicznym związkiem autora dramatu Stanisława Ignacego z jego wielkim
ojcem – Stanisławem Witkiewiczem.
Summary
Toxic fatherhood or a knot of traumas while coexisting.
Around “The Mother” of Stanislaw Ignacy Witkiewicz.
“The Mother” is one of the last plays of Stanislaw Ignacy
Witkiewicz. The title refers directly to the character of Janina We45

Słówkiem „nadkabaret” określił T. Boy-Żeleński twórczość Witkacego (por. z K. Puzyna, Witkacy [w:] S. I. Witkiewicz, Dzieła wybrane, t. 4,
Warszawa 1985, s.12.
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gorzewska – an unhappy, lonely woman who lives in a belief that
marrying beneath her station wasted not only her life, but also life of
her son – Leon. This is just the first trace which reveals the second
one – a much deeper problem. In the house of the Wegorzewscys
there is a worship of the father – a criminal and a convict. Witkacy
treats his piece of art as “a distasteful play in two acts with an epilogue”. What is more, it is a kind of laboratory of traumas in coexistence, a study of a destructive power of family relationships. All
characters of the play oppress each other what eventuates in a despair. The titled mother is an alcoholic. Leon, who lost his father at an
early age, lives in a shade of memories about him and – what is even
worse – he worships his crimes. Witkacy, alike the main character of
the drama, lived in a house dominated by a father and his legend.
“The Mother” is a perfect example of toxic relationship between
Albert and his son – Leon Wegorzewski compared to an analogical
connection of Stanislaw Ignacy and his great father – Stanislaw
Witkiewicz.
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Łukasz Wróblewski

Kryzys ojcostwa
Wstręt i toksyczne uczucia w Gnoju Wojciecha Kuczoka
W dotychczasowej recepcji Gnoju Wojciecha Kuczoka1 koncentrowano się przede wszystkim na kwestii przemocy. Robert Ostaszewski uznał, że powieść Kuczoka traktuje „przemocy, przejawiającej się w rozmaitych formach, jako głównym składniku relacji
między ludźmi. Przy czym autora "Gnoju" zdają się interesować
przede wszystkim toksyczne związki z najbliższymi, analiza napięć
psychologicznych między osobami, które mimo - a może dlatego że żyją w jednym domu, są sobie obce”2. Jego zdaniem „bohater, a
zarazem narrator „Gnoju”, próbuje poradzić sobie z psychicznymi
ranami zadanymi mu przez ojca, a właściwie „starego K”, bo nigdy
nie nazywa go ojcem”. Dariusz Cichocki twierdził natomiast, że
„Kuczokowi udało się w tej powieści zawrzeć kwintesencję sposobu
wychowywania charakterystycznego dla ponurego okresu naszej
rzeczywistości, jednakże opartego na głębszych, mocnych korzeniach polskiego (nie chcę pisać "śląskiego") konserwatyzmu. W
"Gnoju" paternalistyczna postawa podana jest w pigułce, w życiu
rozciąga się na lata”3. W podobnym tonie wypowiadała się autorka
bloga „Do Kultury”. Według niej „Kuczok w dosadny sposób opisuje mechanizmy psychopatologii życia rodzinnego. W toksyczną sytuację uwikłani są wszyscy członkowie rodziny K. (…) I choć zdają
1

W. Kuczok, Gnój, Warszawa 2005. Numery cytowanych stron w tekście. O powieści Gnój Kuczoka piszę również w artykule Przestrzeń domu
w powieści Gnój Wojciecha Kuczoka w monografii po konferencji Przestrzeń w kulturze współczesnej (UKW w Bydgoszczy). Niektóre refleksje
bądź fragmenty pochodzące z tego artykułu pokrywają się z tymi, które
zostały zaprezentowane w niniejszej pracy.
2
R. Ostaszewski, Gnój, Kuczok, Wojciech,
http://wyborcza.pl/1,75410,1510504.html, dostęp. 12.12.2016.
3
D. Cichocki, O Gnoju jeszcze słów kilka,
http://www.biblionetka.pl/reviewsDisplay.aspx?type=Review&id=8608,
dostęp: 12.12.2016.
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sobie z tego sprawę, to więzy są na tyle mocne, że nie da się ich
przerwać. W końcu niezwykle trudno żyć bez korzeni”4. Już tych
kilka komentarzy do książki laureata Nike wskazuje na pojawiające
się w niej problemy, akcentując w szczególności zagadnienie przemocy oraz temat zaburzonych relacji rodzinnych, których ofiarą
pada główny bohater. Komentarze te zarazem poświęcają stosunkowo mało miejsca genealogii kryzysu ojcostwa oraz problemowi
afektów5, determinujących działanie postaci.
Wśród nielicznych tekstów, które podejmują to zagadnienie
można wymienić artykuł Magdaleny Chrzanowieckiej zatytułowany
Wstręt jako rezultat zaburzeń funkcji ojcowskiej na przykładzie Gnoju Wojciecha Kuczoka6. Autorka inspirując się myślą lacanowską
stawia w nim tezę, że wstręt wynika z marginalizacji znaczenia ojca
w życiu Starego K. Jak zauważa, „mimo fizycznej obecności ojciec
starego K. nie odegrał (…) najważniejszej roli wobec swoich dzieci
– funkcji ojcowskiej”7. Twierdzi również, że główny bohater książki
„jest dla starego K. obiektem, który budzi obrzydzenie; anomalią,
którą należy znormalizować; Realnym, przypominającym o ciągłym
niepowodzeniu symbolizacji”8. Zdaniem Chrzanowieckiej nieobecność ojca, odczuwalna przede wszystkim w wymiarze symbolicznym, doprowadza głównego bohatera do perwersji przejawiającej się
4

Coś tu śmierdzi, czyli "Gnój" Kuczoka,
http://dokultury.blogspot.com/2014/03/cos-tu-smierdzi-czyli-gnojkuczoka.html, dostęp: 12.12.2016.
5
Pojęcie afektu jest jedną z najbardziej nośnych kategorii współczesnej
humanistyki, która doczekała się wielu interpretacji i konceptualizacji teoretycznych. W związku z tym, że w swojej pracy zamierzam się skupić
głównie na doznaniu wstrętu, zdecydowałem się zrezygnować z przybliżania czytelnikowi poszczególnych teorii afektu autorstwa m.in. B. Massumiego, S. Tomkins czy I. Armstrong. Jednocześnie chcę podkreślić, że
pojęć afekt, uczucie, emocje używam zamiennie, tak jak to zwykło się
czynić na gruncie psychologii. Zob. W. Łosiak, Psychologia emocji, Warszawa 2007, s 25-27.
6
M. Chrzanowiecka, Wstręt jako rezultat zaburzeń funkcji ojcowskiej
na przykładzie „Gnoju” Wojciecha Kuczoka [w:] Wstręt i obrzydzenie, red.
W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, M. Zegarlińska, Gdańsk 2015.
7
Tamże, s. 288.
8
Tamże.
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w sadyzmie i wstręcie właśnie. Wedle autorki, Stary K. odczuwa
również wstręt do samego siebie. Jak zauważa badaczka, „ustanawianie siebie na nowo przez negację pewnych aspektów ja wywołuje
wstręt do siebie z przeszłości, do ja przed odrzuceniem”9.
W swoim wywodzie autorka słusznie zauważa, że stary K. obsada własnego syna w roli wstrętnego obiektu oraz wskazuje przykłady przemocowych działań mężczyzny. Za dyskusyjną można
uznać jednak tezę, zgodnie z którą mężczyzna czuje wstręt do samego siebie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że stary K.
wielokrotnie pyszni się własną przeszłością, dając do zrozumienia,
że jest kimś lepszym niż jego syn. Chociaż Chrzanowiecka w przekonujący sposób omawia ważne momenty w narracji Kuczoka, pomija kwestię zróżnicowanych źródeł wstrętu, upatrując jego przyczyn wyłącznie w niewłaściwym wypełnianiu funkcji ojcowskiej.
Tymczasem genealogia i specyfika tego afektu okazuje się znacznie
bardziej złożona.
Stary K. de facto nie brzydzi się sam sobą, a negatywne uczucia, jakie przeżywa kieruje na zewnątrz. Warto zauważyć, że gdy
bohater kłóci się ze swoją żoną, nigdy nie przyznaje jej racji. Twardo obstaje przy swoim i ucieka do mieszkających piętro niżej krewnych, by wyżalić się z powodu niewłaściwego zachowania bliskiej
mu osoby. Nie kontrolowalna potrzeba uzewnętrzniania własnych
uczuć – w szczególności wstrętu manifestującego się zarówno w
gestach, jak i słowach postaci to główny czynnik doprowadzający do
kryzysu ojcostwa.
Kryzys ojcostwa. Piętno wstrętu
Uwikłanie we wstręt i niezdolność do jego refleksyjnego
przeżywania ma głębokie źródła w historii rodziny starego K. oraz w
historii jego domu i okolicy, w której mieszka. Mając na uwadze ten
fakt, chciałbym przyjrzeć się wstrętowi10 nie tyle jako efektowi kryzysu ojcostwa, lecz raczej czynnikowi, który do niego doprowadza.
Panujące w rodzinie ojca starego K. stosunki wskazują, że afekt ten
9

Tamże, s. 292.
O wstręcie piszę szerszej w książce Masłowska: opowieść o wstręcie,
Kraków 2016.
10
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w znacznej mierze przyczynia się do patologicznych relacji rodzinnych odciskających się piętnem zarówno na życiu starego K., jak i
jego bliskich.
Wstręt ujmuje się jako afekt pierwotny, strzegący człowieka
przed przyjęciem szkodliwego pokarmu. Immanuel Kant zdefiniował
go jako „bodziec do pozbywania się tego, czego skosztowaliśmy”, który (…) został ofiarowany ludziom jako „silne wrażenie witalne”11.
Chociaż wstręt jest wkomponowany w ludzką naturę jako taką, jego
uaktywnienie okazuje się w dużej mierze uwarunkowane czynnikami
kulturowymi. Niebagatelny wpływ na występowanie reakcji abominacji
ma proces wychowania. Przekonywał o tym chociażby George Bataille,
stwierdzając, że „nasze dzieci nie podzielają naszych reakcji. Mogą nie
lubić jakiegoś pokarmu i odmawiać zjedzenia go. Ale musimy nauczyć
je mimiką, a w razie potrzeby przemocą tej dziwnej aberracji, jaką jest
obrzydzenie, którym zaraziliśmy się od naszych przodków poprzez
niezliczone pokolenia karconych dzieci”12. Zdaniem francuskiego filozof, „niesłusznie traktujemy lekceważąco te uświęcone nauki, od tysiącleci przekazywane dzieciom, nauki, które miały niegdyś inną formę.
Obszar wstrętu i obrzydzenia jest w całości efektem tych nauk”13. Powieść Gnój Wojciecha Kuczoka dowodzi, że wstręt może być afektem
„odziedziczonym” – symbolicznie przekazywanym z pokolenia na
pokolenie, a więc uwarunkowanym wzorcami, z jakimi przyszło stykać
się dziecku w środowisku domowym bądź szkolnym. Kluczową rolę w
jego wywoływaniu ma więc miejsce, w którym przebywa jednostka.
Zamieszkiwany przez bohaterów dom pozwala im utrwalać negatywne
postawy emocjonalne i sprawia, że tkwią oni w sidłach toksycznych
relacji, z których nie potrafią się wywikłać. Nie dziwi więc, że to właśnie dom ulega uwstrętnieniu w zakończeniu powieści14.
Wstręt jest jednym z tych afektów, który eskaluje antagonizmy. Wynika to z wpisanej w niego opozycji „my” – „oni”15. Jed11

I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Warszawa 2005, s. 55.
12
G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk 2007, s. 63.
13
Tamże, 63-64.
14
Wskutek pęknięcia rury kanalizacyjnej dom zostaje zalany przez gnój.
15
Mennighaus twierdzi, że wstręt „uruchamia największe potęgi: jest
operatorem afektywnym elementarnych tabu cywilizacyjnych i różnic spo-
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nostka odczuwająca wstręt pragnie jak najszybciej zdystansować się
od obiektu budzącego jej odrazę. Uczucie wstrętu może prowadzić
do postawy wrogości czy nawet agresji. Akty przemocy popełniane
przez podmiot motywowany repulsją nie świadczą bynajmniej o
jego sile, lecz słabości. Wstręt kamufluje w istocie lęk jednostki
zderzonej z tym, co jawi się jej nie tylko jako wstrętne, ale i obce.
Zdaniem Julii Kristevy we wstręcie przejawia się „gwałtowny bunt
bytu przeciwko temu, co mu zagraża”16. W podobnym tonie wypowiada się o wstręcie Susan Miller, uznając go za afekt „fundamentalny w ochronie i utrzymaniu „ja”17. Taką właśnie funkcję spełnia
abominacja w życiu rodziny ojca starego K, strzegąc ją przed kontaktem z tym, czego nie chce zaakceptować.
Wstręt w życiu mieszkańców domu wybudowanego przez ojca starego K uaktywnia się wraz z nastaniem powojennego kryzysu
ekonomicznego. To on sprawia, że mieszkańcy „t e g o domu”, muszą wynająć jego parter obcym ludziom. Bohaterowie nie potrafią
jednak pogodzić się z tym faktem, ponieważ przywykli do wygodnego życia na wysokim poziomie. Konieczność dzielenia z kimś
przestrzeni uznawanej za swoją własną uwłacza ich godności i
wzmaga odrazę do kolejnych lokatorów. Bohaterowie postanawiają
ich marginalizować, o czym świadczy chociażby fragment: „traktowali państwa Spodniaków jak powietrze, układ pięter uznając za
czytelną metaforę hierarchii społecznej” (15).
Zamiast zaangażować się w relacje z sąsiadami, rodzina ojca
starego K, godzi się niejako, by to przestrzeń rozstrzygała o charakterze i formie ich wzajemnych stosunków. Nasilający się wstręt do
ludzi postrzeganych jako obcych sprawia, że postacie nie są w stanie
wytrwać w ignorancji. Matka starego K. otwarcie wyraża niechęć,
jaką czuje do ludzi zamieszkujących parter jej domu: „Pani
Spodniakowej, która po wyprowadzce dorosłego syna prowadziła
melancholijny żywot samotnej rencistki, podkładała na wycieraczkę
łecznych «obcy – własny»; jednocześnie stanowi medium relacji z potężnymi impulsami libidalnymi”. Tegoż, Wstręt: teoria i historia, przeł. G.
Sowiński, Kraków 2009, s. 8.
16
J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski,
Kraków 2007, s. 7.
17
S. Miller, Disgust: The Gatekeeper Emotions, London 2014, s. 5.
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psie gówna; Nieustanie powtarzała swoim synom, że powinni pamiętać o pochodzeniu, nie mogą sobie pozwolić na mezalians, muszą szukać odpowiedniego dla siebie towarzystwa” (20).Wrogość do
sąsiadów jest również zaszczepiana dzieciom ojca starego K: „Matka starego K. nawet nie spoglądała na drzwi «tych z dołu», zabraniała tego również dzieciom”.
Stary K., który zostanie sportretowany w powieści jako ojciec
permanentnie bijący swoje dziecko, jest więc wychowany od najmłodszych lat w atmosferze niechęci do swoich sąsiadów. Rodzice uczą go
niejako pogardy względem innych i wpajają mu tym samym manię
wyższości. Stary K. bez trudu powiela zachowanie najbliższych. Żywi
wstręt do osób zamieszkujących okoliczne rejony. Co gorsza, czuje
również odrazę do własnej żony oraz syna, Mężczyzna widzi w swoim
dziecku jedynie słabeusza, którego musi odpowiednio wytresować, by
wyrósł na ludzi. Dzieje się tak, ponieważ dziedziczy on w spadku po
rodzicach mechanizm klasyfikowania rzeczywistości przez pryzmat
kategorii „swój-obcy”. Mechanizm ten okazuje się na tyle silny, że
bohater w żaden sposób nie potrafi się z niego wyzwolić. Mało tego,
stary K. nie widzi potrzeby zmiany swojego postępowania, gdyż ma
ono oparcie w autorytecie jego najbliższych.
W reakcjach bohaterów uderza przewrażliwienie na swoim
punkcie. Zachowują się oni tak, jakby mieli coś stracić. Stary K.
czuje wstręt i pogardę do bliskich, ponieważ uważa, że zagrażają oni
jego wizerunkowi i mogą niejako zniszczyć mu reputację. Lęk mężczyzny wyraża się między innymi w nawykowej wręcz potrzebie
nadzorowania własnego syna. Tak jak pracownicy ojca starego K.
musieli znosić jego ciągłe inspekcje, tak syn starego K. musi być
ciągle przygotowany na kontrolę ojca, który odwiedza go w pokoju i
ingeruje w jego prywatność.
Potrzeba nadzoru wypływa z faktu identyfikacji z tym, czego
się nie akceptuje. Wiąże się również z wpisaną we wstręt ambiwalencją uczuciową. Wielu badaczy dostrzega dychotomię przyciągania-odpychania artykułującą się w abominacji18. Odnotowuje ją w
18

Zob. np. W. I. Miller, The Anatomy of Disgust, Cambridge, Massachusetts, and London 1997, s. X oraz S. Ahmed, Performatywność obrzydzenia, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
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pewien sposób również sam narrator, gdy wspomina o „mieszaninie
czułości i obrzydzenia, jaka widział w oczach starego K” (140).
Znęcający się na dzieckiem Stary K. pragnie odepchnąć od siebie
kogoś, kogo zarazem nie akceptuje i potrzebuje do tego, by być ojcem. Zakończona niepowodzeniem chęć odsunięcia od siebie syna,
wzmaga w mężczyźnie wewnętrzne napięcia. Niepogodzenie z własnymi uczuciami pogłębia z kolei kryzys ojcostwa i doprowadza
bohatera do impasu. Stary K. jest de facto postawiony w nieakceptowanej przez siebie sytuacji. Żyje, z kobietą, którą postrzega jako
istotę gorszą od siebie (skutek mezaliansu) oraz wychowuje syna, w
którym widzi jedynie słabeusza.
Wstręt mężczyzny przejawia się w kulcie sadystycznej władzy, która gardzi wszystkim, co nie jest nią. Sadyzm jest tu nie tylko
przejawem perwersji, jak dostrzegła to Chrzanowiecka, ale również
naturalną konsekwencją zaburzonego procesu wychowania, opierającego się na obsesji wrogości i wstrętu właśnie. Obłęd przemocy
niefortunnie zbiega się z odrazą. Bicie można postrzegać niczym
symboliczny akt odrzucenia i ukarania tego, co postrzega się jako
obrzydliwe i zagrażające podmiotowi. Stary K. konstytuuje swoje ja
nie tyle na sadyzmie i wstręcie19, co na lęku, którego poręczycielem
stają się zazębiające się ze sobą mechanizmy wstrętu i sadyzmu właśnie. Bohater najzwyczajniej boi się swojej żony oraz syna. Obawia
się tego, że chłopiec przyniesie mu wstyd, co potwierdzają słowa, w
którym komentuje jego ucieczkę z sanatorium: „uciekł, bo jest zdechlakiem, ofermą, mamisynkiem. Uciekł, bo jest zakałą, ciamajdą,
niezgułą. Uciekł, żeby jeszcze raz przynieść wstyd mnie i mojej
rodzinie (…)” (145). Mężczyzna wstydzi się także żony, szczególnie
jej pochodzenia oraz gwary, jakiej używa. W rozmowie ze swoim
bratem i siostrą wypowiada się o niej w następujący sposób: „to ja
rozumiesz, ją z rynsztoka wyciągam, ja z niej damę robię, z tej lumpen-kury, dach nad głową daję, ja ci tu, bracie mezalians popełniam,
się narażam przed wszystkimi, tego, znaczy, reputację, i staram się
jakoś, żeby się nie śmiali, bracie, w towarzystwie, uczę ją tegośmego, a ona mi ryczy? Beczy? Nic nie gada” (85). Sposób bycia
starego K. jest więc ufundowany na afektywnej szamotaninie – nie19
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ustannym doświadczeniu ambiwalentnych stanów emocjonalnych,
takich jak wstręt, lęk, wrogość czy wstyd.
Główny problem starego K. polega na braku języka do wypowiedzenia tego, czego czuje i co go trapi. Mężczyzna kocha swoich
bliskich, ale mimowolnie koncentruje się na ich wadach, przekładając wstręt ponad miłość. W głębi serce żywi jednak potrzebę bliskości z tymi, których odrzuca, o czym przekonuje następujący fragment opowieści narratora:
Kiedy zaś stary K wzruszał się na dobre (a na dobre zazwyczaj wzruszał się zupełnie bez przyczyn, w każdym razie mnie nic
wtedy nie dolegało, po prostu zdarzało mu się popadać w zadumę),
przychodził ze łzami w oczach i przytulał nas bez słowa, matkę,
potem mnie, milczał i ściskał, aż zaczynało mi brakować tchu, mówiłem mu: „Tata, nie tak mocno”, i wtedy się zawstydzał, puszczał i
schodził na dół do swojej pracowni; wracał dopiero, kiedy już spaliśmy” (113).
Momenty wzruszenia wyrażają to, czego pragnie mężczyzna i
zarazem to, czego nie może osiągnąć wskutek destruktywnych
wzorców, jakie przyswoił. Rodzinny dom uczył go wszak nieliczenia się z potrzebami otoczenia. W efekcie bohater stał się jednostką
aspołeczną, która wstydzi się tego, że czuje, że jest skłonna do wzruszeń i że potrzebuje innych ludzi, by żyć.
Sidła przemocy
Formą rozładowania emocjonalnego napięcia stają się dla
mężczyzny ponawiane akty przemocy. Pozwalają mu one wynosić
siebie ponad innych, traktując ich jak nie-ludzi. Według Ericha
Fromma „doświadczenie absolutnej kontroli nad drugą istotą ludzką,
wszechmocy wobec niej w istocie tworzy iluzję przekraczania ograniczeń ludzkiej egzystencji, w szczególności dla tych, których życie
wyprane jest z produktywności i radości”20. Zdaniem badacza, „sadyzm zasadniczo nie ma żadnego celu praktycznego” (…) „j est
transformacj ą niemożności w doś wiadczeni e ws zechmo-
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E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski,
Poznań 2014, s. 325.
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cy”21. Kryzys ojcostwa idzie w parze z pragnieniem wszechmocy.
To w jej imię stary K. gotów jest niszczyć szczęście bliskich, gardzić
ich autonomią i traktować w zdehumanizowany sposób, czego dowodzi fragment:
A potem stary K. dał mi czarne kudłate szczenię, teriera kerry
blue, i w miarę jak piesek dorastał, rósł też rozmiar stosowanej kary
cielesnej, od gazety poprzez rurkę gumową po pejcz, t e n pejcz, tak
uniwersalny, tak funkcjonalny – bo jednocześnie, choć nie za jednym zamachem, można było za jego pomocą wychować szczenię
rasy kerry blue i dziecko rasy ludzkiej. T e n pejcz musiał mieć swój
zapach, bo zanim stary K. przystępował do seansów wychowawczych, czy to w stosunku do suki, czy do mnie, podtykał nam pod
nos t e n pejcz i kazał wąchać; już drżąc lekko podekscytowany władzą, już nie mogąc się doczekać chwili, w której zada pierwsze razy,
mówił jeszcze „no, powąchaj” (62-63).
Nieludzkie „praktyki wychowawcze” mężczyzny sprawiają,
że dziecko postrzega siebie jako zwierzę schwytane nie tylko w sidła
okrutnego ojca, lecz również w sidła przestrzeni. Dom nie daje mu
schronienia. Jak się okazuje, niezwykle trudno uciec mu przed karzącym go ojcem. Stary K. potrafi kamuflować się przed swoim
synem tak, by ten nie wiedział, że za chwilę padnie ofiarą agresji. W
jednym z fragmentów chłopiec ogląda mecz w telewizorze. Gdy
słyszy wchodzącego do domu ojca, kieruje do niego słowa „Tata,
będzie rekord skoczni!” oraz „Tata, teraz Polak, nie patrzysz?!” (81).
Mężczyzna nie reaguje jednak na wezwania syna. Zamiast tego podchodzi do niego i mówi „Kara zaległa, pamiętasz?” (81), po czym
dotkliwie go bije. Niewinność dziecka zostaje zderzona z perfidią
ojca, dla którego przemoc staje się zasadą prawdziwego życia oraz
miarą męskości. Uderzające jest to, że mężczyzna nie widzi nic złego w swoim postępowaniu. Uniewinnia własne czyny. Na pytanie
żony „Czemuś go zbił” odpowiada „Przede wszystkim go nie zbiłem, lekko go tknąłem” (88).
Należy zwrócić uwagę, że główny bohater Gnoju to nie jedyne dziecko w powieści pokrzywdzone przez swojego ojca. Ofiar
patologicznie zachowujących się ojców jest w książce Kuczoka wię21
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Tamże.

cej, a wśród nich Szczurek – chłopak przebywający z synem starego
K. w sanatorium. W czasie pobytu w tej placówce do Szczurka
przybywa jego ojciec znajdujący się w stanie alkoholowego delirium. Początkowo mężczyzna wzbudza w chłopaku złość – Szczurek
wyrzuca mu: Po coś przyjechał?! No po coś przyjechał?!” (145). Po
pewnym czasie Szczurek jednak uspokaja się. Pomimo tego, że zdaje sobie sprawę z odurzenia alkoholowego ojca, daje wiarę jego
opowieści i decyduje się na ucieczkę z placówki, by spędzić z nim
święta. Pragnienie bycia dla kogoś ważnym i kochanym jest więc dla
niego silniejsze od racjonalnej oceny sytuacji.
W swojej wypowiedzi narrator poświęca również wiele miejsca chacharom zamieszkującym ulicę Cmentarną. Podobnie jak rodzina starego K, chłopcy ci kierują się w swoim postępowaniu i myśleniu pogardą i wstrętem, nie akceptując wszystkiego, co w jakiś
sposób różni się od nich samych. Ich sposób myślenia dobitnie wyraża następujące wyznanie narratora: zawsze ktoś za mną szedł, to
były chachary ze Sztajnki, ale te najgorsze, te, które nie chodziły już
nawet do szkoły. Wysiadywali w sieniach i na podwórkach w milczeniu i obserwowali swoją ulicę, ulicę grabarzy i ich rodzin, ulicę
nędzy, brudu i przestępstw, obserwowali, czy czasem na ich ulicy
nie pojawia się jakiś element z zewnątrz, czy nic obcego nie zakłóca
jednolitej kompozycji kałuż, bruku, ścian z czerwonej cegły i zielonych parapetów, czy nie pęta się tu jakiś cudzy kundel, czy nie przysiada na płocie kot z innej dzielnicy. Siedzieli i pilnowali, cudzemu
kundlowi przywiązywali do ogona płonący gałgan i patrzyli, jak
goni wokół siebie (…). Czułem ich oddech na plecach, czekałem na
cios, który nigdy nie padł, tylko kiedy dochodziłem już do szkoły,
kumple mówili: «Znowu jesteś cały obcharkany na plecach»”, bo
chachary ze Sztajnki, idąc za mną, opluwały mnie, puli mi na plecy,
kiedy przechodziłem ich ulicą, znaczyli mnie (107).
Plując oraz znęcając się nad zwierzętami chłopcy ci postępują
w sposób analogiczny do ojca starego K okazującego pogardę swoim bliskim. Jak można wnioskować, ich zachowanie wynika zarówno z negatywnych wzorców zaszczepionych im w dzieciństwie, jak i
z braku autorytetu, w tym autorytetu ojca, który wskazałby im właściwą drogę postępowania. Chłopcy ci w efekcie reprodukują jedyne
znane im postawy, które okazują się symptomatyczne również dla
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pozostałych członków wspólnoty, w jakiej żyją. W opowieści Kuczoka nie ma wszak postaci potrafiących budować zdrowe relacje
interpersonalne oraz okazywać innym ludziom współczucia. Jedyną
osobą zdolną wesprzeć drugiego człowieka jest żona starego K. To
ona niejednokrotnie broni swojego syna przed despotycznym ojcem
i usiłuje troszczyć się o jego bezpieczeństwo.
Rozrachunek z ojcem
W ostatniej części powieści zatytułowanej Potem dowiadujemy się, że dom wybudowany przez ojca starego K. zalewa gnój.
Bohaterowie czują unoszący się w pomieszczeniu smród i są zdezorientowani. W pierwszej chwili bagatelizują problem, stwierdzając,
że nieprzyjemny zapach dobywa się od sąsiadów: „uspokoili się, a
nawet ucieszyli, pomyśleli, że jak sąsiadom sumienia zgniją, to już
na pewno będą musieli się wyprowadzić (…)” (201-202). Szybko
jednak okazuje się, że w ich domu wybiło szambo, a problem z nim
związany dotyka obydwie zamieszkujące go rodziny. Bohaterowie
nie za bardzo umieją poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, kłócą się
ze sobą, obwiniając o to, że już dawno należało naprawić rury. Zamiast ratować dobytek, wychodzą na zewnątrz, by sprawdzić, czy
pozostałe domostwa nie zostały pokrzywdzone. Liczą, że inni znajdują się w gorszej niż oni sytuacji, co potwierdzają słowa starego K:
„No, to jest pewnie koniec świata… Ale to by oznaczało… że skoro
nad nami leje, to pod innymi domami się pali; że ognie piekielne po
tę hołotę za chwilę sięgną, a nas polewa, żeby ugasić!” (206).
Nawet w obliczu tragedii bohaterowie nie są w stanie wyzwolić się ze wstrętu do „obcych”. Uraz związany z utraconą przestrzenią jest w nich silniejszy od racjonalnego myślenia i konieczności
ratowania własnego życia. W efekcie giną w tym, co wyprodukowali
– we własnych ekskrementach. Gnój uosabia ich najgorsze cechy,
które odebrały im szansę na harmonijne, rodzinne życie. To, co wydalone, niszczy wszak porządek, jaki stworzyli w opozycji do takich
wartości jak, zrozumienie, miłość czy solidarność.
Wizję domu tonącego w ekskrementach można uznać za formę rozrachunku z opresyjnym ojcem, lecz również sposób na rozliczenie z praktykowaną zarówno przez rodziców starego K., jak i
przez samego starego K. praktyką wychowawczą opartą na wzbu-
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dzaniu szkodliwych uczuć. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że
zniszczenie domu, jak również śmierć starego K. prowadzi do wyzwolenia bohatera z myślenia zanurzonego w destruktywnych afektach. Narracja snuta przez syna opresyjnego ojca pokazuje, że on
sam jest skażony pogardą i wstrętem wobec otoczenia22. Świadczy o
tym chociażby sposób, w jaki wypowiada się zarówno o swoich
bliskich oraz osobach zamieszkujących jego rodzinne strony.
Bohater mimowolnie odtwarza więc uczucia swoich własnych
rodziców. Padające w zakończeniu powieści słowa: „I wszędzie tam,
dokąd dotarłem, ciągnąłem za sobą cień t e g o domu, im dalej uciekłem, tym bardziej naprężał, krępował mi ruchy, spowalniał kroki”
(212) wyrażają dramat mężczyzny, niepotrafiącego zapomnieć o
destruktywnej więzi z własnym ojcem. Z drugiej strony krytyczna
wypowiedź narratora jawi się jako forma przepracowania ran zadanych mu przez najbliższych. Mówiąc o doświadczonym upokorzeniu, i zarazem sam upokarzając innych w swoich krytycznych komentarzach, bohater zdaje się wynosić ponad to, czego doświadczył,
chociaż ma świadomość, że nigdy nie uda mu się przezwyciężyć
pamięci o „tym domu”.
Streszczenie
Celem artykułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób wstręt oraz
skojarzone z nim negatywne uczucia doprowadzają do kryzysu ojcostwa w powieści Gnój (2003) Wojciecha Kuczoka. Analiza jest
przykładem studium przypadku. Autor najpierw przybliża dotychczasową recepcję powieści, istotną w kontekście omawianego przez
niego tematu, a następnie przedstawia własny pomysł interpretacyjny. Analiza świata przedstawionego w Gnoju skłania autora do postawienia tezy, zgodnie z którą doświadczany przez bohaterów
wstręt ma swoje źródła w życiu rodzinnym postaci i jest przekazywany kolejnym członkom rodziny z pokolenia na pokolenie. Oryginalność artykułu wyraża się w tym, że proponuje on nowy sposób
konceptualizacji kryzysu ojcostwa, zgodnie z którym problem bycia
22

Zależność od opresyjnego ojca, którego figury nie sposób wyprzeć ze
swojej pamięci doskonale uchwyciła Magdalena Piekorz w filmie Pręgi
opartym na powieści Kuczoka.
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ojcem wynika przede wszystkim z destruktywnych afektów odczuwanych przez podmiot. Choć artykuł skupia się na opisie konkretnej
powieści, sformułowane w nim wnioski mogą posłużyć do rozumienia kryzysu ojcostwa w czasach współczesnych w ogóle. Podążając
za wnioskami autora, należałoby uznać, że symptomatyczny dla
ponowoczesnych społeczeństw kryzys ojcostwa ma swoje źródła nie
tylko w atrofii wartości, postępującej globalizacji czy uzależnieniu
od konsumpcji, lecz również w szkodliwych uczuciach zaszczepianych dzieciom w poszczególnych rodzinach.
Słowa kluczowe: ojciec, wstręt, uczucia, przemoc
Summary
The crisis of fatherhood. Disgust and toxic feelings in „Gnój”
by Wojciech Kuczok
The paper explains the relations between disgust and the crisis
of fatherhood in Gnój by Wojciech Kuczok. According to
Wróblewski, the crisis of fatherhood is the effect of disgust. The
paper is an example of case study. Firstly, the author refers the current state of research. Subsequently, he explains his own idea.
Wróblewski argue that disgust experienced by protagonist is deeply
rooted in his family life. Moreover, disgust is transmit from generation to generation. The originality of the paper expressed in a way of
conceptualisation of crisis of fatherhood. In the author’s view, the
crisis is the result of destructive affects experienced by protagonist.
Wróblewski’s conclusions can also be used to understand the crisis
of fatherhood in contemporary society. In fact, the crisis of fatherhood has its roots not only in atrophy of values, globalisation, addiction to consumption but also in repetition of toxic feelings.
Keywords: father, disgust, feelings, violence
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Agnieszka Wojcieszek

Literacki obraz ojcostwa.
Wokół Komediantki Reymonta
Kategoria ojcostwa w literaturze przełomu XIX i XX wieku
wydaje się zjawiskiem marginalizowanym. Mimo typowych dla
epoki tendencji mizoginicznych oraz waloryzacji patriarchalnego
modelu rodziny, w literackich przestrzeniach polskiego modernizmu
próżno poszukiwać obrazów ojcostwa, będących kluczowym motywem oraz osią krystalizującą fabularną całość. Bywa, że motyw ten
staje się częścią rozważań poświęconych kondycji całości społeczeństwa, którego nadrzędny element stanowi rodzina. Zarys tego
typu problematyki pojawia się w twórczości wybitnych realistów
wspomnianego okresu: Stefana Żeromskiego1 i Władysława Stanisława Reymonta.
Precyzja i wnikliwość, z jakimi Reymont na kartach swych
powieści prezentuje wspomniane portrety pozwala przypuszczać, iż
rodzina znajduje się w centrum jego zainteresowań literackich. Ponadto, owe zamiłowania wydają się odbiciem przekonań światopoglądowych pisarza na temat znaczenia rodziny dla kształtowania się
zarówno jednostki, jak i społeczności. Niewykluczone, że stanowią
one również wyraz prywatnych przeświadczeń, będących konsekwencją indywidualnych doświadczeń. Cechą typową dla Reymontowskiej prozy jest bowiem „pokusa autobiografizmu”2, czyli wpisywanie osobistych przeżyć i reminiscencji w fabularną przestrzeń
utworów. Biograficzne inspiracje dostrzec można w wielu powieściach literata: zarówno tych obejmujących wczesną (Komediantka,
1896; Fermenty, 1986, Ziemia obiecaną (1899), późniejszą (tetralogia Chłopi, 1904) jak i dojrzałą jego twórczość (Wampir, 1911; Rok
1

Szerzej problematykę tę opisywałam na przykładzie Wiernej rzeki Stefana Żeromskiego. Zob.: A. Wojcieszek, Literacki obraz ojcostwa. Wokół
„Wiernej rzeki” Żeromskiego, [w:] Ojcostwo. Rodzaje i formy, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 497-510.
2
K. Wyka, Reymontowska mapa polskiej prowincji, [w:] idem, Reymont, czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979, s. 49.
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1794, 1913–1918). Na ten aspekt uwagę zwraca Kazimierz Bukowski, pisząc:
Nierozerwalny związek łączy twórczość Władysława Reymonta z jego życiem. Mało który z pisarzy polskich wrósł tak głęboko w otaczającą go rzeczywistość, mało który chłonął ją z taką bezwzględną siłą i bezpośredniością. Autor Chłopów czerpał pełnymi
dłońmi z rwącego potoku dookolnego świata, a każdy etap jego życia krystalizował się w dziele sztuki3.
Mimo, że wiarygodność Reymontowskiego curriculum vitae
budzi uzasadnione wątpliwości badawcze ze względu na liczne niejasności oraz przesunięcia biograficzne, a nawet nadużycia, wynikające z celowego działania późniejszego noblisty4, możemy przypuszczać, że wiele spośród zaprezentowanych w jego utworach perypetii inspirowanych jest życiem. Przykładem może być powieściowy debiut z 1896 roku – Komediantka, w której Kazimierz Wyka upatruje próby rozrachunku autora z nieudaną przeszłością aktorską5. Jak pisze uczony: zawiedzionym na zawodzie aktorskim był
sam Reymont. Był, mówiąc ogólniej – mężczyzna. Tymczasem pisarz całe odpowiednie doświadczenie przeniósł na kobietę. Dosto3

K. Bukowski, Władysław St. Reymont. Próba charakterystyki, Lwów
1927 s. 1. Por.: B. Fert, Reymont wobec spraw nie z tego świata, „Ruch
Literacki” 1997, z. 3, s. 401.
4
Mimo wielu rzetelnych opracowań biograficznych oraz kolejnych
edycji korespondencji pisarza, niektórzy badacze przypuszczają, że jego
życie na zawsze pozostanie jedynie „budowaną przez całe życie legendą,
biografią pełną świadomych mistyfikacji”. Zob.: E. Ihnatowicz, J. Tomkowski, Witraż z wampirem, „Twórczość” 1987, nr 10, s. 107.
5
Informacje na temat tej przeszłości zawiera większość biografii i opracowań twórczości pisarza. Zob.: Z. Falkowski, Władysław Reymont. Człowiek i twórczość, Poznań 1929; L. Budrecki, Władysław Reymont. Zarys
monograficzny, Warszawa 1953; M. Warneńska, Medium piszące, Łódź
1970; B. Koc, Reymont. Opowieść biograficzna, Warszawa 1971; H.
Dzendzel, O Reymoncie wspomnienia, Warszawa 1972; W. Kotowski, Pod
wiatr. Młodość Reymonta, Łódź 1979; S. Lichański, Władysław Stanisław
Reymont, Warszawa 1984; J. Sztachelska, Wł. St. Reymont, [w:] Historia
literatury polskiej w dziesięciu tomach, T. 7, cz. 2 Młoda Polska, red. W.
Bałus, A. Skoczek, Bochnia 2003; B. Koc, Kronika życia i twórczości Wł.
St. Reymonta, Legnica 2007.
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sował je do buntu życiowego młodej dziewczyny z końca wieku i
jeżeli wolno tak rzec, „odautobiografizował”6.
Podążając dalej tym tropem analitycznym, wskazać można na
istnienie innych, bardziej osobistych, analogii pomiędzy fikcyjną
egzystencją głównej protagonistki powieści, Janki Orłowskiej, a
doświadczeniem autora dyptyku7. Pewne pokrewieństwo ujawnia się
bowiem, gdy rodzinne doświadczenia pisarza zestawimy z zaprezentowanym w powieści obrazem rodziny Orłowskich. Pokrewieństwo
widoczne jest zwłaszcza jeśli przypomnimy skomplikowane relacje
młodego Stanisława Rejmenta z jego ojcem, Józefem. Tradycyjny
XIX-wieczny model rodziny oparty na dominacji mężczyzny oraz
wynikający z niego surowy system wychowania dzieci sprawia, że
nastoletni Staś wzrasta w poczuciu lęku przed obecnością nieprzejednanego ojca, którego ambicji nie potrafi zaspokoić. Niemożność
akceptacji trudnych warunków egzystencjalnych wieloletniej rodziny, niezgoda na wszechobecną dyscyplinę oraz brak porozumienia z
ojcem prowadzi do buntu nastolatka, a w konsekwencji do opusz-

6

K. Wyka, op. cit., s. 49.
Jedną z analogii jest pomiędzy egzystencją Janiny Orłowskiej a biografią autora Komediantki jest reakcja na szereg życiowych niepowodzeń.
Zawiedziona warszawskim środowiskiem artystycznym oraz pozostająca
permanentnie w trudnej sytuacji materialnej, a wreszcie odarta z kobiecej
godności Janka, podejmuje desperacką próbę samobójczą. Podobnym nastrojom po śmierci matki, Antoniny Rejmentowej, ulega młodopolski literat. Niepokoje te prozaik wyraża w osobistym liście do brata, w którym
przyznaje, że permanentnie prześladują go „myśli o śmierci, o […] próbie
samobójczej i o klasztorze na Jasnej Górze”. Wspomina o tym także Barbara Koc, pisząc, że desperacja „skłania Reymonta do ujawnienia szczególnego modus vivendi: albo umrzeć (co jednak nie ma nic wspólnego z życiem!), albo – zostać księdzem”. Owe rozterki w kontekście rozczarowań
światem magii wspominają w pracy poświęconej Wampirowi Ewa Ihnatowicz i Jan Tomkowski. Por.: B. Koc, Opowieść…, op. cit., s. 13; Wł. St.
Reymont, Listy do rodziny, oprac. T. Jodełka-Burzecki, B. Kocówna, Warszawa 1975, s. 31; B. Koc, Kalendarz życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Od początku do roku 1894, [w:] Reymont. Radość i smutek czytania, red. J. Rohoziński, Pułtusk 2001, s. 125; E. Ihnatowicz, J.
Tomkowski, op. cit., s. 107.
7
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czenia przez niego domu rodzinnego8. Rejmentowie, nie akceptując
aktów kontestacji ze strony dorastającego syna, rychło rezygnują z
prób zainteresowania go zawodem organisty, który reprezentuje
również jego ojciec. W ramach nagany za nieposłuszeństwo zmuszają syna do wyjazdu. W domu Jakimowiczów przy Miodowej 10 w
Warszawie, przyszły pisarz zobligowany zostaje do nauki krawiectwa. Niejako przy okazji, wówczas po raz pierwszy styka się on z
twórczą atmosferą kulturalnego życia metropolii, co w późniejszym
czasie będzie miało istotne konsekwencje dla wyboru i kształtu
ścieżki artystycznej9.
Niewiele wiemy o ojcu Stanisława Rejmenta. Z dostępnych
opracowań biograficznych10 oraz zachowanej korespondencji literata11 wynika, że ów wykształcony pod względem muzycznym organista, w życiu rodzinnym pozostawał człowiekiem apodyktycznym i
wymagającym, nieprzystępnym oraz emocjonalnie chłodnym. Niewykluczone, że właśnie ów zapamiętany z lat wczesnej młodości
model ojcostwa, pisarz wykorzystuje, portretując w swoim powieściowym debiucie postać Orłowskiego. Co istotne, sylwetka ojca
głównej bohaterki zaprezentowana zostaje w całości na wstępie
rozważań literackich – w pierwszym rozdziale powieści – by potem
8

B. Koc, Opowieść…, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 16. Szerzej na temat tego etapu życia Władysława Stanisława Reymonta piszę w artykule komparatystycznym poświęconym pokrewieństwom biograficznym prozaika oraz Maksyma Gorkiego. Zob.: A.
Wojcieszek, Władysław Stanisław Reymont i Maksym Gorki w perspektywie biograficznej, [w:] Slavica Iuvenum XVII, red. S. Mizerová, L. Plesník,
Ostrawa 2016, s. 221-229.
10
Zob.: Z. Dębicki, Wł. St. Reymont – laureat Nobla, Warszawa 1925;
L. Budrecki, op. cit., s. 14; J. Rurawski, Władysława Reymonta droga do
Nobla, Kielce 2000; B. Utkowska, Poza powieścią. Małe formy epickie
Reymonta, Kraków 2004.
11
Zob.: Wł. St. Reymont, Miłość i katastrofa. Listy do Wandy Szczukowej, oprac. T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1978; Wł. St. Reymont, Listy
do Wandy Toczyłowskiej z lat 1907-1912, oprac. B. Koc, Warszawa 1981;
Władysław St. Reymont pod znakiem „panteizmu druku”. Fragmenty korespondencji z firmą Gebethner i Wolff (1894-1926), oprac. B. Koc, Warszawa 2000; Wł. St. Reymont, Korespondencja 1890-1925, oprac. B. Koc,
Warszawa 2002.
9
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symptomatycznie zniknąć z przestrzeni fabularnej. To jednak, jak się
wydaje, jedynie pozory, albowiem właśnie patriarchalny system
wychowania, który zaobserwować można na przykładzie kilku sygnalizowanych na początku decyzji Orłowskiego, determinować
będzie późniejsze koleje losu jego córki.
Sygnały dotyczące określonych cech charakterologicznych ojca Janki zawierają się już w opisie wyglądu zewnętrznego protagonisty. Jak zauważa narrator:
Był tak samo krępy, silnie zbudowany i rozrosły w ramionach
i tak samo z oczu błękitnych, błyskających wesoło pod rozrośniętymi brwiami i czołem kwadratowym, wyzierała mu stanowczość i
silna, nieugięta natura. Nos prosty, usta bardzo pełne i pewien sposób ściągania brwi, i spoglądanie proste, uderzanie oczyma niby
sztyletem, znamionowały gwałtowny charakter12.
Nie bez znaczenia dla całości obrazu Orłowskiego pozostaje reprezentowana przez niego i piastowana z oddaniem oraz pieczołowitością profesja zawiadowcy i ekspedytora stacji Bukowiec w jednej osobie. To typowy, a nawet wręcz stereotypowy urzędnik: pryncypialny,
biurokratyczny, nadgorliwy, dla którego istotnym elementem pracy jest
rytualizacja codziennych obowiązków zawodowych13. Efektem owej
egzaltacji wydaje się lekceważący stosunek innych pracowników kolei,
dla których niejednokrotnie Orłowski stanowi obiekt niewybrednych

12

Wł. St. Reymont, Komediantka, Warszawa 1979, s. 8. Wszystkie cytaty powieści pochodzą z niniejszego wydania.
13
Wydaje się, że stosunek protagonisty do pracy właściwie opisuje scena,
w której Orłowski-zawiadowca wysyła raport do Orłowskiego-ekspedytora. Jak
można przeczytać w Komediantce: „Zawiadowca tymczasem skończył pisać
raport jakiś, podpisał go, przeciągnął przez dziennik, wsadził w kopertę, zaadresował „do Ekspedytora stacji Bukowiec” […]. Posługacz wziął w milczeniu kopertę i z najpoważniejszą miną w świecie położył jak na stoliku stojącym
z drugiej strony okna. Zawiadowca wstał, przeciągnął się, czerwoną czapkę
zdjął z głowy i przeszedł do tego stolika; włożył zwyczajną czapkę z czerwonymi wypustkami i z powagą odpieczętował ekspedycję pisaną przed chwilą.
Przeczytał i na drugiej stronie nakreślił kilka wierszy odpowiedzi podpisując
się znowu; zaadresował „do Zawiadowcy stacji w miejscu” – i kazał Antoniemu odnieść”. Zob.: Ibidem, s. 11-12.
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żartów. Narrator opisuje tę sytuację następująco, Był to maniak, którego
kosztem bawiła się cała droga żelazna. […]
Jako zawiadowca był swoim własnym zwierzchnikiem, więc
miał nieraz chwile rzetelnej, iście wariackiej rozkoszy, kiedy zauważywszy jaką omyłkę w rachunkach, jakieś opuszczenie swoje w
służbie ekspedytora, pisał raport sam na siebie i monitował się.
Śmiali się wszyscy z niego […]14.
Niektóre z typowych dla reprezentowanego zajęcia cech i
przyzwyczajeń Orłowski przenosi w strukturę życia rodzinnego.
Małostkowość, postawa protekcjonalna oraz emocjonalny chłód
prowadzą do niemożności porozumienia z córką. Niewykluczone, że
źródeł tego stanu rzeczy upatrywać należy w skomplikowanych kolejach losu tej rodziny. Całość doświadczenia Orłowskiego zawiera
się bowiem w krótkiej informacji, iż „był wdowcem, miał niezłą
pensję, gotowizny kilkanaście tysięcy, no i jedyną córkę – nieobecną
córkę, której nie cierpiał”15. Owa niechęć wydaje się konsekwencją
szeregu dawnych uprzedzeń oraz zamierzchłych już żalów. Janka to
bowiem owoc miłości do żony, która nie mogąc znieść wszechobecnej tyranii, porzuciła Orłowskiego, zabierając dziecko ze sobą. Pomimo uporu i szaleństwa, z jakimi zawiadowca próbował odzyskać
żonę lub – jak czytamy w powieści – „siłą zmusić do powrotu”16,
starania te pozostały bezowocne. Separacja, która rozdzieliła małżeństwo znacząco wpłynęła także na brak kontaktu ojca z córką.
Dziesięcioletnią Jankę odebrał on dopiero dalszej rodzinie przemocą
po śmierci żony, jednak wówczas emocjonalne straty były już niemożliwe do nadrobienia.
Skomplikowane stosunki na linii ojciec–córka wydają się ponadto konsekwencją mizoginicznych zapatrywań Orłowskiego. Kobiety traktuje on z dystansem, zuchwale podkreślając przy tym własną nad nimi wyższość. Z pogardą wyraża się więc o Krępskiej –
opiekunce Janki i pomocy domowej, którą wyrzuca, gdy tylko przestaje mu być potrzebna. Podobne nastawienie przejawia w kontakcie
z bliskimi, dlatego w efekcie pamięć zmarłej żony „przeklinał gwał14

Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 17.
16
Ibidem, s. 18.
15
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townie”17, córkę zaś „kochał […] nienawiścią, to jest, dlatego ją
kochał, że nienawidził”18. Pełnia mizoginii oraz wynikająca z niej
niechęć do córki ujawnia się w następującym fragmencie tekstu:
Nienawidził ją jeszcze i za to, że była dziewczyną. On, przy
swojej dzikiej gwałtowności, chciał mieć syna, na którym by mógł
próbować nie tylko pięści swojej, ale i codziennego humoru.
Marzył o synu. Wyobrażał sobie, że to będzie duży chłopak,
na pół dziki, energiczny, mocny jak dąb – a tymczasem urodziła się
dziewczyna.
Byłby wszystko żonie darował, ale tego nie mógł19.
W innym zaś miejscu Komediantki można przeczytać:
Mówił jej otwarcie o ty, że się nią brzydzi, ponieważ jest kobietą; drwił z niej, że prócz szydełka i książki nie potrafiłaby nic w
ręku utrzymać […].
Były to smagania, które na jej duszy zostawiły piekące pręgi20.
Pełnia konfliktu pomiędzy Janką a jej ojcem ujawnia się w
kluczowej z perspektywy fabularnej całości powieści scenie odrzucenia przez bohaterkę oświadczyn aprobowanego przez ojca kandydata – Andrzeja Grzesikiewicza. Co ciekawe, będąc przekonanym o
słuszności takiego wyboru oraz licznych korzyściach z niego wynikających, Orłowski przyrzeka rękę córki w osobistej rozmowie z jej
adoratorem. Lekceważy on przy tym przekonania pierworodnej, dla
której warunkiem sine qua non podjęcia decyzji o małżeństwie jest
miłość21, albowiem wedle jego światopoglądu „Miłość to jest pensjonarskie gadanie, głupstwo”22. Mimo świadomości marzeń ojca,
Janina postanawia przeciwstawić się jego woli, w rezultacie odrzucając propozycję wielbiciela. Jedyną ideą, jaka w sytuacji silnego
wzburzenia przychodzi do głowy Orłowskiemu jest zmuszenie niepokornej córki do ślubu za pomocą próśb, inwektyw oraz gróźb.
Kiedy nie przynoszą one oczekiwanego rezultatu, w akcie ataku
17

Ibidem.
Ibidem.
19
Ibidem, s. 18-19.
20
Ibidem, s. 20-21.
21
W rozmowie z ojcem Janka zauważa, iż kobiety za mąż „Wychodzą z
miłości i wychodzą za tych, których kochają”. Zob.: Ibidem, s. 14.
22
Ibidem, s. 15.
18
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szaleństwa postanawia wyrzucić ją z domu. Scenę wypędzenia
głównej protagonistki z rodzinnego domu w Bukowcu narrator opisuje w następujący sposób:
Orłowski z taką siłą rzucił krzesłem o ziemię, że się rozleciało
na kawałki; rozerwał sobie kołnierz koszuli, bo go dusił spazm
wściekłości, i z poręczą w ręku rzucił się do Janki, by ją uderzyć, ale
jej zimny, prawie pogardliwy wyraz twarzy oprzytomnił go w jednej
chwili. Odrzucił od siebie tę poręcz.
– Precz!!... – wrzasnął wskazując drzwi – precz!... słyszysz?...
Wypędzam cię na zawsze z mego domu!.. Nie przystąpisz nigdy
progu tego domu, póki żyć będę, bo cię zabiję jak psa wściekłego i
wyrzucę a bramę!... Nie mam już córki!...
– Dobrze, pójdę precz… - odpowiedziała machinalnie.
– Nie mam już córki! Nie chcę cię znać, nie chcę nic słyszeć o
tobie!... zgiń!... Zabiję!... zabiję!... – krzyczał biegając po pokoju jak
szalony23.
Powyższy cytat to zarazem fragment jednej z najbardziej kluczowych scen całości opisywanego dzieła. Przypadające na koniec
rozdziału pierwszego wydarzenia stanowią jednocześnie zakończenie pewnego etapu egzystencji głównej bohaterki, który wydaje się
zarazem tożsamy z okresem jej dzieciństwa i dorastania. Symptomatyczne opuszczenie domu ojca rozpocznie w życiu Janki etap dorosłości – moment bolesnych i przykrych doświadczeń, gorzkiej weryfikacji dotychczasowych przekonań, moralnego upadku, a wreszcie
szeregu osobistych rozczarowań zakończonych podjęciem próby
samobójczej.
Można odnieść wrażenie, że portretując postać Orłowskiego,
Reymont przedstawia w Komediantce model ojcostwa autorytatywnego, bezwzględnego oraz pełnego nienawiści. Niewykluczone jednak, iż pomimo obecności typowych dla zasad patriarchatu emocjonalnego chłodu oraz surowości wychowania, Orłowski pełen jest
wewnętrznej miłości do córki oraz troski o dalsze koleje jej losu.
Mimo niemożności okazywania córce uczuć, charakteryzuje go wiedza na temat trudów kobiecej doli, zależnej od woli mężczyzny, a
także świadomość przemijalności ludzkiego losu. Andrzej Grzesi23

Ibidem, s. 36.
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kiewicz wydaje mu się być może nie tylko odpowiednim kandydatem na męża córki, lecz także właściwym jej opiekunem w przypadku odejścia ojca. Paradoksalnie, gniew, będący wynikiem niezgody z
reakcją córki to jednocześnie rodzaj strachu przed jej dobrowolną
rezygnacją z wizji dostatniego życia u boku adorującego męża na
rzecz niepewnej i samotnej tułaczki po świecie artystycznego półświatka.
Mimo, że postać Orłowskiego znika z powieści wraz z zakończeniem pierwszego jej rozdziału, wspomnienie ojcowskich przeżyć
pojawia się ponownie w kolejnej części dzieła. Wieść o cierpieniach
bukowieckiego ekspedytora po stracie jedynej córki przywozi ze sobą
odwiedzający Jankę w teatrze Cabińskiego dawny absztyfikant – Grzesikiewicz. W trakcie wizyty wspomina on o emocjonalnym bólu i szaleństwie, które staje się udziałem zawiadowcy kolei od czasu opuszczenia przez jego córkę rodzinnego domu w Bukowcu. Co ciekawe, owym
paroksyzmom rozpaczy towarzyszą zachowania determinowane zaciętością, uporem oraz dumą, za pomocą których ojciec Janki próbuje
ukryć wewnętrzne strapienia. W osobistej rozmowie z teatralną adeptką
Grzesikiewicz opowiada o tym następująco:
– […] Sodoma i Gomora! Nie poznałaby pani ojca: zrobił się
już podobno niemożliwym pedantem na służbie, poza służbą chodzi
na polowania, jeździ do sąsiadów, pogwizduje… ale tak schudł, tak
zmizerniał, że go poznać ni ona. Gryzie go zmartwienie jak robak24.
Apogeum ojcowskiego frasunku ujawnia dalsza przejmująca
opowieść Grzesikiewicza, w której mieszkaniec Bukowca wspomina
o tęsknocie Orłowskiego, jego żalu po wypędzeniu córki oraz rozwijającej się w nim od tego czasu chorobie25. Owa refleksja pozwala
zauważyć istnienie utajonego dotychczas fragmentu osobowości
Orłowskiego, której elementarną częścią wydają się cechy typowe
dla miłości ojcowskiej: troska, zdolność poświęcenia się dla dobra
24

Ibidem, s. 189.
Jak stwierdza Grzesikiewicz: „[…] Niech mnie pani każe wyrzucić od
siebie, dobrze, zaczekam pod bramą ojciec umiera bez pani, że jest chory
coraz bardziej! Moja matka spotkała go niedawno w lesie: leżał w jakimś
gąszczu i płakał jak dziecko. Zabija go pani…”. Zob.: Ibidem: 190.
25
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ukochanego dziecka, oddanie wobec córki, przychylność oraz życzliwość26. Owe atrybuty ojcostwa ukonstytuują się jednak dopiero w
drugiej części dyptyku – Fermentach (1897) wskutek zmiany nastawienia córki. Jak pisze na temat tej powieści Jadwiga Zacharska:
Powieść Fermenty kończy się zgodą bohaterki na wcześniej
odrzucane rozwiązania, w tym na małżeństwo z Grzesikiewiczem.
Życiowa stabilizacja Janki jest wyrazem nie tylko słabości i bierności, ale skutkiem większej dojrzałości – analizy sytuacji życiowej i
własnych doznań oraz stopniowej akceptacji dobrowolnie przez
bohaterkę przyjętych zobowiązań. Uczciwość i wdzięczność dla
niekochanego męża pozwala jej na przykład odrzucić pokusę przeżycia romansu z ekscentrycznym sąsiadem, Witowskim, a macierzyństwo ostatecznie utwierdza ją w wybranej roli i daje może nie
szczęście, ale spokój. Na zarzuty literata Głogowskiego, oburzonego
widokiem dawnej przyjaciółki „w glorii rodzinnego, zapasionego
szczęścia”, Janka odpowiada: „Tak jak żyję, żyć muszę, bo inaczej
nie umiałam”27.
W ten sposób w całość dyptyku wpisany zostaje osąd moralny
oraz wymiar etyczny, charakterystyczny dla Reymontowskiej prozy.
W literackim debiucie pisarza – podobnie zresztą, jak w większości
jego późniejszych dzieł – zgodnie z tym, co zauważył Stefan Lichański: „Ostanie słowo ma […] etyka28.

26

Istnienie tych cech i emocji nie jest wyrażone w powieści expressis verbis.
Z opowieści Grzesikiewicza wynika, iż pozostają one w sferze domysłów, ponieważ Orłowski próbuje je ukryć. Jak w rozmowie z Janką przyznaje adorator: „
– Czy go pani nie zna?... Umrze z pragnienia, a nie poprosi nikogo o szklankę
wody. Kiedym odjeżdżał i powiedziałem mu, gdzie jadę, nie powiedział mi ani
jednego słowa, ale tak na mnie spojrzał, tak mi ścisnął silnie rękę, że go zrozumiałem zupełnie…”. Zob.: Ibidem, s. 192.
27
J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta w jarzmie obowiązku,
[w:] Inny Reymont, red. Wł. Książek-Bryłowa, Lublin 2002, s. 154. Por.: J.
Zacharska, Hanka czy Jagna? Ideał kobiety wiejskiej, [w:] eadem, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000, s. 83-95.
28
S. Lichański, op. cit., s. 70.
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Streszczenie
Niniejszy szkic dotyczy problematyki ojcostwa ukazanej na
kartach powieściowego debiutu Władysława Stanisława Reymonta –
Komediantki. Wstęp do rozważań poświęconych temu zagadnieniu
stanowią wątki biograficzne autora, w szczególności zaś jego skomplikowana relacja z ojcem, Józefem Rejmentem. Niewykluczone, iż
to właśnie ona była inspiracją dla przedstawionego w powieści modelu ojcostwa. To stanowisko badawcze wydaje się uzasadnione,
biorąc pod uwagę choćby fakt, że całość dorobku twórczego prozaika charakteryzuje – by posłużyć się sformułowaniem Kazimierza
Wyki – „pokusa autobiografizmu”.
Zjawisko ojcostwa zobrazowano w artykule na przykładzie
skomplikowanej relacji głównej bohaterki utworu, Janiny Orłowskiej oraz jej ojca. Owa opowieść o rodzinie uwzględnia nie tylko
przełomowy moment w życiu jej przedstawicieli, czyli niedoszłe
zaręczyny panny Orłowskiej z Andrzejem Grzesikiewiczem, lecz
także ogólny wpływ surowego wychowania na późniejsze wybory
protagonistki. Zaprezentowany opis wzbogaca obszerna interpretacja
portretu Orłowskiego – nie tylko jako ojca, lecz także urzędnika,
czyli zawiadowcy i ekspedytora stacji Bukowiec.
Summary
A literary image of fatherhood. On Reymont's The Deceiver
This paper focuses on the aspects of fatherhood presented in
Władysław Stanisław Reymont’s debut novel – The Deceiver. In the
introduction the author concentrates on the writer’s biography, and
in particular, on his complicated relationship with his father, Józef
Rejment. It is possible that this very relationship was an inspiration
for the model of fatherhood presented in the novel. This research
hypothesis seems to be justified taking into consideration the fact
that all of Reymont's works are characterized by “a temptation of
autobiographism”, to quote Kazimierz Wyka's expression.
The article presents the aspects of fatherhood based on the example of the complicated relationship between the main protagonist
of the novel, Janina Orłowska and her father. This story about a family depicts not only a crucial moment in the family's life, i.e. the
betrothal of Orłowska and Grzesikiewicz that never happened, but

126

also the overall influence of her strict upbringing on the protagonist's
subsequent choices. This description is supplemented by an extensive portrayal of Orłowski, not only as a father but also an official,
i.e. a stationmaster and forwarding agent at the Bukowiec station.
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Krzysztof Olchawa

Ojcostwo – jako nierozłączny element wiary
1. Wstęp
W moim materiale pokonferencyjnym postaram się połączyć
aspekt ojcostwa biologicznego, a wiarą chrześcijańską w oparciu o
dwie adhortacje papieża Jana Pawła II. Całość moich rozważań będę
opierał o stwierdzenie, iż ojcostwo duchowe kształtuje się na bazie
ojcostwa biologicznego. Wielu ojców kocha swoje dzieci, ale nie
wszystkie dzieci o tym wiedzą. Miłość trzeba okazywać w języku
zrozumiałym dla dziecka, na nic nie zdadzą się tysiące prezentów,
którymi ojciec chce się usprawiedliwić przed dzieckiem, jeśli nie
będzie miał dla niego czasu. Istotnym i mającym niezmienne znaczenie jest płynne przejście ze sfery ojcostwa religijnego w ojcostwo
biologiczne wkomponowane w obecną sytuację uczuciową i materialna rodziców.
2. Ojcostwo według Jana Pawła II
„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” to stwierdzenie Jana Pawła II stanowi najważniejsze przesłanie, jakie można odczytać
z dwóch jego Adhortacji Apostolskich: „Familiaris consortio” i
„Redemptoris custos”. Papież w swoim nauczaniu nieustannie nawiązuje do tej podstawowej prawdy oraz dokładnie wskazuje na
kierunek rozwoju rodziny chrześcijańskiej, która ma stać się domowym sanktuarium Kościoła. W tym domowym sanktuarium Kościoła – zdaniem Ojca Świętego - szczególne miejsce, szczególna rola,
przypada ojcu rodziny. Dlatego Jan Paweł II stwierdza, że mężczyzna jest powołany, aby żył w świadomości swego daru oraz roli męża i ojca, a z sakramentu małżeństwa, stanowiącego źródło charyzmatu wychowawczego czerpał pomoc potrzebną do chrześcijańskiego wychowywania dzieci. Szczególnym więc zadaniem każdego
ojca, według papieża, jest troska o uporządkowane wprowadzenie
dziecka w świat z zachowaniem Boskich nakazów i praw ludzkich.
W świetle wskazanych źródeł i poczynionych rozważań wynika, że
Jan Paweł II ukazuje ojcostwo Boże jako wzór i źródło ojcostwa
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ludzkiego, a z przesłanek teologicznych wyprowadza cztery podstawowe zadania ojca w rodzinie chrześcijańskiej.
•Wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki;
• Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze
współmałżonką;
• Praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni i
stałości;
• Dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego,
które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła.
Powyższe zadania ojcowskie stały się przedmiotem refleksji,
w wyniku, której można stwierdzić za Ojcem Świętym, że całe bogactwo zagadnienia roli mężczyzny w małżeństwie i rodzinie jest o
wiele głębsze. Aby pełniej zrozumieć istotę ludzkiego ojcostwa i
jego oddziaływania w sferze religijnej, musi być ono pojmowane
jako powołanie w swym najgłębszym wymiarze ducha i miłości na
podobieństwo Ojcostwa Boga, jako realizacja Bożego powołania,
wyrażającego się podjęciem konkretnych zadań i zobowiązań ojca
rodziny w stosunku do swych dzieci.
Ojciec Święty stwierdza, że odpowiedzialność mężczyzny dotyczy najpierw decyzji o powołaniu nowego życia do istnienia, a
następnie troski o życie już poczęte. Zwraca szczególną uwagę na
fakt, że obecność ojca jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka, wręcz
nie do zastąpienia. Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania
oznacza zaangażowanie, ofiarność i kompetencję. Powinno objawiać
się w bezinteresownym przyjęciu, w miłości, szacunku, wielorakiej i
jednolitej służbie – materialnej, uczuciowej, wychowawczej, duchowej - każdemu dziecku, które przychodzi na świat. Tak pojmowana troska powinna zawsze być charakterystyczną i nieodzowną
cechą każdego ojca rodziny chrześcijańskiej. Powinien on dbać o
dobre wzajemne relacje, nieustannie weryfikować własne życie,
zdając sobie sprawę, że najważniejszy w wychowaniu jest osobisty
przykład, czas poświęcony dla dziecka, zainteresowanie się jego
problemami, umiejętne słuchanie i prowadzenie rzetelnego dialogu,
starać się zrozumieć dziecko i z miłością, ale konsekwentnie egzekwować stawiane wymagania. W refleksji nad ojcostwem ludzkim
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Ojciec Święty w Adhortacji Redemptoris custos podkreśla znaczenie
osoby św. Józefa. Postać cieśli z Nazaretu skłania do analizy różnych aspektów ojcostwa. Chociaż nie był on biologicznym ojcem
Jezusa Chrystusa, to jednak z woli Bożej spełniał wobec Niego
wszystkie funkcje ojcowskie w sposób doskonały jako głowa Świętej Rodziny. Istota powołania Józefa, a zarazem jego wyjątkowa
godność, polega na tym, że Józef przez przyjęcie tajemnicy wcielenia Bożego okazał podobną jak Maryja gotowość woli wobec tego,
czego od niego żądał Bóg. A to, co uczynił i czynił przez całe swe
życie stało się jednym z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i
jego powołaniu.
Tak więc ojcostwo powierzone przez Boga jako konkretne zadanie życiowe, jako powołanie, rozstrzyga o najgłębszym i ostatecznym sensie jego istnienia. Potwierdzenie i przyjęcie tego powołania
dokonuje się przez akt posłuszeństwa wiary na podobieństwo ojcostwa św. Józefa, (por. Mt 1, 24), a objawia się w różnorakiej trosce i
służbie wypływającej z miłości. Powierzając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą miłością, którą napełnia też serce każdego mężczyzny będącego ojcem.
Kolejnym bardzo ważnym elementem w procesie ojcowskiego
oddziaływania w sferze religijnej jest, według Ojca Świętego, dawanie dojrzałego świadectwa życia chrześcijańskiego, które skutecznie
wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła.
Ojciec wychowuje poprzez przekazywanie dziecku prawd wiary i
zasad postępowania, przede wszystkim jednak przez dojrzały i konsekwentny światopogląd oraz własny przykład życia religijnego.
Patrząc na niego dziecko kształtuje w swej świadomości obraz
Boga jako Ojca, co stanowi fundament religii chrześcijańskiej. Ojciec musi być przyjacielem i przewodnikiem dziecka na drodze odkrywania wartości religijnych – najcenniejszego posagu na całe życie. Ojcostwo przeżywane w duchu wiary wyraża się dopuszczeniem
własnego dziecka do uczestnictwa w doświadczeniu Boga, którym
żyje, na co dzień. Ojciec w sposób naturalny dzieli się tym, co wypełnia jego życie. Jego wiara przenika życie dziecka.
W modlitewnych gestach ojca dziecko odkrywa stopniowo
Boga i przeżywa jego obecność. Przyjęcie prawd religijnych przez
dziecko musi być poparte autorytetem ojca. Najpierw on sam powi-
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nien być przekonany o potrzebie wiary, znać ją i według niej żyć.
Dopiero wtedy może ją przekazać dzieciom jako skarb. Będąc
świadkiem wiary, żyjąc życiem Eucharystycznym, ojciec uczy dzieci
jak poznawać Chrystusa, jak Go kochać i iść za Nim drogą prawdziwego życia. Nie można więc - jak zauważa Jan Paweł II - wyobrazić sobie realizacji powołania ojcowskiego bez życia wewnętrznego i modlitwy. Jako świetlany przykład życia wewnętrznego autor
Adhortacji Redemptoris Custos wskazuje św. Józefa, który miał
ogromny wpływ na człowieczeństwo Jezusa. Miłość Józefa do Syna
Bożego była mocna i głęboka, ponieważ miała korzenie w kontemplacji Boga. Praktyka pobożności wypływała z całkowitego zaufania
Bogu i poddania się Jego woli przynosząc owoce jedności z Maryją i
dorastającym Jezusem.
Pobożność Józefa i jego wierność Prawu Mojżeszowemu stanowi jego osobistą reinterpretację prawdy o swoim własnym powołaniu do ojcostwa. Jako człowiek sprawiedliwy wie on, że Bóg ma
swoje prawo do każdego. Józef jest gotowy wypełnić posłusznie i
ufnie każdą wolę Pana, nie polemizuje z Bożymi zamiarami, milcząc
odsłania swój wewnętrzny, ambiwalentny profil: człowieka rozmodlonego i kontemplacyjnego, jak również człowieka czynu, który
składa ofiarę ze swojego istnienia, ze swego serca i wszystkich zdolności oraz miłości w służbie Mesjaszowi wzrastającemu w jego domu. Przez służbę Jezusowi, razem ze św. Józefem ujawnia się ojcostwo każdego mężczyzny. Ten, który służy jak św. Józef, kto wychowuje Chrystusa w drugim człowieku, który walczy o Chrystusa,
który potrafi być ojcem w dobroci i przez wymagania, przez konsekwencję, przez odpowiedzialność, przez decyzje, przez miłość, bierze udział w ojcostwie Boga.
Wychowanie w duchu chrześcijańskim – realizowane przez
ojca - ewokuje człowieczeństwo rozumiane jako kierowanie się zasadą prawdy, sprawiedliwości, prawidłowego myślenia, uznawania
odpowiedniej hierarchii wartości, otwartości na innych, czynienia
dobra. W ten sposób dzieci doświadczają egzystencjalnie prawdy o
Bogu, który jest Miłością, i o Kościele - wspólnocie miłości. Wychowuje się poprzez właściwe postawy, których wewnętrzne zasady
przenikają w intymny świat dziecka. Wychowuje się poprzez codzienne życie rodzinne i pociągający prawością przykład.
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Tylko czujna i żywa świadomość otrzymanego powołania
pomoże ojcu rodziny poświęcić się dziełu chrześcijańskiego wychowania dzieci z wielką pogodą ducha i ufnością, a zarazem z poczuciem odpowiedzialności wobec Boga, który go powołuje i posyła, ażeby budował Kościół w dzieciach. Ojcostwo jest więc darem i
powołaniem, które powinno być rozumiane i przeżywane nie jako
wymóg i obowiązek, ale jako czytelny znak bezgranicznej miłości
Boga Ojca, który odradza do świętego życia. To On wzywa po imieniu każdego z ojców, podobnie jak wezwał św. Józefa. Jest posłannictwem, dla którego wypełnienia ojciec otrzymuje potrzebne mu
dary. Wezwanie w stosunku do Józefa – stwierdza Ojciec Święty objawiło się w sposób radykalny i z całą jasnością prawdy, że to
„Bóg dzieli się Swoim Ojcostwem z człowiekiem”. Józef odpowiada
przyjęciem daru. Przekształca swe ludzkie powołanie do rodzinnej
miłości. Podejmuje ojcowskie zadania wobec Jezusa Chrystusa i
czyni ze swego życia służbę. W realizacji swych zadań wobec Mesjasza Józef kieruje się niewątpliwie całą naturalną miłością i czułą
troskliwością, jaka może się zrodzić w sercu ojca.
Ojciec Święty podkreśla, że o rezultatach wychowania religijnego w domu rodzinnym rozstrzyga zawsze osobista religijność
samego ojca, który żyjąc w poczuciu odpowiedzialności za poprawne wychowanie dzieci, z ufnością powinien liczyć na pomoc Łaski
zagwarantowanej jemu i żonie w sakramencie małżeństwa. Ojciec
musi świadomie przyjąć postawę „świadectwa”. Dla dobra dzieci
powinien wyraźnie akcentować swoją wiarę. Wspólna rodzinna modlitwa, modlitwa osobista, uczestnictwo we Mszy św., spowiedź,
komunia święta to świadectwa żywej wiary. Budując w rodzinie
prawdziwą wspólnotę życia i miłości popartą własnym świadectwem
życia w wierze, ojciec troszczy się także o to, by ta wspólnota rodzinna włączyła się jednocześnie w służbę dla Kościoła i dla świata
przez ożywiającego ją ducha apostolskiego.
Tylko podejmując tak wzniosłe i odpowiedzialne zadania
mężczyzna może zrealizować w pełnym wymiarze swoje posłannictwo bycia ojcem, które dokonuje się przez całe życie zarówno w
sensie fizycznym jak i duchowym. Współczesny mężczyzna potrzebuje jednak pomocy i odpowiedniego wzoru. Dlatego Ojciec Święty
podkreśla znaczenie osoby św. Józefa dla Kościoła naszych czasów.

133

Wskazuje, że jednym z aktualnych i pilnych zadań duszpasterskich
Kościoła jest potrzeba ukazania mężczyźnie jego specyficznej roli w
chrześcijańskim modelu rodziny. Jeśli przyszłość ludzkości idzie
przez rodzinę – według słów Jana Pawła II – rodzina musi najpierw
odnaleźć autentyczne oblicze mężczyzny, męża i ojca.
Ojciec Święty zachęca więc wszystkich mężczyzn, aby czerpali wzór dla swego ojcostwa w osobie św. Józefa, przez którego
najpełniej objawiły się cechy Bożego ojcostwo. To, co uczynił i
czynił on przez całe swoje życie stanowi jedno z najważniejszych
świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu.
3. Negatywne aspekty braku ojca
Nieobecność ojca w rodzinie niesie za sobą negatywne skutki
wychowawcze. Dzieci wychowywane bez ojca często mają niższy
poziom inteligencji, problemy z nauką w szkole, nie potrafią odnaleźć się w życiu społecznym i w grupie rówieśniczej. Brak ojca może utrwalić w chłopcu kompleks Edypa, czyli emocjonalne i seksualne przywiązanie do matki. Brak bariery w postaci ojca, który ma
prawo do żony, a ta z kolei nie ma komu okazywać swoich uczuć,
powoduje, że chłopak zaczyna dominować uczuciowo nad matką i w
sposób niekontrolowany przywiązuje się do niej. Badania wykazują,
że dzieci wychowywane bez ojca odczuwają większy poziom lęku i
niepokoju, gdyż brakuje ojca reprezentującego siłę. W późniejszym
wieku taki człowiek odczuwa lęk przed ludźmi, obawę o swój byt
materialny – boi się biedy.
Podobnie jak w przypadku macierzyństwa, rola ojca zamyka
się w swoistym kole wychowawczym. Następne pokolenia dojrzałych i odpowiedzialnych ojców, zależą od wychowania mężczyzn
przez tych, którzy w tej chwili borykają się z trudami ojcostwa. Sytuacja ta „toczy się kołem” od pokoleń. Istotą odnowy roli ojca jest
przełamanie kryzysu, czyli odrzucenie błędnych postaw minionych
czasów, a podjęcie trudu ukazania wartości roli mężczyzny i ojca w
rodzinie. Od tego zwrotu zależy zdrowie psychiczne i moralne. Odnoszę je przede wszystkim do ojców biologicznych w średnim wieku
oraz do ojców młodych - bez uwzględnienia ojców seniorów, pomijam także ojczymostwo.
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Ojcostwo - jak i macierzyństwo - jest na pewno wartością.
Różni się znacząco od macierzyństwa choćby tym tylko, że zarówno
pod względem biologicznym jak i rodzinno-społecznym może pozostawać nieujawnione, trudne do wykrycia, podczas gdy macierzyństwo takim być nie może. Ojcostwo i macierzyństwo nie mogą bez
siebie istnieć. Są komplementarne. Wspólnie tworzą jeden niepowtarzalny akt - rodzicielstwo. Jednak nie są wobec siebie równorzędne:
nie mogą bez siebie zaistnieć, ale mogą bez siebie funkcjonować.
Rozwijające się współcześnie w tempie dynamicznym naukowomedyczne techniki wspomagania rozrodu, ich efekty - na pewno
wkrótce wytworzą zupełnie nowe - dotąd ludzkości nieznane - odniesienia w obszarze rodzicielstwa. Stworzą problemy zupełnie nieprzewidywalne. Z całą pewnością skomplikują istniejący od tysięcy
lat porządek rzeczy. Głównie pod względem etycznym, ale i biologicznym, i rodzinno-obyczajowym, i religijnym. Pozostańmy jednak
przy ojcostwie tradycyjnym i jego niezaprzeczalnej wartości.
Tyle tylko, że owo klasyczne, traktowane w sposób tradycyjny, ojcostwo w zasadzie już nie istnieje. Ulega bowiem współcześnie - w odmienionych warunkach - znacznym przekształceniom i
przystosowaniom, przemianom i modyfikacjom. Przy czym jego
wartość zyskuje wciąż nowe wymiary. Z ojcostwa tradycyjnie ekonomiczno-opiekuńczego, potrafi się na przykład przekształcać w
ekspresyjno-wychowujące. Zwłaszcza ostatnio w naszym kraju przy tylu równoczesnych transformacjach - ojcostwo klasyczne utraciło swe tradycyjne podstawy. Znalazło się jak gdyby w stanie in
status nascendi. Znalazło się na pewno w trudnym i koniecznym
procesie przystosowawczym, jak gdyby stawania się na nowo. Jest
przez to osłabione i rozchwiane. Jest labilne. Wydaje się nawet być
nieobecne lub mało znaczące. Na pewno potrzebuje dowartościowania. Potrzebuje wielu bodźców wspomagających, inspirujących.
Niestety niezwykle mało wiemy o współczesnym-nowoczesnym
ojcostwie następnych pokoleń, rodzin i całego społeczeństwa. Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne Boga Ojca w świecie patriarchalnym zakorzenił się tak głęboko w wyobraźni ludzkiej, że
uświęcił stosunki panujące w społeczeństwie opracowaniach teoretycznych teologów katolickich.
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Dowartościowywanie współczesnego ojcostwa przez Kościół
katolicki to nie tylko teoretyczna krytyka przeciwstawnych koncepcji teologicznych, związanych z ojcostwem - to również działania
naukowo-badawcze oraz działania przejawiane w praktyce społecznej, m. in. W postaci dysput podczas organizowanych sympozjów i
konferencji. Znalazły one swój wyraz również w obradach Międzynarodowego Kongresu;, zorganizowanym w Warszawie z okazji
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 pod patronatem Prymasa Polski. W
Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Chorwacji, Francji, Holandii, Rosji, Urugwaju, USA i Wielkiej Brytanii.
4. Ojcostwo z naukowego punktu widzenia
Ojcowie wyzwalają u dzieci radość życia. Rodzinne wychowanie do radości życia zapoczątkowała w Polsce w latach 60-tych
Natalia Han-Ilgiewicz. Ten rodzaj wychowania bezwarunkowo wymaga obecności ojca, bo wymaga współuczestniczenia w wychowywaniu obydwojga rodziców. Kultura osobista matki i ojca, ich
kultura pedagogiczna pomagają w wyznaczaniu rodzinnej kultury
radości - po prostu radości życia. Nie powstanie ona w rodzinie automatycznie, jeśli rodzice nie potrafią obdarzyć nią swoich dzieci.
Postać ojca niemal zawsze kojarzy się dziecku z jakąś formą radości:
bądź to wesołej, wspólnej z ojcem zabawy we wczesnym dzieciństwie, bądź to z różnymi gratyfikacjami jakimi ojciec może obdarzać
swoje dzieci w okresie ich dorastania. Satysfakcjonujące kontakty z
ojcem sprzyjają ogólnemu rozwojowi dziecka, służą kształtowaniu
otwartej postawy wobec ludzi, wyzwalają aktywność i właśnie radość życia. Dlatego tak ważna jest rodzinna pedagogika radości –
część pedagogiki rodzinnej. Uczestnictwo ojców w porodach. Małgorzata Regosz-Kaczkowska i Piotr Minowski– lekarze położnicy
pracujący w szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni-Redłowie - przez
kilkanaście lat obserwowali badawczo porody odbywane z udziałem
ojców i stwierdzili wyjątkowo pozytywny wpływ przeżytego wspólnie porodu na rozwój dojrzałego i świadomego.
Oczywiście, nie można wykluczyć, że tak być musi w każdym
przypadku. Dla niektórych mężczyzn -neurotycznych i niedojrzałych
emocjonalnie - tego typu doznanie może być szokujące. W porodzie
we dwoje mogą bowiem uczestniczyć ci rodzice, którzy wybierają
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ten akt w pełni świadomie, nie kierując się ani modą, ani ciekawością. Osobiste uczestniczenie w porodzie jest przede wszystkim dla
tych mężczyzn, którzy czują się na siłach, aby móc pomagać żonie i
swojemu dziecku. Jest dla małżeństw w pełni dojrzałych, dla ludzi
autentycznie sobie bliskich. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że spośród czterech typów męskiej tożsamości płciowej męski
mężczyzna, mężczyzna kobiecy oraz płciowo niezróżnicowany androgyniczny -najczęściej uczestniczą w porodach typy mężczyzn
androgynicznych lub mężczyzn kobiecych. Obserwowane na sali
porodowej reakcje emocjonalne ojców - ich głębokie zaangażowanie
we współpracę z rodzącymi żonami, ich wzruszenie i ogromna radość po urodzeniu się dziecka -dowodzą celowości upowszechniania
porodów z udziałem ojców, bowiem ich obecność zmniejsza u rodzących poczucie lęku i osamotnienia, znacząco też pomaga we
współdziałaniu z personelem medycznym. Wymaga jednak przygotowania obydwojga - i matki, i ojca w szkołach rodzenia.
Wyniki obserwacji badawczych zgodne są z wynikami amerykańskich badań w tym przedmiocie, które przeprowadziła Jeanette
Sasmor w Nowym Jorku na ogromnej, bo 45-tysięcznej populacji.
Aż 99,6% badanych rodziców, którzy odbyli wspólne porody, było z
tego aktu zadowolonych i uznało obecność ojców za bardzo pożyteczną. Badała ojców z różnych środowisk społecznych, o różnym
poziomie wykształcenia oraz ich dzieci w wieku szkolnym, starając
się określić współczesny model ojca - zwłaszcza jego rolę wychowawcy rodzinnego. Ustaliła, że dominującą cechą współczesnego
ojca jest jego permanentna nieobecność w domu, a także charakterystyczne cztery uzależnienia: od pracy, od samochodu, od telewizji i
od nikotyny. Współcześni pracujący zawodowo ojcowie - bezrobotnych autorka nie badała - to są przede wszystkim pracoholicy (z
własnego upodobania i wyboru lub z przymusu ekonomicznego): ich
liczba wśród badanych sięgnęła 80%. Uzależnionych od samochodu
było 65% (swoim samochodom poświęcali niewspółmiernie dużo
czasu). 48% stanowili ojcowie uzależnieni od telewizji (często oglądający widowiska sportowe, bądź filmy pełne strzałów i agresji). Od
nikotyny uzależnionych było 51% badanych (którzy palą non-stop).
Zdaniem autorki badań współcześni ojcowie utracili tradycyjne postawy związane z autorytetem moralnym i przekazywaniem warto-
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ści. Obecnie w rodzinach reprezentuj Ojcostwo jako wartość. Krystyna Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ustaliła, że
współcześni mężczyźni coraz częściej przejawiają nowe, odmienne
od tradycyjnego podejście do problematyki własnego ojcostwa.
Zmienia się zasadniczo pozycja mężczyzny w gospodarstwie
domowym, w którym zaczynają obowiązywać zasady symetrii płci,
partycypacji w obowiązkach domowych i wychowywaniu dzieci - co
w pewnym sensie obniża dotychczasowy autorytet mężczyzny i nakazuje korekty w pełnieniu swoich ról. Niezależność ekonomiczna
kobiet, ich nastawienie na samorealizację i autonomię stawiają pod
znakiem zapytania rangę;, tj. pozycję mężczyzny-ojca występującego w roli jedynego żywiciela rodziny. Diametralna odmiana pozycji
kobiet silnie rzutuje na ich macierzyństwo, ale równie silnie wpływa
na nowe podejście mężczyzn wobec swojego ojcostwa. Ku nowemu
ojcostwu Odwieczne funkcje ojców w rodzinach - prokreacyjna,
ekonomiczna, ochronna czy wychowawcza - uległy znaczącym
przemianom. Wymusiły je radykalne przemiany społecznoekonomiczne i kulturowo-obyczajowe, jakie w skali makro wystąpiły po II wojnie światowej i po dziś dzień trwają. Wymusiła je przede
wszystkim zawodowa praca kobiet - żon i matek. Natomiast wzmożone oczekiwania i potrzeby konsumpcyjne wymuszają wzmożoną
pracę zarobkową współczesnych ojców i matek. Ich praca przebiega
jednak w warunkach panującego u nas w kraju dużego bezrobocia, a
więc w warunkach dyskomfortu i ciągłego zagrożenia. W tak skomplikowanej sytuacji nie przestając być wartością, współczesne ojcostwo jest coraz trudniejsze w sprawowaniu - wciąż się musi przemieniać i dostosowywać. Wydaje się, że oscyluje ku postawie otwartego przejawiania miłości i w różny sposób służenia rodzinie – w
miejsce dotychczasowej dyktatury.
Dlatego obecnie autorytet ojcowski wydaje się być labilny, ataki być nie powinien. Współczesny autorytet ojcowski powinien
współbrzmieć w partnerskim dialogu z autorytetem matczynym. I to
właśnie kobiety przede wszystkim powinny dopomóc swoim mężczyznom w uformowaniu na nowo ich ojcowskich postaw i ich nowych
funkcji w rodzinach. Po prostu - jak się wydaje - macierzyństwo musi
wesprzeć, a tym samym dowartościować ojcostwo w jego nowoczesnym kształcie. Co więcej współczesny wymiar ojcostwa pozostaje w
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ścisłym związku z pewnym kryzysem męskości, jaki wyraźnie daje
się zaobserwować. W naszym patriarchalnym społeczeństwie jest to
niezwykły fenomen. ą wyłącznie siebie - i tonie od najmocniejszych
stron. W swoich postawach rodzicielskich zatracili pewien dawny
rygoryzm, stanowczość i konsekwencję - tradycyjne atrybuty ojcostwa. Zapracowani i rzadko obecni w domach, gdy się już w nich
pojawiają - wyraźnie łagodnieją i cichną, jak gdyby czuli się winni.
Być może dlatego częściej swoje dzieci nagradzają aniżeli karcą.
Przede wszystkim jednak pouczają je (64% badanych). Tym niemniej
90% ojców bardzo kocha swoje dzieci i uważa, że wychowuje je na
porządnych ludzi, że przekazuje im najcenniejsze wartości Ojcowie a
płeć dzieci. Okazuje się, że matki zdecydowanie przewyższają ojców
w intensywnym przejawianiu uczuć rodzicielskich - w znacznie wyższym stopniu niż ojcowie przejawiają postawy nacechowane miłością,
życzliwością, akceptacją. Bardzo rzadko stwarzają wobec dzieci dystans uczuciowy, zwłaszcza wobec córek. Zupełnie odmiennie ojcowie. W odczuciu badanych często przejawiają oni chłód emocjonalny
oraz dystans wobec dzieci. Częściej też nie akceptują swoich synów
albo córek i czynią to w sposób jawny, albo też ukryty. Ojcowie, częściej aniżeli matki, wywołują u synów uczucia negatywne. Często
rodzic tej samej płci co dziecko /ojciec-syn/ wywiera na nie frustrujący, destruktywny wpływ. Natomiast rodzic płci odmienne niż dziecko
/matka-syn/ przejawia wyraźną skłonność do stwarzania dorastającemu dziecku jak najwięcej autonomii.
Wpływ obecności ojców na kształtowanie się tożsamości
płciowej synów. Utożsamianie się z płcią męską, bądź żeńską i jej
kształtowanie to złożony proces biologiczny, psychologiczny i socjologiczny, który uaktywnia się znacząco w okresie dorastania. A
wpływ ojca jest w nim znaczący i niezaprzeczalny. Ojcowie bowiem
w większym stopniu aniżeli matki zwracają uwagę na cechy zachowania właściwe dla poszczególnych płci i wywierają większy wpływ
na dziecko, aby postępowało w sposób właściwy dla swojej płci. Badając w roku 2002 problem tożsamości płciowej chłopców wychowywanych przez samotne matki, Elżbieta Napora z Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Częstochowie wyraźnie wykazała niekorzystny
wpływ braku ojców na prawidłowe ukształtowanie się tożsamości
płciowej synów. Wyniki jej badań dowodzą, że u chłopców występują
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duże wahania w odczuwaniu własnej płci. Płeć psychologiczna uwydatnia się u nich w sposób niewyraźny i niejednoznaczny. Autorka
badań dociekała jaka jest istotność różnic dla płci psychologicznej
pomiędzy badanymi grupami chłopców: eksperymentalną i kontrolną
Chłopcy wychowywani w matczynych rodzinach monoparentalnych a więc nie posiadający w domach wzorów męskości bardzo im potrzebnych dla właściwej identyfikacji płciowej – w ujawnianej płci
psychologicznej znacząco częściej charakteryzują siebie przy pomocy
określeń kobiecych, posiadają też więcej cech z wymiaru kobiecości.
Napotykają zatem na znaczne trudności w identyfikowaniu swojej płci
psychologicznej z posiadaną płcią biologiczną. Zjawisko to zaznacza
się szczególnie silnie w okresie adolescencji - wtedy chłopcy są najbardziej kobiecy - a pod koniec tego okresu wyraźnie słabnie, kierując
się ku psychologicznej płci męskiej.
Dlatego dojrzali, 18-20-letni chłopcy - właściwie młodzi mężczyźni - przejawiają już w pełni cechy męskie. Jednak bezproblemowe,
prawidłowe uadekwatnienie tożsamości płciowej występuje tylko u
43% adolescentów. Dlatego dojrzewanie chłopców wychowywanych
przez samotne matki jest trudniejsze. Więcej w nim napięć, konfliktów i
cierpienia. Chłopcy ci silnie odczuwają brak ojcowskiego wsparcia,
które daje poczucie bezpieczeństwa i asekurację psychiczną - elementy
nieodzowne w trudnym procesie stawania się mężczyzną .Zmienia się
zasadniczo pozycja mężczyzny w gospodarstwie domowym, w którym
zaczynają obowiązywać zasady symetrii płci, partycypacji w obowiązkach domowych i wychowywaniu dzieci - co w pewnym sensie obniża
dotychczasowy autorytet mężczyzny i nakazuje korekty w pełnieniu
swoich ról. Niezależność ekonomiczna kobiet, ich nastawienie na samorealizację i autonomię stawiają pod znakiem zapytania rangę; ojcostwa
ekonomicznego;, tj. pozycję mężczyzny-ojca występującego w roli
jedynego żywiciela rodziny.
Diametralna odmiana pozycji kobiet silnie rzutuje na ich macierzyństwo, ale równie silnie wpływa na nowe podejście mężczyzn
wobec swojego ojcostwa. Ku nowemu ojcostwu Odwieczne funkcje
ojców w rodzinach - prokreacyjna, ekonomiczna, ochronna czy wychowawcza - uległy znaczącym przemianom. Wymusiły je radykalne przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowo-obyczajowe,
jakie w skali makro wystąpiły po II wojnie światowej i po dziś dzień
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trwają. Wymusiła je przede wszystkim zawodowa praca kobiet - żon
i matek. Natomiast wzmożone oczekiwania i potrzeby konsumpcyjne wymuszają wzmożoną pracę zarobkową współczesnych ojców i
matek. Ich praca przebiega jednak w warunkach panującego u nas w
kraju dużego bezrobocia, a więc w warunkach dyskomfortu i ciągłego zagrożenia.
W tak skomplikowanej sytuacji nie przestając być wartością,
współczesne ojcostwo jest coraz trudniejsze w sprawowaniu - wciąż
się musi przemieniać i dostosowywać. Wydaje się, że oscyluje ku
postawie otwartego przejawiania miłości i w różny sposób służenia
rodzinie – w miejsce dotychczasowej dyktatury. Dlatego obecnie
autorytet ojcowski wydaje się być labilny, ataki być nie powinien.
Współczesny autorytet ojcowski powinien współbrzmieć w partnerskim dialogu z autorytetem matczynym. I to właśnie kobiety przede
wszystkim powinny dopomóc swoim mężczyznom w uformowaniu
na nowo ich ojcowskich postaw i ich nowych funkcji w rodzinach.
Po prostu - jak się wydaje - macierzyństwo musi wesprzeć, a tym
samym dowartościować ojcostwo w jego nowoczesnym kształcie.
Co więcej współczesny wymiar ojcostwa pozostaje w ścisłym
związku z pewnym kryzysem męskości, jaki wyraźnie daje się zaobserwować. W naszym patriarchalnym społeczeństwie jest to niezwykły fenomen.
5. Zakończenie
W moich rozmyślaniach przedstawiłem obraz ojcostwa, który
wplata się w naukę Kościoła Chrystusowego w sposób ścisły i tylko
w takiej korelacji ma w sobie właściwy sens. Istotą jest by ojcostwo
było świadome, nie było dziełem przypadku, chwili uniesienia czy
też zwykłej ludzkiej biologicznej przyjemności. W świadome i dojrzałe ojcostwo musi być wpisany nierozłączny aspekt odpowiedzialności, który powinien towarzyszyć rodzicom od momentu poczęcia
poprzez wychowanie swoich dzieci i życie dojrzałe.
Konkludując stwierdzenie, iż ojcostwo jest nierozłącznym
elementem wiary człowieka musimy mieć świadomość, iż nie ma
ono końca. Bowiem raz zostając rodzicami, ojcem czy matką,
przyjmujemy na siebie obowiązek odpowiedzialności za swoje dzieci aż do końca naszych dni. Tak więc w pełni spełnione ojcostwo ma
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miejsce wtedy, gdy jest oparte na prawidłowym związku rodziny
tworzonym przez mężczyznę i kobietę złączonych chrześcijańskim
więzłem małżeństwa.
Summary
In my thoughts I presented the image of fatherhood, which is
woven into the teaching of the Church of Christ strictly and only in
such a correlation has the proper sense. The essence is that fatherhood was aware, it was not a coincidence, the moment of elation or
ordinary human biological pleasure. The conscious and mature fatherhood must be entered inseparable aspect of responsibility, which
should be accompanied by parents from the moment of conception
through the education of their children and mature life.
Concluding statement that fatherhood is an inseparable part of
human faith, we must be aware that it has no end. Because once becoming parents, father or mother, we assume an obligation to account for
their children until the end of our days. So fully met fatherhood takes
place when it is based on a correct relationship of the family formed by
a man and woman joined the Christian marriage bond.
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Anna Maria Piskorska

Problemy ojcostwa duchowego we współczesnym kinie –
analiza na przykładzie charyzmatycznego przywódcy
Irimiása z Szatańskiego tanga Béli Tarra
Esencja i egzystencja
Co może powstać w wyniku rejestracji rzeczywistości specyficzną techniką? – oto pytanie, które zadawali sobie pierwsi badacze
filmu jako sztuki czasoprzestrzennej, intuicyjnie wyczuwając, że
medium filmowe posiada unikalną zdolność w zakresie odwzorowywania fizykalnych aspektów świata i dzięki niej rzeczywistość
może niejako „przemówić sama”. Tego typu teorie odzwierciedlają
tęsknotę podmiotu za wyzwoleniem z egzystencjalnej i gnoseologicznej udręki, pragnienie objawienia się rzeczywistości „takiej, jaka
jest”, wglądu – czyli widzenia (doświadczenia) źródłowego.
Etymologicznie termin kontemplacja wywodzi się od łacińskiego contemplatio i oznacza czynność uważnego wpatrywania się
zmysłowego lub umysłowego. W filozofii kontemplacja określa
poznawczą relację do świata, dochodzenie do istoty rzeczywistości.
W psychologii kontemplacja jest czynnością poznawania czegoś,
aktem silnie angażującym i ważną dla człowieka formą percepcji,
związaną przede wszystkim z doświadczeniem szeroko rozumianego
piękna. Film esencjalny w formie jest zazwyczaj egzystencjalny w
treści. Programowa redukcja widzialnej rzeczywistości na ekranie
tematyzuje dwa fundamenty ludzkiego istnienia (Heideggerowskiego bycia-w-świecie): czas i przestrzeń, które człowieka ograniczają,
ale również definiują. W ten sposób – poprzez ekspozycję czasu w
bezruchu – sproblematyzowane zostaje trwanie.
Z odkrycia tych potencjalnych możliwości kina wynikła aspiracja, by opisywać duchowy aspekt kondycji ludzkiej poprzez dzieła
współczesnej sztuki filmowej. Wyjątkowa „giętkość” języka filmowego sprawia, że wyraża on egzystencję człowieka XX i XXI wieku
znacznie celniej, niż jakakolwiek inna forma językowa (włącznie z
traktatem filozoficznym!), co na poziomie relacji odbiorczych (autor
– świat, kamera – świat przedstawiany, widz – dzieło filmowe)
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umożliwia stworzenie autentycznej sytuacji egzystencjalnej – przedreligijnego stanu duchowego, czyli przyczyny, od jakiej wszelka
religia bierze swój początek. Już „ojciec egzystencjalizmu” – Søren
Kierkegaard onegdaj napisał, że „system logiczny jest możliwy,
system egzystencjalny jest niemożliwy”. I rzeczywiście taki system
nigdy nie powstał, przy czym warto poczynić zastrzeżenie, że zarówno Heidegger jak i Sartre swoich „głównych” dzieł ostatecznie
nigdy nie napisali. Głównych – to znaczy tych, które miały pokazywać pozytywną drogę odkrycia prawdy Bytu (Heidegger) oraz sposób, jak żyć w pełni wolności (Sartre).
Mamy zatem egzystencjalny punkt wyjścia i przestrzeń otwartą, pole do dalszego myślenia/działania/tworzenia. Czy Heideggerowskie bycie-w-świecie i bycie-tu-teraz może urzeczywistnić się w
akcie kreacji rzeczywistości filmowej? Reżyserzy „filozofują filmem”, czyli posługują się zasadniczo odmiennym od słowa pisanego
językiem autentycznego doświadczenia: czy nie o taki język właśnie
chodziło egzystencjalistom?
Szatańskie tango jako odpowiedź na Dziennik wiejskiego
proboszcza Roberta Bressona?
Twórczość modernistów odnosiła się (w sposób mniej lub
bardziej bezpośredni) do kondycji powojennego świata, który określano miejscem niezrozumiałym, pełnym fałszu i pozbawionym
trwałych odniesień. Choroby społeczne (które równie dobrze można
by nazwać schorzeniami duszy), jakie opanowały Europę w drugiej
połowie XX wieku, takie jak kryzys wiary, lęk tożsamościowy i
poczucie wyobcowania, znalazły swoje odzwierciedlenie w rozluźnieniu w filmowych fabułach związków przyczynowo-skutkowych i
czasoprzestrzennych oraz wprowadzeniu nadrzędnej wobec wydarzeń kategorii przypadku. W planie treści odpowiadały temu chwiejne motywacje bohaterów, co z kolei prowadziło do załamania lub
całkowitego braku akcji. Zwracając się w stronę eksperymentów
formalnych, kino „autorów” odkrywało na nowo sugestywność samego obrazu filmowego. Wprowadzenie narracji subiektywnej objawiało widzom nową sferę w kinie: schizofrenicznych zaburzeń
tożsamości, różnych aktów transgresji, a najczęściej wizualizacji
ludzkich myśli (poprzez retrospekcje, marzenia, sny). Trudny egzy-
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stencjalizm wyzierał spod awangardowych chwytów poprzez niekoherentną narrację i wyraźne spowolnienie tempa zdarzeń, a także
często zwiększaną długość metrażu. Film na drodze dystrakcji zmierzał w atmosferze melancholii ku refleksji o człowieku i medytacji
nad stanem świata.
Redukcjonistyczne dążenia w konstruowaniu filmowego świata, które znamionują twórczość współczesnych neomodernistów
(takich jak Béla Tarr), mają swoich prekursorów, w tym przede
wszystkim wielkiego reformatora języka filmowego: Roberta Bressona. Dr hab. Rafał Syska w artykule o filmowym modernizmie
przywołuje koncepcje tego bezkompromisowego twórcy (zestawiając je z drugim ważnym modernistą – Michelangelo Antonionim) i
wytyczoną przez niego drogę realizacji minimalistycznych tendencji
określa minimalizmem metonimicznym1.
Minimalizm metonimiczny charakteryzuje się dążeniem do
zredukowania elementów zbędnych na płaszczyźnie dramaturgicznej, głównie poprzez zastosowanie elips oraz uschematyzowanej
metonimii. Robert Bresson w ten sposób konsekwentnie eliminował
czynniki obce kinematografowi2, wykluczał widowiskowość (za całą
scenografię starczyło kilka niezbędnych obiektów, które identyfikowały przestrzeń i były wykorzystywane przez bohaterów do codziennych działań) i selekcjonował wątki fabularne (wycinał wątki
poboczne i wymazywał epizodyczne postaci). Tarr stosuje w swoich
dziełach podobny zabieg „domykania” przestrzeni filmowej w obrę-

1

R. Syska, Filmowy modernizm, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67-68,
s. 163-167.
2
„Kinematografem” nazywał Bresson rodzaj „pisma artystycznego”
złożonego z dźwięków i obrazów w ruchu. Tak konstruowane sceny zyskiwały swoje znaczenie tylko za sprawą odniesień względem całości oraz
wchodząc z innymi scenami we wzajemne zależności. Bresson twierdził, że
jedynie kinematograf zasługuje na miano sztuki filmowej, ponieważ jest
bliski prawdzie i naturze. W opozycji do niego reżyser sytuował zjawisko
„kina” – tego „bękarta teatru” skażonego teatralnością, fałszem i sztucznością przedstawienia. Produkując „kino”, chodzi bowiem o inscenizację,
dramaturgię, posługiwanie się wykonawcami. Kinematograf zaś to esencja
świata, czysta natura.
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bie wnętrza kilku mieszkań lub pleneru związanego z konkretnym
małomiasteczkowym bądź wiejskim krajobrazem.
Ponadto Węgier, tak jak Francuz, unika w planie znaczeń metafor, alegorii oraz symboli, co w przypadku obu twórców nie wynika jedynie z prostego pragnienia autentyzmu, ale przede wszystkim
z potrzeby mówienia językiem czysto filmowym: przekształcenia
poszczególnych gestów, reakcji i sytuacji w uproszczone znaki, bezpośrednie wizualne sugestie dla widza. W praktyce powyższe założenia realizowane są poprzez rygorystyczną rejestrację zachowań
bohaterów wykonujących proste czynności: „egzystencjalny i humanistyczny walor poszczególnych historii został zawarty w cierpliwym przedstawieniu samej fizjologii człowieka i epifanicznej adoracji codzienności”3. Właśnie ten sposób obrazowania Tarr wykorzystał w realizacji Szatańskiego tanga, a doprowadził do perfekcji w
wieńczącym jego twórczość Koniu turyńskim.
Sytuacja oderwana od determinujących ją kontekstów wymusza na widzu konfrontację z czystym wydarzeniem (czynnością,
reakcją, beznamiętnie wygłoszoną kwestią) – co daje szansę na doświadczenie bezpośredniego olśnienia samym gestem, słowem, spojrzeniem człowieka znajdującego się po drugiej stronie kinowego
ekranu. Obraną przez Bressona perspektywę (wręcz fizjologiczną)
można odczytać jako protest przeciwko tłumaczeniu zachowań bohaterów rozbudowanym tłem psychologicznym, a w dalszej konsekwencji – jako sprzeciw wobec stereotypowej melodramatyczności,
przesadnej emocjonalności uproszczonych diagnoz społecznopolitycznych.
Niekonwencjonalny przekaz filmowy radykalnie uaktywnia
widza, zmuszając go do zaangażowanej recepcji świata (stworzonego na ekranie tylko we wstępnej części), a redukuje tzw. „przyjemność” łatwego, biernego odbioru. Widz otrzymuje zimny sygnał,
który dopiero w procesie przyswajania – w każdorazowo odmienny i
zindywidualizowany sposób – jest przekształcany w intensywne
odczucie. W ten sposób dochodzi do głosu jedna z podstawowych
dla modernistów filmowych (i ich uczniów) zasada: im mniej emocji
na ekranie, tym więcej wolności dla widza, tym większa otwartość
3
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Syska, op. cit., s. 148.

widza na odkrywanie nowych uczuć i stanów emocjonalnych w sobie. Dzieło oszczędne, czyli pozbawione wszystkiego, co może rozpraszać percepcję, stanowi zatem najlepsze medium do objawiania
zaskakującego bogactwa znaczeń i podskórnych emocji. Dopiero w
dziele minimalistycznym znajduje się odpowiednia przestrzeń dla
treści metafizycznych i pytań o transcendencję.
Mimo częstego wykorzystywania monologów (zazwyczaj
mówionych z offu przez głównych bohaterów), Bresson nigdy nie
ufał słowom na tyle, by szukać w nich szansy na syntetyczne wypowiedzenie prawdy o świecie:
Als junger Mensch las ich sehr wenig. Für mich als geborenen
Maler, der allerdings nur noch mit kinematographischen Bildern malt ist das Leben nicht mit Worten zu übersetzen4.

Reżyser realizował swoje cele przede wszystkim poprzez spokojną kontemplację obrazu, wstrzymywanie zdarzeń, celebrację
powszednich czynności (niewpływających na rozwój akcji); motorykę zastępował stanem odrętwienia, refleksyjność przedkładał ponad działanie.
Cała filmowa koncepcja tego francuskiego filmowca jest niezwykle bliska twórczym poszukiwaniom Tarra. Bezkompromisowe
dążenie do wyrażenia prawdy o świecie prowadziło obu reżyserów
ku podobnym środkom filmowym.
Bresson, choć nie potrafił zdefiniować, czym jest prawda, obrał ją za podstawowy cel swoich poczynań twórczych, nieustannie
jej szukał, a każdy jej przejaw ukazywał widzowi. Z tego powodu
odrzucił możliwość zatrudniania aktorów, ponieważ uważał, że ich
gra pełna jest pozorów (drażniących konwencji, rutyny, zdystansowanych interpretacji odgrywanych postaci), które wprowadzają
oko w błąd. Zamiast zawodowych aktorów angażował naturszczyków, których nazywał „modelami”. Wyszukiwał ich wśród
znajomych, w tłumie przechodniów, w czasie podróży etc. Musie4

Mało czytałem w młodości. Dla mnie, jako urodzonego malarza, jednakże malującego przede wszystkim obrazem filmowym, życia nie można
wyrazić słowami. [tłumaczenie: Anna Piskorska] „Reihe film 15: Robert
Bresson”, RH 256, 30.01.1978, s. 81.
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li oni odpowiadać filmowej postaci pod względem psychologicznym i fizycznym. Jednak w czasie kręcenia zdjęć model miał za
zadanie niejako zapomnieć o odtwarzanej postaci i pozostać sobą w
inscenizowanych sytuacjach.
Jeśli chodzi o inspiracje dla własnych dzieł, Bresson (podobnie jak Tarr) dość lekceważąco traktował ludzi filmu. Znacznie chętniej wskazywał na wzorce wywiedzione z malarstwa, muzyki, a w
dalszej kolejności i literatury. Wymieniał między innymi Leonarda
da Vinci, Matissa, Vivaldiego, Mozarta, Bacha, Montaigne`a, Pascala, Rousseau.
Bresson to apostoł kina czystego, autentycznego, wyzwolonego spod władzy literackich szablonów i teatralnej widowiskowości.
Tarr pozostaje i w tej kwestii wiernym mu uczniem, ponieważ obaj
twórcy w swoich filmach często rezygnują z klasycznej ścieżki
dźwiękowej na rzecz muzyki szmerów, dźwięków wytwarzanych
przez elementy świata przedstawionego.
Koncepcja sztuki, którą Bresson zamknął w zdaniu: „Sztuka
ma siłę tylko w swej czystej formie”, określana jest przez filmoznawców jako odwrócony pogląd Platona. Grecki filozof uważał
bowiem, że istnieją byty doskonałe, idealne, które jednak pozostają
niedostępne w wymiarze ziemskim i ludzkim, poznajemy jedynie ich
odbicia, percypowane zmysłami kopie, jak gdyby ich cienie na ścianie jaskini z rozpalonym ogniskiem. Bresson również przyjął istnienie bytu doskonałego, lecz umiejscowił go wewnątrz rzeczywistości
i określił mianem „świata natury”. Szerokie rozumienie tego zjawiska mieściło w sobie i ludzi, i przedmioty, przyrodę i aglomeracje
miejskie. Tylko że wszystko to występowało niegdyś w stanie czystym, pierwotnym. Dziś trudno jest rozpoznać w otaczających nas
zjawiskach tę oryginalną pierwotność, ponieważ ludzie, pod wpływem czynników kulturowych, psychologicznych i obyczajowych
wypaczyli prawdziwą naturę świata, a więc jego doskonałość. Tym,
co zakłóciło bezpośrednie poznanie natury jest pewnego rodzaju
sztuczność, konwencja, umowność wpisywania współczesności w
różnego rodzaju dyskursy, które zaciemniają naturalny obraz danego
zjawiska.
Sztuka filmowa (tak Bressona, jak i Tarra) dąży do uchwycenia owej naturalności, do przekazania głębszej prawdy na temat te-
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go, co istotne w określonych sytuacjach i w określonym środowisku.
Stąd modele, a nie aktorzy, aby ujawnili prawdę o naturze człowieka, aby byli sobą. Następnie także to, co ich otacza powinno być nie
tyle fotografią rzeczy, ile samymi rzeczami, prawdziwymi krajobrazami. Dlatego Bresson preferował motywacje uczuciowe, a nie rozumowe; kwestionując wiarygodność wypaczającego poznania intelektualnego, rejestrował kamerą automatyzm postępowania ludzi,
który odsłania w nich to, co prawdziwe.
W zamyśle uniwersalnej koncepcji twórczej Bressona (a dalsze analizy dzieła Tarra wskażą, jak bliskiej również temu reżyserowi) forma w całości jednoczyła się z treścią. Myślący był dla niego
sam obraz filmowy. Powinien więc istnieć nie tylko na poziomie
dosłowności, ale również wyrażać sensy pozafilmowe, sugerowane
przez dialogi i komentarze pozakadrowe, wysublimowany ruch kamery oraz świadomy montaż scen. Wszelka refleksja zostaje zatem
wpisana do wewnątrz, w filmowe realia i przenika przez niuanse,
detale. Luis Bresson założył (a twórczość Béli Tarra stanowi poparcie tej tezy), że można za pomocą formy filmowej wydobyć prawdę
o świecie, nawet jeśli „gołym okiem” nie można jej już zobaczyć.
Duchowość w medium filmu
Nie sposób stworzyć jednego alternatywnego terminu na różnorodne bogactwo duchowości wyrażanej przez modernizm i neomodernizm filmowy, ale bezsprzecznie jej ewidentnym rysem jest
ciągłe poszukiwanie i kwestionowanie. Jest to bowiem duchowość
aktywna, wyrażana czasownikowo, stąd też można również spróbować wytyczyć jej kierunek: w stronę poszukującej orientacji religijnej – terminem tym posłużył się prof. David M. Wolff (jeden z największych autorytetów w psychologii religii), jednocześnie rozpoznając kierunek poszukujący jako „stadium bardziej dojrzałe niż
ortodoksja” i postulując: „rozwijanie i ocena poszukującej orientacji
religijnej to z pewnością jedno z najpilniejszych zadań psychologii
religii”5. Dzieła filmowe takie jak Dziennik wiejskiego proboszcza
czy Szatańskie tango – filmy, które określam mianem „kontempla5

D. M. Wulff, Psychologia religii klasyczna i współczesna, Warszawa1999, s. 217.
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cyjnych” – mogą się walnie przysłużyć tym badaniom, ponieważ
realizują one ruch poszukujący w sytuacji estetycznej.
Doświadczenie graniczne implikuje najbardziej rzetelną formę
samopoznania (usuwany grunt spod nóg – nie mogę uchwycić bytu
empirycznego w sposób trwały) – uświadomienie sobie, że jest się
bytem autonomicznym i posiada się wybór: albo zrezygnuje się z
życia autentycznego i utknie w skostniałej i bezrefleksyjnej strukturze, albo będzie się żyło jako egzystencja, to znaczy podejmowało
ryzyko bez nadziei na ostateczne rozwiązanie i znalezienie oparcia.
Koncepcja projekcji-identyfikacji Edgara Morina6 rodzi się ze
zderzenia dwóch czynników: krańcowej ruchomości obrazu towarzyszy skrajna nieruchomość widza. Jednak w przypadku analizowanych filmów ruchomość obrazu została zastąpiona przez jego
ciągłość trwania. Bezruch jest tutaj zjawiskiem nowym i niespodziewanym (podobnie jak bezruch w teatrze tańca), przez co prowokuje do zredefiniowania podstawowej relacji: film – widz. Kontemplacja jako inny rodzaj aktywności odbiorczej przeciwstawia się
bierności umysłowej widza w relacji z kinem atrakcji i uczestnictwu
w grach kina postmodernistycznego.
Próbę podjęcia się opisu filmu religijnego podjęła się onegdaj
prof. Marioli Marczak. Przeprowadzone przez nią analizy zostały
opublikowane w książce Poetyka filmu religijnego, w której autorka
próbuje opisać specyfikę gatunkową filmu, który można określić
mianem „religijnego” – poczynając od jego specyficznych cech gatunkowych aż po poetykę dzieł znajdujących się na marginesie tzw.
twardego centrum gatunku. Za teoretyczną podbudowę swojej pracy
Mariola Marczak obrała teorię stylu transcendentnego amerykańskiego reżysera i filmoznawcy Paula Schradera oraz koncepcję kina
transcendencji francuskiego teoretyka filmu i teologa Amédée Ayfra. Jako że prace tych dwóch badaczy zdają się najpełniej opracowanymi i wciąż atrakcyjnymi teoriami transpozycji treści religijnych
i okołoreligijnych w dziele filmowym, znajdują się w również w
ścisłym kręgu moich zainteresowań, choć żadna z nich nie odnosi się
bezpośrednio do kina najnowszego. Oczywiście znaczącym ograni6

Koncepcja ta została opisana w sposób syntetyczny przez prof. Alicję
Helman w podręcznikowej pozycji Historia myśli filmowej, Gdańsk 2010.
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czeniem tych prac – co należy mieć na względzie, jeśli dąży się do
opisu duchowości „jako takiej” – jest prowadzenie wywodu na temat
duchowości w kinie przy użyciu pojęć wywiedzionych wyłącznie z
chrześcijaństwa. Wspomniani badacze – oraz liczni autorzy publikacji na ten temat rozsianych w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych – opierają swoje ustalenia na pojęciach sacrum i numinosum, tak jak je opisał (klasyczny dziś) Rudolf Otto.7 Swoją wypowiedź na temat Bressona Mariola Marczak konkluduje tym, że reżyser w oczyszczonych kadrach Dziennika wiejskiego proboszcza
„ewokuje transcendencję”. Przy czym sama autorka asekuracyjnie
stwierdza, że na tego typu hermeneutyczne interpretacje ma wpływ
zarówno światopogląd twórcy, jak i samego badacza.
Esencjalistyczne teorie filmu: tęsknoty pionierów
Wieloznaczne terminy duchowości czy religijności w sztuce
są zazwyczaj interpretowane w kontekście koncepcji filozoficznych,
które nadają im pewnego rodzaju ramy i semantyczny konkret. Powołując się na badania prof. Pawła Michała Markowskiego, dr Joanna Sarbiewska (autorka m. in. Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga) orzeka, że obraz posiadający ową równowagę staje się „epifanią bytu”. Jako dziecko swoich czasów, naznaczona hermeneutyką podejrzeń, nie jestem w stanie uwierzyć w łatwą
drogę prowadzącą do bytu. Z tego powodu tym bardziej w polu moich zainteresowań znajdują się rozliczne filozofie reprezentacji oraz
koncepcje tworzone przez takich badaczy jak: Husserl, Ingarden,
Bergson, Hans-Georg Gadamer, Merleau-Ponty, a na gruncie sztuki
filmowej: Arnhem, Bazin, Kracauer, Balazs. Ci ostatni są twórcami
esencjalistycznych teorii filmu, czyli odnoszących się do podstawowych właściwości tego medium. To właśnie wśród nich lokuję interesujący mnie problem kontemplacyjności jako zbiór cech specyficznie filmowych. Poniżej przedstawiam swoje analizy w postaci
autorskiej tabeli:
7

Tak zawężona perspektywa uniemożliwia włączenie w obszar interpretacji dzieł filmowych pochodzących z innych niż zachodni kręgów kulturowych, nie działa również przy opisie europejskich filmów eksponujących odmienną duchowość, np. ateistyczną.
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Specyficzne
cechy medium
filmowego
porządkowanie
emocjonalność

Jean Epstein

animizm

Teoretyk

czasowość
(czwarty wymiar)
zmienność
działania
na realności

ahistoryczność

Béla Balázs

cielesność
zbliżenie

ucieleśnienie

wizualność
(kultura wizualna)
funkcja
tyczna
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este-

Opis
selekcja materiału, nadrzędna celowość
emocje generowane przez samo obcowanie ze sztuką
przedmiot osadzony w świecie filmowym
wydaje się mieć charakter, wspomnienia,
wolę i „duszę”
wszystko jest czasowe, w przeciwieństwie do
bezczasowego wycinka świata – teraźniejszości, w której funkcjonujemy na co dzień
to, czego nie widzi oko w codziennym
doświadczeniu
analiza, dekompozycja i rekompozycja
realności – kino nadaje zmysłowe formy
tym postaciom egzystencji, których nie
ogarnia nasza percepcja (zwolnienie,
przyspieszenie, zbliżenie, powtórzenie,
ruch kamery – wszystko, co wydobywa
niezwykłe aspekty bytów i rzeczy)
„Nie ma historii, nigdy ich nie było – są
tylko sytuacje bez głowy i ogona, bez
początku, środka i końca” (Epstein)
kina doświadczamy cieleśnie
twarz ludzka jest w stanie odzwierciedlić i
wyrazić – pozawerbalnie, przedpojęciowo
– stany duszy, które stają się bezpośrednio
widzialnymi
wizualna korespondencja dusz, które się
ucieleśniły; człowiek staje się znów widzialny
przestrzenią eksploracji filmowej powinny
być obszary niedostępne racjonalnej kulturze pojęciowej (uczucia, świat przeżyć
wewnętrznych)
dzieło sztuki (film, utwór etc.) jest czymś
niepowtarzalnym

Według teoretyków-realistów (Arnheim, Balázs, Bazin, Kracauer) kamera filmowa jest w stanie uchwycić materialną rzeczywistość w całej jej wieloznaczności i nieokreśloności, wyzwolić ją z
ujęć konwencjonalnych, ze swoistej deformacji czy subiektywizacji,
właściwych oglądowi innych sztuk, a więc pozwala wizualnie zaistnieć nagiej rzeczywistości. Czy obraz filmowy posiada faktycznie
tego typu referencyjną moc?
Techniki kontemplacji ojców duchowych
Współczesne kino kontemplacyjne wybiera minimalizm zamiast widowiskowości kina atrakcji, a kontemplację jako sprzeciw
wobec interaktywnej gry kina postmodernistycznego. Ale przecież
wyciszenie, milczenie, uważność – to także techniki kontaktu ze
światem wykorzystywane przez mnichów od początku istnienia życia monastycznego. Europejskim eremitom, bliskowschodnim ojcom
pustyni, indyjskim joginom czy japońskim mnichom zen podczas ich
duchowych praktyk towarzyszyła pewność, że – aby naprawdę zaangażować się w życie i odnaleźć w świecie – należy pozostać nieporuszonym, nierozproszonym.
W kontekście praktyk nastawionych na zmianę stanu świadomości techniki filmowe wykorzystane przy tworzeniu Szatańskiego
tanga dążą do maksymalnego zaangażowania widza w świat przedstawiony, świat, który – paradoksalnie – dzięki swojemu minimalizmowi zyskuje swoistą totalność, zdolność do wchłonięcia wszystkich innych rzeczywistości (w tym również tej, w której znajduje się
widz). W ten sposób odbiór dzieła filmowego staje się praktyką egzystencji, o której nie dowiadujemy się z poziomu abstrakcyjnych
pojęć, lecz której doświadczamy zanurzeni podczas projekcji w tym
głębszym wymiarze istnienia.
Kryzysy ojcostwa duchowego
Irimiás - bohater Szatańskiego tanga – jest postacią, o której
do końca nie dowiadujemy się niczego pewnego. W pierwszej części
filmu zaczynają krążyć pogłoski o tym, że zmierza w stronę wsi i
odkąd wieść zaczyna się nieść od chaty do chaty, wszyscy czekają
na jego rzekomy powrót. W kontakcie z wieśniakami Irimiás jawi
się jako charyzmatyczny przywódca, w rozmowach ze swoim towa-
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rzyszem Petriną daje się poznać jako makiaweliczny manipulator,
natomiast z klamrowego wątku jego kontaktów z władzą możemy
wywnioskować, że współpracuje z lokalną policją jako donosiciel.
Pozostaje jednak do końca projekcji ukryta w tej postaci pewna tajemnica, która wymyka się opisowi. Jest ona związana z bardzo poetyckim językiem, jakim na co dzień się posługuje Irimiás, wieloznacznością wypowiadanych przezeń słów – pewną złowrogą delikatnością, z jaką odnosi się do świata. A być może chodzi o proste
pytanie: czy prawdziwy poeta może być jednocześnie cynicznym
łajdakiem?
Jego przybycie poprzedza śmierć małej Estike – zdarzenie,
które Irimiás wykorzystuje, by dać się od razu poznać jako charyzmatyczny przywódca, potężny przewodnik tej małej wiejskiej
wspólnoty, która natychmiast uzależnia swoje dalsze działania od
jego słów. Faktycznie trzeba bowiem oddać temu fałszywemu „ojcu
duchownemu”, że potrafi przemawiać. Jak wytrawny wizjoner opowiada o samotnej wędrówce dziewczynki w nocy przez las i jej zaglądaniu przez okno do karczmy (opisuje scenę z takim znawstwem,
jakby dotychczas siedział po drugiej stronie ekranu i uczestniczył
razem z widzami w filmowej projekcji!), jak apostoł nawołuje
mieszkańców, by wzięli odpowiedzialność za śmierć niewinnego
dziecka i odważyli się na przemianę; jak egzorcysta straszy, że wieś
jest opętana, więc należy ją opuścić; wreszcie jak profeta opowiada
o wspólnym lepszym życiu, w zgodzie, zjednoczonej pracy i szczęściu, jeśli tylko mieszkańcy wsi mu zaufają i pójdą za nim oraz...
dostarczą kapitał na poczet tej wzniosłej, choć wymagającej poświęcenia inicjatywy.
Oszustwo, jakiego się dopuszcza ten mesjasz-uzurpator, odznacza się wysokim poziomem nikczemności, stąd też przypuszczalnie właśnie w jego szalbierstwie można się doszukiwać owego
„szatańskiego” pierwiastka. Okrada on swoich współziomków (z
rozmowy wieśniaków dowiadujemy się, że kiedyś był jednym z
nich) nie tylko z pieniędzy, lecz także – a może przede wszystkim –
z resztek nadziei na odmianę parszywego losu. Wielka wizja autonomicznej, doskonale prosperującej farmy, w której każdy będzie
miał swoje zajęcie i żył we wspólnocie, zaczyna się rozpadać, kiedy
bohaterowie, zdobywszy się na odważny krok opuszczenia wsi, do-
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cierają do domu, w którym mają razem zamieszkać – wielkiej posiadłości, kompletnie zrujnowanej. Przygnębiająca przestrzeń wiąże na
nowo naszych bohaterów z rzeczywistością: wygląda to tak, jakby w
ciemności zapadającej nocy zobaczyli zgliszcza własnych marzeń.
Irimiás pojawia się dnia następnego w samą porę, by zgasić bunt w
zarzewiu, tłumacząc, że plan wymaga poświęceń i składa się z kilku
etapów, a teraz wszyscy wtajemniczeni muszą się rozproszyć i utajnić przed światem ich cały wielki projekt, ponieważ nie leży on w
interesie władzy. Wieśniacy zostają posłani (jak karykatury apostołów) do różnych robót, ciężkich i nieprzynoszących zysku, godząc
się na pełną zależność od miejskich chlebodawców-krwiopijców. W
ten sposób bohaterowie, wiedzieni ostatnimi resztkami nadziei na
idylliczną komunę, dotarli do miejsca najbardziej od niej odległego.
Łzy rozczarowania w oczach Futakiego to najwymowniejszy możliwy komentarz.
Ojcostwo duchowe jako odpowiedź na ludzką wolność
Jak wobec tego należy rozumieć zdecydowaną wypowiedź
Tarra na temat Szatańskiego tanga, jakoby był to film optymistyczny? Na znaczeniu całej opowieści kładzie się cieniem wymowa
pierwszej sceny, która wskazuje na bolesną analogię pomiędzy uległym bydłem a bierną i naiwną wspólnotą bohaterów – zaślepionych
małostkowymi ambicjami, ograniczonych przesądami i uprzedzeniami. W tym zsekularyzowanym świecie pozytywnych wartości
należy się raczej dopatrywać przez dyskurs apofatyczny. Kiedy w
końcowych rozdziałach nasi bohaterowie zostają z niczym, warto się
cofnąć i raz jeszcze przyjrzeć ich twarzom z początku: co takiego
mieli, co później zostało im odebrane? Te wartości to godność i
wolność – podstawowe wyznaczniki człowieczeństwa. Wieśniacy
urządzający nocne zabawy i tańce, mimo swojego marnego położenia i zubożenia duchowego wciąż mogli mieć nadzieję na odmianę
losu, ponieważ nie byli niczyimi niewolnikami. Dopiero kiedy ich
nieokreślona nadzieja skrystalizowała się w ślepej wierze w Irimiása, zwolnieni od myślenia scedowali na niego wszystkie decyzje,
oddali swoje życie wraz z jego godnością w obce ręce.
W ten sposób wolność została im odebrana. W symbolicznej,
a jednocześnie bardzo realistycznej (szczególnie w warunkach real-
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nego socjalizmu) scenie „poprawiania” przez policjantów donosu
(diametralnie odbiegającego od wymogów formalne tego rodzaju
„literatury”) napisanego przez Irimiása na swoich „podopiecznych”
widzimy, jak każdy po kolei mieszkaniec wsi zostaje scharakteryzowany, a jego opis zarchiwizowany w typowej białej teczce. Mamy
tu do czynienia z kolejnymi poziomami świadomości oraz – zazwyczaj idącą w parze z wszechwiedzą – coraz większą władzą. Na tworzony przez mieszkańców wioski mikroświat zostaje nałożona subiektywna narracja Irimiása (bohatera o szerszej perspektywie), a
następnie na nią nachodzi zewnętrzny system inwigilacji obywateli
stworzony przez aparat lokalnej władzy, która dąży do ograniczenia
wolności w interesie ustalonego porządku. Problem dychotomii
wolności i prawa zostaje wywołany już w pierwszej części filmu,
gdy Irimiás z Petriną jeszcze przed przybyciem do wsi znajdują się
w komisariacie, gdzie są zmuszeni do odbycia rozmowy z kapitanem
policji na temat konieczności zachowywania prawa oraz współpracy
z policją w imię nadrzędnej idei porządku (zmuszeni zapewne z
powodu swoich wcześniejszych zatargów z prawem). Przy tym spotkaniu kapitan wypowiada znamienne słowa:
To nie jest tak, że ludzkie życie jest wysoko cenione. Utrzymanie porządku jest teraz najważniejsze [...]. Wolność, natomiast,
nie ma w niej nic ludzkiego. To coś boskiego, coś... Na co nasze
życie jest za krótkie, aby poznać.
Kapitan tym samym stara się uświadomić swoim rozmówcom,
że w świecie jest miejsce tylko na wolność paradoksalną, czyli ograniczoną, że tylko taka jest właściwa dla ludzi, ale jednocześnie sam
wydaje się zafascynowany wolnością prawdziwą, bezgraniczną, jej
porażającą, niebezpieczną siłą. Prawdziwe duchowe ojcostwo jawi
się w tej perspektywie jako wielkie wyzwanie: musi bowiem stać na
straży poszanowania praw ludzkiej godności i wychowywać ludzi
tak, by odważnie odpowiadali na wyzwanie, jakim jest życie w wolności. Tego właśnie uczył Papież Jan Paweł II podczas licznych
spotkań z młodzieżą. W Krakowie 10 czerwca 1987 r. padły z jego
ust między innymi takie słowa:
Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył wolnym. Stworzył go wol-
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nym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje.(…). Więc
wolność jest wymiarem bytu człowieka, wymiarem bytu osobowego
i wymiarem bytu wspólnotowego8.
Antyprzykład ojca duchowego ukazany przez Tarra w Szatańskim tangu w osobie Irimiása stanowi doskonałą egzemplifikację
wszystkich pułapek, w jakie można wpaść, pełniąc tak odpowiedzialne i wymagające zadanie, jakim jest duchowe kierownictwo.
Abstrakt:
Autorka artykułu odnosi się do kwestii ojcostwa duchowego,
a przede wszystkim trudności, jakie się z tym rodzajem ojcostwa
wiążą. Treść artykułu zawiera analizy, jakimi sposobami współczesna sztuka filmowa potrafi opisywać duchowy aspekt kondycji ludzkiej. Antyprzykład ojca duchowego ukazany przez węgierskiego
nemodernistę Bélę Tarra w Szatańskim tangu (1994) w osobie Irimiása stanowi doskonały przykład wszystkich pułapek, w jakie można
wpaść, pełniąc tak odpowiedzialne i wymagające zadanie, jakim jest
duchowe kierownictwo.
Słowa kluczowe: ojcostwo, ojciec duchowy, kontemplacja,
neomodernizm, film, charyzmatyczne przywództwo
Abstract:
The article concerns the issue of spiritual fatherhood, mainly
the difficulty with this kind of fatherhood involved. Article shows
the ways in which contemporary art film can describe the spiritual
aspect of the human condition. Anti-spiritual Father example shown
by the Hungarian nemodernist Béla Tarr in Satanic tango (1994) in
the person Irimiása is an excellent example of total traps, in which
you can fall into, acting as a responsible and demanding task of spiritual direction.
Key-words: fatherhood, spiritual father, contemplation, neomodernism, film, charismatic authority

8

Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie, http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/744 [dostęp z dnia:
5.01.2017]
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Leszek Mysiewicz

Obraz dobrego Boga Ojca przyczyną przemian wewnętrznych
osób pozbawionych wolności
Wprowadzenie
Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu głosił, że wartości
takie jak życie, miłość czy prawda w sposób najpełniejszy odzwierciedlają rzeczywistość rodziny. Stanowi ona podstawę prawidłowo
funkcjonującej grupy społecznej1. W celu właściwego wychowania
dzieci i młodzieży należy krzewić w sobie pedagogię miłości w pełni ludzkiej, której następstwem jest formacja rodzinna i małżeńska.
Młodemu pokoleniu należy pomagać w prawidłowej interpretacji
Boga, przede wszystkim w odnalezieniu prawdziwego obrazu i sensu ojcostwa. Oczywistym jest fakt, iż taka formacja jest procesem
skomplikowanym i długofalowym. W wielu przypadkach trwa nawet od lat młodości do starości. Zaburzony obraz ojcostwa, oparty
na autorytecie Stwórcy – Boga, dotyka również osoby pozbawione
wolności przebywające w jednostkach penitencjarnych – Aresztach
Śledczych oraz Zakładach Karnych.
Definicja ojcostwa
Słownik Języka Polskiego definiuje ojca jako „mężczyznę mającego własne dziecko lub dzieci w stosunku do tego dziecka czy też
ze względu na nie; ojcostwo natomiast jako „fakt, że ktoś jest ojcem
(dziecka, dzieci)”2. Pojęcie te jest na tyle niepełne i ogólnikowe, że
nie stanowi refleksji do szeroko pojętych dyskursów naukowych.
Termin ten jest niezwykle złożony, zawierający wiele aspektów, tym
samym niemożliwy do zdefiniowania w jednym zdaniu. W sposób
opisowy ojcostwem można nazwać charakterystyczne działania
mężczyzny jako poczęcie dziecka, utrzymanie członków rodziny a
także otaczanie potomstwa oraz ich matki szczególnie troskliwą
opieką.
1

Por. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w
świecie współczesnym Familiaris consortio (22.11.1981) nr 86.
2
Słownik Języka Polskiego, T. 2, Warszawa 1979, s. 496 – 497.
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Zdaniem W. Wermtera, w procesie wychowawczym bliższa
jest dziecku matka, gdyż to od niej czerpiemy i uczymy się życia.
Pomimo tego, wciąż występuję pragnienie ojca3.
Istotnym aspektem ojcostwa jest niewątpliwie wymiar biologiczny. Stanowi on fundament więzów krwi, bliskiego pokrewieństwa. Zdaniem W. Połtawskiej, można zauważyć pewną dysproporcję fizjologiczną. „Organizm ojca jest w ojcostwo zupełnie nie zaangażowany. Komórka rozrodcza wydalona, oddana kobiecie, a zupełnie niezmieniona struktura ciała męskiego. Hojna płodność mężczyzny nie narusza w niczym jego biologicznej równowagi, nic się nie
dzieje w męskim organizmie, wszystko jedno, czy jest ojcem czy
nie, jakby nie było żadnej „odpowiedzialności”. Biologiczne ojcostwo nie daje żadnego skutku w organizmie ojca. To tłumaczy łatwość, z jaką mężczyzna zapomina, że może w każdym stosunku
seksualnym stać się ojcem”4.
Drugi wymiar ojcostwa stanowi aspekt prawny. Związek małżeński rodziców, powinien zapewniać dzieciom prawne pochodzenie, a tym samym usytuowaniu go w kręgach struktur społecznych.
W myśl tej zasady, prawne ojcostwo uważane jest za ważniejsze niż
biologiczne5. Pełnią dla dziecka i całej rodziny, powinno być zarówno prawne i biologiczne ojcostwo6.
Kolejnym aspektem ojcostwa jest wymiar duchowy. G. Marcel, francuski filozof, opisuje sens ojcostwa jako „pragnienie twórcze” – desir createur7. Pragnieniem mężczyzny jest tworzenie nowego życia, kształtowania nowego człowieka, przekazywania wartości,
które uważa za najważniejsze. Aktualizuje swoje ojcostwo, nadając
mu nowy wymiar, poprzez nieustanną więź z kobietą, matką jego
dziecka.

3

Por. W. Wermter, Tęsknota za Ojcem. O ojcostwie naturalnym i duchowym, Częstochowa 1999, s. 61 – 67.
4
W. Półtawska, Dziecko owocem miłości, [w:] Miłość – Małżeństwo –
Rodzina, red. F. Adamski, Wyd. 3, Kraków1985, s. 337.
5
Por. C. C. Harris, The Family. An Introduction, London 1970, s. 54.
6
F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982, s. 18.
7
G. Marcel, Homo viator, Warszawa 1959, s. 169.
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Reasumując powyższe aspekty ojcostwa, należy zwrócić uwagę, iż każdy z nich stanowi niejako odmienną część to jednak dla
dobra wspólnoty małżeńskiej i prawidłowego rozwoju oczekiwanego potomstwa, najwłaściwszy jest integralny związek wszystkich
wymienionych wymiarów w osobie jednego mężczyzny – ojca.
Ostatnim aspektem poddawanego refleksji ojcostwa, jest
aspekt teologiczny. Oparty jest na chrześcijańskiej teologii, stanowiącej o tym, iż Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa a tym samym ojcem wszystkich ludzi, powtarzając słowa samego Chrystusa „mój
Ojciec” (Mt 7,21) i „wasz Ojciec” (Mt 5, 45). Ojcostwo Boże stanowi źródło i prawzór ojcostwa ziemskiego „Dlatego zginam moje
kolana przed Ojcem, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (Ef 3,14 – 15)”8. W Starym Testamencie rzadko spotykamy odniesienie pojęcia ojca do Boga. Zjawisko te odnosiło się
przede wszystkim do Narodu Wybranego, Izraela. Natomiast w Nowym Testamencie bardzo często można zauważyć pojęcie „ojciec”
odnoszące się do Boga. Jego istotą jest boska miłość do ludzi. Znaczenie aspektu teologicznego w wielowymiarowym procesie ojcostwa podsumował D. A. Koberle „biblijno – chrześcijański obraz
ojca od ponad tysiąca lat, w naszym kręgu kulturowym, zabarwił,
nasycił i umocnił jednostkowy obraz ojca. Kto nie zna tego chrześcijańskiego obrazu ojca – nie jest w stanie zrozumieć w pełni problematyki ojcostwa w życiu poszczególnego człowieka”9.
Obraz Boga w Biblii
Biblia jako Księga natchniona stanowi źródło wiedzy każdego
wierzącego człowieka nie tylko o całym świecie, ale przede wszystkim o Bogu. Pomimo, iż Stwórca jest Istotą, która nie daje się poznać w sposób bezpośredni, śledząc karty Starego i Nowego Testamentu możemy nieco przybliżyć Jego obraz a także nasze wyobrażenia o Nim. Jest to ważny aspekt, ponieważ między starotestamentowym i nowotestamentowym obrazem Boga dostrzegamy znaczące
8

Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Familiaris consortio 25.
D. A. Koberze, Vatergott, Vaterlichkeit und Vaterkomplex im christlichen Glauben, [w:] Vortrage uber das Vaterproblem In Psychoterapie,
Religion und Gesellschaft. 2. Faul. Stuttgart 1969, s.15.
9
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różnice, które należałoby szczegółowo przybliżyć i przedstawić. W
Piśmie Świętym zawarte są prawdy odnoszące się do ojcowskiej roli
mężczyzny. Historia człowieczeństwa opisana w Biblii przedstawia
odbiorcom przykłady ojców dobrych jak i złych. Pierwsi, zatroskani
o swoich najbliższych, swoje rodziny, otwarci na okazywanie uczucia miłości do dzieci oraz tęsknoty za nimi. Drudzy wyrażający się
tyranią i despotyzmem10.
Ojcostwo w Starym Testamencie
Bóg – Ojciec jest nadrzędnym tematem Biblii. W niej poprzez
swoje działanie objawia się człowiekowi11. „Objawienie się Jahwe
na kartach Starego Testamentu posiada wszelakie przymioty ewoluującej historii zbawienia, jej interdyscyplinarności oraz niezwykłej
dynamiki. Zauważyć to możemy poprzez działanie Boga Ojca wśród
ludu wybranego”12. Obecność i działanie Boga, otaczającego miłością i opieką człowieka nie stanowią uporządkowanego wykładu w
księgach Starego Testamentu13. Dlatego też nie łatwo jest odczytać
w prosty sposób starotestamentalną naukę o Bogu. Dzieje się to dlatego, iż niektóre księgi, zwłaszcza te późniejsze, nie mówią bezpośrednio o Stwórcy, ale posługują się obrazami, omówieniami czy
alegoriami np. Księga Pieśni nad Pieśniami14. Określenie Boga jako
Ojca wprowadza Prorok Izajasz (por. Iż 63, 16: 64, 7n). Autor podkreśla wartość serdeczności, miłości i troski Boga nie tylko ogólnie
o cały naród ale również o poszczególnego człowieka. „Bóg jest
Ojcem wszystkich ludzi jako ich Stwórca i jako dawca życia, który
uczynił człowieka na swój obraz , podobnego do siebie (por. Rdz.
1,26 – 27)”15. Bóg przedstawiony na kartach Starego Testamentu
10

Por. B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Otwock 1996, s. 155.
Por. S. Grzybek, Rozwój idei Boga w Starym Testamencie, [w:] Bóg, Dekalog, Błogosławieństwo, Modlitwa, red. A. Święcicki, Kraków 1977, s. 11.
12
L. Stachowiak, Bóg w pismach starotestamentalnych i literaturze
międzytestamentalnej, [w:] Aby poznać Boga, red. Bp B. Bejze, Warszawa
1974, s. 155.
13
Por. S. Grzybek, Rozwój idei Boga w Starym Testamencie, CzST 1
(1973), s. 51.
14
L. Stachowiak, Bóg w pismach ..., dz. cyt., s. 156.
15
A. Zuberier, Bóg, [w:] Słownik teologiczny, Katowice 1985, s. 72.
11
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posiada charakter osobowy. Składa się na to wiele przymiotów i
cech, przedstawionych przez tych, którzy dostąpili Jego objawienia16. Tajemnica Bożego ojcostwa w Starym Testamencie nie została
w pełni objawiona. Stwórca objawia się w roli Ojca umiłowanego
ludu Izraela, podczas gdy nakazuje Mojżeszowi kazać uwolnienia z
Egiptu: „To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael.
Mówię ci: Wypuść mojego syna” (Wj 4,22 – 23). Powołując się na
Proroka Izajasza: „A jednak Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy”
(Iz 64,7)17. Autorzy ksiąg starotestamentalnych rozwijają wątek ojcostwa Boga względem ludu Izraela. Zwracają szczególną uwagę na
czułość i miłość Stwórcy, które obligują wzajemności ze strony ludu, wierności, posłuszeństwa i bojaźni18.
W Starym Testamencie, ojcostwo Boga przedstawione jest w
świetle trudu wychowania swojego narodu. Zjawisko te niewątpliwie ukazuję relację zachodzącą w rodzinie pomiędzy ojcem a synem: „Karaniem Jahwe nie gardź, mój synu, nie odrzucaj upomnień
ze wstrętem, bo Jahwe strofuje tych, których kocha, jak ojciec syna
miłego” (Prz 3,1112).
Ojcostwo w Nowym Testamencie
Obraz Boga przedstawiany w księgach Starego Testamentu
miał na celu zapowiedź i przygotowanie do pełnego objawienia się
Stwórcy w swoim umiłowanym Synu – Jezusie Chrystusie. Ewangelista Jan opisuję w swojej Ewangelii Jezusa jako obraz Boga, Jego
ikonę: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który
jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1, 18).
Wymowne słowa Psalmisty: „Szukam o Panie Twojego oblicza” (PS 27,8), opisują niezwykłą tęsknotę i kontemplację oblicza
Jezusa Chrystusa. Papież Jan Paweł II wyraził to w sposób następujący: „W Nim Bóg naprawdę pobłogosławił nam i sprawił, że Jego
16

Por. S. Grzybek , Obraz Boga, art. cyt., s. 3.
D. Zimoń, Wierzę w Boga, Ojca, [w:] J. Augustyn (red.) Ojcostwo,
Kraków 1998, s. 24.
18
Por. J. Warzecha, Ojcostwo Boga w Piśmie Świętym „Communio” 1
(1982), s. 24.
17
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oblicze zajaśniało nad nami (Ps 67,3). Jednocześnie będąc Bogiem i
człowiekiem, Chrystus ukazuje nam też prawdzie oblicze człowieka,
objawia w pełni człowieka samemu sobie" i jego powołanie do
udziału w życiu Boga19.
Analizując dokładnie wszystkie cztery Ewangelię, zwrócić należy uwagę na to, „iż Jezus żyje i działa w jednym zasadniczym
odniesieniu: do Ojca. Do Niego zwraca się często pełnym synowskiej miłości słowie Abba”20. Termin ten oznacza najwyższy stopień
zaufania i bliskości, stanowiący aramejskie zdrobnienie słowa ojciec21. „Stosując ten zwrot Jezus miał na celu ukazać niezwykłą relację, która łączyła Go z Bogiem. W Ojcu uznaje fundament, źródło
swojego bytu a także siłę i moc w dokonywanych czynach. Określając Boga słowem „Abba” z prostotą Jezus uwidacznia głęboką
prawdę o łączącej Go relacji z Ojcem, polegającej na synowskim
udziale w Jego naturze i doskonałej komunii”22.
W Ewangelii Mateusza, możemy zauważyć, że Bóg jako Ojciec jest miłosierny: „Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest
w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” (Mt 18,14), a także
przewidujący „Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,8). Ewangelista Łukasz opisuje
wszechmoc Boga Ojca „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37) a także miłosierdzie opisane w przypowieści nie tyle o
synu miłosiernym, co o Ojcu miłosiernym (Łk 15,11 – 32). Dzieje
Apostolskie Nowego Testamentu przedstawiają odbiorcy obraz Boga Ojca jako Źródło życia. Stanowi o tym wybrany fragment: „Bóg,
który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i
ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręka ludzką i nie
odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo
sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą po19

Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millennio Ineunte, 2000, 23.
D. Zimoń, dz. cyt. s. 26.
21
Por. J. Chaim, dz. cyt . s. 12; R. Król, Wychowanie patriotyczne, Wychowawca nr 14 (136), kwiecień 2004, s. 8 – 11.
22
Komisja Duszpastersko – Misyjna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
(red.), Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000, Do Ciebie, Boże Ojcze, Katowice 1998, s. 21.
20
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wierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku Bo w
rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,24 – 28).
W Nowym Testamencie ukazane nam zostało, że „będąc
braćmi Chrystusa jesteśmy dziećmi jednego Ojca, a więc także siostrami i braćmi między sobą. Zadaniem wyznawców Chrystusa jest
przekonać świat, że Bóg jest dobrym, miłosiernym, kochającym
Ojcem – Ojcem wszystkich ludzi”23.
Potrzeba autorytetu dobrego Ojca na proces przemian
osób pozbawionych wolności
Opisane powyżej obrazy Boga Ojca, dla każdego chrześcijanina powinny stanowić wzór, autorytet do naśladowania. Porównując sylwetki Stwórcy Starego Testamentu i Nowego Testamentu
otrzymujemy pełen konspekt postępowania człowieka stworzonego
na Jego wzór i podobieństwo.
Zasady te obowiązują każdego chrześcijanina, zarówno tego
który żyje zgodnie z ogólnie określonymi zasadami prawa jak i tych,
którzy na swojej drodze gdzieś zbłądzili. Konsekwencją złych czynów jest poniesienie odpowiedzialności, co najczęściej skutkuje karą
w postaci pozbawienia wolności. Osoby pozbawione wolności, czy
to skazani, ukarani czy też tymczasowo aresztowani, osadzeni w
jednostkach penitencjarnych – Zakładach Karnych lub Aresztach
Śledczych potrzebują niewątpliwie pomocy nie tylko psychologicznej czy materialnej ale przede wszystkim pomocy duszpasterskiej i
duchowej.
Oczywistym jest to, iż nie wszyscy więźniowie deklarują się
jako osoby wierzące w Boga. Jedni otwarcie przyznają się do praktyk religijnych – poprzez ich czynny udział w niedzielnej Mszy św.,
nabożeństwach, udział w spotkaniach organizowanych przez kapelana więziennego oraz bractwa więzienne, czytanie prasy katolickiej
oraz modlenie się. Samotność, która im towarzyszy na co dzień,
sprawia że odczuwają potrzebę wsparcia duchowego. Wiara w Boga
Ojca napaja ich nadzieją i optymizmem, iż pomimo wyrządzonych
23
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B. Mierzwiński, dz. cyt. s. 107.

złych czynów których dopuścili się w przeszłości, nie zasługują na
potępienie – nawiązywał do tego bardzo wyraźnie święty Jan Paweł
II 7 czerwca 1991 podczas wizyty duszpasterskiej w Zakładzie Karnym w Płocku - „Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione przestępstwo, nie przestał być przecież człowiekiem, obciążonym co prawda słabością, zagrożeniem i grzechem - może zbrodnią - a nawet upartymi nawrotami do niego, ale nie pozbawionym
również tej wspaniałej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do
siebie, jaką jest nawrócenie człowieka, odnowienie w sobie obrazu
Bożego. Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was
może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym”24.
W Piśmie Świętym Nowego Testamentu można znaleźć wiele
fragmentów i opowieści mówiących o nawróceniu człowieka i jego
wewnętrznej przemianie. Sytuację, w których dobry Bóg Ojciec w
sposób indywidualny podchodzi do każdego człowieka, stanowią
motywację i siłę osobom pozbawionym wolności do dalszego więziennego życia, a także przygotowują do stawienia czoła światu po
opuszczeniu jednostki penitencjarnej. W dosadny sposób przedstawił
to Ewangelista Łukasz (Łk 23,39-43), który to obrazowo opisuję
rozmowę Jezusa na krzyżu z tzw. dobrym łotrem. Ten, pomimo swojego grzesznego życia, nawrócił się i uzyskał przebaczenie. Dla osób
pozbawionych wolności, uciemiężonych grzechem śmiertelnym,
daje to wiarę, motywację i siłę do dalszego więziennego życia. Powołując się na badania własne, przeprowadzonych wśród osadzonych deklarujących wiarę w Boga, aż 189 z 200 ankietowanych
opowiedziało się za praktykowaniem religii rzymskokatolickiej.
Tylko 11 osób odniosło się negatywnie.
Stosunek do praktyk religii rzymskokatolickiej
Praktyka religijna
Liczba
Tak
189
Nie
11
Nie wiem
0
RAZEM
200
Źródło: badania własne
24

Jan Paweł II, Pielgrzymka do Polski, Wizyta w Zakładzie Karnym w
Płocku, 1991.
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Drugą grupą osób pozbawionych wolności, którzy „rzekomo”
deklarują wiarę w Jedynego Boga są osadzeni, którzy w najprostszy
sposób czerpią z tego korzyści. Polega to między innymi na możliwości opuszczenia celi mieszkalnej, częściej niż regulaminowo –
więcej niż raz dziennie. Możliwość spotkania się z innymi osadzonymi w celu załatwienia swoich prywatnych spraw oraz podtrzymania kontaktów, a także otrzymania czegoś od kapelana więziennego
itp. Jeszcze inni, mający zamknięte serca na dobroć i miłosierdzie
boże, w ogóle nie wyrażają chęci na współprace z kapelanem więziennym, a winą za ich sytuację obarczają nie tylko innych ludzi ale
również Boga - Ojca.
Podsumowanie
Zauważyć więc możemy istotne różnice w postrzeganiu Boga
z perspektywy Starego i Nowego Testamentu. Aczkolwiek istnieją
także podobieństwa pomiędzy dwoma opisami ojcostwa Boga. Istotnym tego przykładem jest niewątpliwie miłość, którą obdarza swój
lud, a także każdego człowieka z osobna. Miłosierdzie, które udziela
narodowi – także w Starym Testamencie możemy to zaobserwować
w litości Boga nad swoimi dziećmi oraz uległości na ich błagania.
Psalmy Starego Testamentu w dźwięczny sposób opisują łagodność
Boga, który jednak doprowadzony do pewnego stanu, reaguje gniewem i karze tych co zawinili. W Nowym Testamencie natomiast ta
łagodność jest bezgraniczna. Chęć niesienia pomocy swojemu ludowi przez Boga również różni się w dwóch Księgach. W Starym Testamencie sprowadza się do wymiaru bardziej doraźnego np. w postaci zesłanej z nieba przez Stwórcę manny. W Nowym Testamencie
natomiast działanie te dokonuję się bardziej na przestrzeni metafizycznej, realizowanej poprzez podsuwanie rozwiązań pewnych problemów ludowi czy też dodawanie im odwagi w dokonywanych
działaniach.
Te dwa obrazy Boga ukazują nam ciekawy aspekt bogactwa
Jego Natury, ale także i pewną ewolucję w podejściu do świata i
człowieka, które stworzył. Bóg, podobnie jak człowiek, ulega przemianie, z surowego Ojca, którego mamy się bać, do bliskiego nam
Przyjaciela w postaci Jezusa Chrystusa, który jest gotowy oddać za
nas życie i przyjmuje to z pokorą. Przykład opisywanych osadzo-
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nych odbywających karę pozbawienia wolności, uwidacznia nam
proces wewnętrznej przemiany. Autorytet dobrego Boga, czerpanie
wzorców z jego nauki, a także postępowanie zgodnie z wykreowanym przez Niego obrazem daje siłę i motywację do zmiany swojego
dotychczasowego życia na lepsze. Środowisko więzienne nie stanowi grupy osób, z którymi łatwo się współpracuję. Potrzeba więc
chęci dążenia do zmiany. Pomimo wszelkich działań duszpasterskich ukierunkowanych na proces readaptacji duchowej, społecznej
czy kulturowej, wręcz niemożliwym jest osiągnięcie pełnego sukcesu. Jednak próba, oddziaływanie i zaangażowanie w ten proces niesie dobro w szeroko pojętym procesie resocjalizacji.
Summary
Image good God cause internal changes detainees
Note so we can significant differences in the perception of
God from the perspective of the Old and the New Testament.
Although there are similarities between the two descriptions of the
fatherhood of God. An important example of this is undoubtedly the
love which gives its people, and each man. Mercy, which provides
nation - also in the Old Testament can be seen in the mercy of God
over their children, and submissive to their entreaties. Psalms of the
Old Testament in a resonant way describe the gentleness of God,
who, however, restored to a certain state, reacts with anger and
punishes those who transgress. In the New Testament, but this
gentleness is boundless. The desire to help his people by God is also
different in the two Books. In the Old Testament comes down to the
dimension of a more ad hoc basis, eg. In the form sent down from
heaven by the Creator of manna. In the New Testament, while the
effect of those doing more on the metaphysical, realized by exposing
solutions to certain problems of the people, or add them courage
made activities. These two images of God show us the interesting
aspect of the riches of His Nature, but also and a certain evolution in
the approach to the world and the man who created it. God, like
man, is transformed from raw Father, whom we have to be afraid to
close our Friend in the form of Jesus Christ, who is ready to give his
life for us and makes it with humility. Example described inmates
imprisoned, reveals to us the process of inner transformation. The
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authority of the good God, to reap the patterns of his teachings, and
follow the image created by Him gives strength and motivation to
change their previous lives for the better. Prison environment is not a
group of people with whom it is easy to cooperate. There is thus a
desire to strive for change. Despite all pastoral activity aimed at readaptation process of spiritual, social or cultural, if not impossible,
to achieve full success. But the attempt, impact and commitment to
the process brings good in the wider process of rehabilitation.
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Rozdział trzeci
Postawy życiowe ojców
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Magdalena Parzyszek

Samotni ojcowie i ich zaangażowanie w wychowanie dzieci
Wstęp
Zjawisko samotnego ojcostwa jest coraz częściej
występującym fenomenem ostatnich lat. Daltego istnieje coraz
większa potrzeba poznania tego obszaru badań. W swoich krótkich
rozważaniach odniosę się do ojców samotnie wychowujących dzieci
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca. Stowarzyszenie
to powstało w Warszawie z inicjatywy i starań dr Andrzeja Ziemby
w 1989 roku. Zgodnie ze statutem „terenem działalności
Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej”. W swojej
działalności zmierza do osiągnięcia następujących celów:
1. „Zabieganie o stosowanie równych praw Ojca i Matki dla
najwyżej pojętego dobra dziecka oraz zmian obyczajowo przyjetej
obecnie interpretacji prawa, nie dającej Ojcu rzeczywistego
równouprawnienia.
2. Stałe oddziaływanie w kierunku zmian negatywnych
wzorców społecznych i kulturalnych, które sprawiają, że Ojciec jest
traktowany jako osoba drugoplanowa w procesie wychowania
potomstwa i szeroko rozumianej socjalizacji.
3. Wpływanie na istneijące normy obyczajowe i prawne, by
ich kształt odzwierciedlał pogląd, że Ojciec jest rzeczywistym i
pełnowymiarowym
podmiotem
prawnym,
psychicznym,
uczuciowym i moralnym. Powyższy cel powinien być
interpretowany
jako
chęć
niesienia
pomocy
osobom
dyskredytowanym w życiowych sytuacjach – nada wszystko chodzi
zaś o sytuację, kiedy dochodzi do rozbicia rodziny”1.

1

J. Śledzianowski, Ojcowska więź z dziećmi. Na podstawie badań w
Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca, [w:] D. Kornas – Biela, Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 457-458.
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Grupy samotnych ojców
Badania przeprowadzone przez D. Ruszkiewicz pozwalają na
wyodrębnienie trzech grup samotnych ojców. Pierwszą stanowią
ojcowie, którzy kierowali się wyłącznie dobrem dziecka. Wraz z
żoną ustalili, że dziecku/dzieciom będzie lepiej z ojcem. Mężczyźni
ci, byli dobrymi opiekunami swych dzieci, mięli z nimi silną więź i
ze sprawowanej opieki czerpali wiele radości.
Kolejną grupę stanowili ojcowie, którzy bezwzględnie
domagali się opieki nad dzieckim/dziećmi, nie liczyli się ze zdaniem
ich matki i często wymuszali na niej akceptację własnych założeń.
Dziecko było wykorzystywane do rozgrywek jakie miały miejsce
między dorosłymi. Wygrywając proces, ojcowie chcieli ukarać matki
dzieci, które ich zostawiły lub wymusić na nich powrót. Innymi
motywami była w tej grupie urażona ambicja czy chęć zsapokojenia
potrezby przynależności.
Ostatnia grupa to ojcowie, którzy postawieni zostali ptzrd
faktem dokonanym. Po odejściu zony i pozostawieniu dzici musieli
zaakceptować fakt bycia samotnym ojcem. Pozostawienie dzieci bez
nalezytej opieki skutkowało by umieszczeniem ich w placówkach
opiekuńczych. Ojcowie należący do tej grupy bardzo mocna
akcentowali miejsce i rolę matki w procesie wychowania oraz brak
umiejętności w tym obszarze. Sytuacja materialna i zawodowa w tej
grupie była najtrudniejsza2.
Przyczyny samotnego ojcostwa
W literaturze przedmiotu, rodziny niepełne powstają
najczęściej na skutek śmierci współmałżonka lub rozpadu wspólnoty
rodzinnej, której powodem jest rozwód lub separacja3. Rodzina
niepełna staje się dzisiaj być jednym z większych wyzwań, ale i
problemem społecznym. Zaburzona struktura ma wiele przyczyn.
Możemy wymienić np.:
2

Por. D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w
rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s. 36.
3
Por. S. Kawula, Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.
Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 1997, s. 341.
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• rosnące bezrobocie;
• brak perspektyw na lepsze życie;
• migracje zarobkowe;
• pobyt jednego z małżonkóo w zakładzie karnym;
• choroba i pobyt w szpitalu;
• wpływ kultury masowej;
• indywidualizacja życia;
• pęd za karierą i rozwojem osobistym;
• alkoholizm;
• przemoc i in.4
Analiza wyników badań własnych
Problematyka przeprowadzonych badań dotyczyła tego jak
ojcowie samotnie wychowujący dzieci realizują funkcję opiekuńczo
– wychowawczą? Odpowiedzi na powyższe pytanie zostały
uzyskane dzięki zastosowanej metodzie sondażu diagnostycznego.
Jest to metoda badań socjometrycznych, które „obejmują wszelkiego
typu zjawiska społeczne o istotnym znaczeniu dla wychowania,
ponadto stany świadomości społecznej, opinii i pogladów określonej
zbiorowości, narastania badanych zjawisk, ich tendencji i nasilenia.
Chodzi tu więc o wszystkie zjawiska, które nie posiadają
instytucjonalnej lokalizacji, a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone
w społeczeństwie. Badania sądażowe mają na celu wykrycie ich
istnienia oraz wykazanie wszystkich atrybutów strukturalnych i
funkcjonalnych”5.
Grupę badawczą stanowili mężczyźni samotnie wychowujący
dzieci: ojcowie nieżonaci – kawalerowie z dziećmi opuszczonymi
przez ich matkę, ojcowie będący wdowcami, ojcowie rozwiedzieni i
separowani. Grupa badanych mężczyzn wynosiła 55. Średnia wieku
to 39 lat. Najmłodszy z badanych ojców miał lat 20, a najstarszy 60.
4

Por. S. Lachowski, Sytuacja społeczno – ekonomiczna ojców samotnie
wychowujących dzieci (na podstawie badań lubelskich), „Problemy rodziny” 1984, nr 5, s. 42; A. Dudak, Samotne ojcostwo, Kraków 2006, s. 60; J.
Śledzianowski, Zranione ojcostwo, Kielce 1999, s. 21.
5
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001,
s. 79-80.
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Większość z nich zamieszkuje misto, a tylko 5 ojców mieszka na
wsi. 12 z badanych posiada wykształcenie wyższe, 1 podstawowe, 14
zawodowe, 28– średnie.
Wykres 1.

Zadowolenie z
wykonywanej pracy
6,1
18,2
45,5

tak, jestem
zadowolony

30,3
Źródło: opracowanie własne

45,5% respondentów jest zadowolonych z wykonywanej
pracy, 30,3% badanych uważa, że mogłoby być lepiej. 18,2% nie jest
z niej zadowolonych, a 6,1% respondentów pracuje bo musi.
Wykres 2.

Sytuacja materialna
rodziny
0%
8%
44% 48%

bardzo dobra
dobra
przeciętna

Źródło: opracowanie własne

Żaden z respondentów nie powiedział, że sytuacja materialna
w ich rodzinie jest bardzo dobra. Najwięcej z badanych bo 48%
uznało, że warunki materialne w ich rodzinach są dobre. Jako przeciętną sytuację finansową określiło 44% badanych ojców. Aż 8%
mężczyzn uznało, że ich warunki bytowe są trudne.
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Wykres 3.

Przyczyny samotnego
ojcostwa
śmierć żony

12%25%
18%
21%24%

inne

Źródło: opracowanie własne

Jednym z głównych powodów samotnego ojcostwa jest śmierć
żony. Tak wskazało 25% respondentów. Prawie tyle samo zaznaczyło odpowiedź inne. Badani uwzględnili: pozbawienie praw rodzicielskich, porzucenie przez żonę, rozstanie, wyjazd matki dziecka za
granicę, niezrównoważenie emocjonalne matki dziecka, założenie
przez matkę nowej rodziny. Na kolejnym miejscu uplasował się rozwód. Aż 21% badanych wskazało taką odpowiedź. 18% ojców podało, że matka opuściła nieślubne dziecko, a 12% ankietowanych samotnie wychowuje dzieci ponieważ jest w separacji z ich matką.
Wykres 4.

Ilość wychowywanych
dzieci
1

3%
6%
42%

49%

2
3
więcej niż 3

Źródło: opracowanie własne
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Z wykresu wynika, że prawie połowa badanych samotnych ojców sprawuje opiekę nad 1 dzieckiem – 49%. 42% badanych – 2
dzieci, 6% - 3 i 3% więcej niż 3 dzieci. Najmłodsze z dzieci ma 2,5
roku, a najstarsze 22 lata.
Wykres 5.

Prowadzenie
gospodarstwa…
tak

12%
3%
27%40%
18%

nie, pomagają mi
dzieci

Źródło: opracowanie własne

40% badanych mężczyzn stwierdziło, że sami zajmują się domem. W 18% zaznaczyli, że to dzieci mają swoje obowiązki i ten
sposób angażują się we wspólne życie. 27% respondentów korzysta z
pomocy rodziców, a 3% z pomocy teściów. Sporą grupą są ci respondenci, którzy zaznaczyli inne, aż 12%. Badani wskazali na pomoc znajomych, sąsiadów jak i nowej partnerki.
Wykres 6.

Najczęstsze problemy
3%
21%

gospodarowanie
budźwtem
domowym

37%

6%
33%

Źródło: opracowanie własne
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pogodzenie
prowadzenia
domu i opieki nad
dziećmi

38% badanych ma problemy z gospodarowaniem budżetem
domowym. Duża grupa mężczyzn, bo aż 34 % przyznaje się do trudności związanych z równoczesnym prowadzeniem domu i sprawowaniem opieki nad dziećmi. Kolejnym ważnym problemem jest
ustawiczny brak czasu. Tak wskazało aż 22 % badanych. Z tego
wynikają problemy związane z komunikacją.
Wykres 7.

Autorytet
tak

21%
15% 58%
6%

nie

Źródło: opracowanie własne

Większość badanych ojców bo aż 58% zadeklarowała, że jest
autorytetem dla swoich dzieci. Niepokojącym jest fakt, że 21% nigdy
się nad tym nie zastanawiała. 15% tego nie wie, a 6% uznała, ze nie
jest wzorem do naśladowania.
Wykres 8.

Kontakty z dziećmi
bardzo dobre

0%
12%

dobre

36%

52%

przeciętne

Źródło: opracowanie własne
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Bardzo optymistyczny wydaje się być powyższy wykres. Wskazuje on, że 52% bardzo dobrze ocenia własne kontakty z dziećmi i 36%
badanych uważa je za dobre. 12% respondentów określiło je jako przeciętne, a żaden z mężczyzn nie określił ich jako złe.
Wykres 9.

Rozmowy z dziećmi o
problemach
9%
24%55%
12%

codziennie

Źródło: opracowanie własne

Aż 59% badanych codziennie rozmawia ze swoimi dziećmi o
ich problemach. 13% podejmuje rozmowę od czasu do czasu, a 27%
wówczas, gdy zaistnieje jakiś problem. 1% respondentów wskazał,
że podejmuje rozmowę o problemach jeśli tylko dzieci o to poproszą
Wykres 10.

Źródło: opracowanie własne
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Po 36 % rozłożyły się pytania dotyczące życia intymnego i
kontaktów z rówieśnikami. Na te pytania zwrócili uwagę respondenci odpowiadając na pytanie dotyczące rozmów z dziećmi, które
sprawiają największy kłopot. 26% badanych wskazała na trudności
związane ze sprawami szkolnymi, a 2% zaznaczyło odpowiedź inne.
Ankietowani wymienili tu rozmowy dotyczące matki.
Wykres 11.

Jak spędza Pan
wakacje?
3%
9%
39%
49%

zostaję z dziećmi
w domu
wyjeżdżam razem
z dziećmi

Źródło: opracowanie własne

Większość badanych ojców – 50% spędza wakacje wyjeżdżając z dziećmi lub zostając z nimi w domu – 40%. 9% ojców wysyła
swoje dzieci na wakacje podczas gdy oni pozostają w domu przeważnie pracując. 1% badanych mężczyzn wskazał, że podczas wakacji razem z dziećmi pracują.
Wykres 12.

Nagroda
przytulenie, pocał
unek, uśmiech

29%

41%

27% 3%

pieniądze
upominek, słodyc
ze, zabawka

Źródło: opracowanie własne
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Do najczęstszych sposobów nagradzania należą: przytulenie,
pocałunek, uśmiech. Taką odpowiedź zaznaczyło 57% ankietowanych. Kolejną nagrodą są upominki, słodycze czy zabawki – 37%.
Na trzecim miejscu znalazły się pieniądze. Takiej odpowiedzi udzielili mężczyźni w 4%. Ustna pochwała znalazła się też jako stosowana
nagroda.
Wykres 13.

Stosowanie nagrody
czasami

0%
6%
39%
55%

często
bardzo często

Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z prezentowanego wykresu 54% ankietowanych
nagradza swoje dzieci często. 39% czasami, Tylko 6% bardzo często,
a 1% rzadko.
Wykres 14.

Sposób karania
zakaz oglądania
telewizji czy
korzystania z
komputera

24%
12%
9%

55%

Źródło: opracowanie własne
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krzyki

Badani ojcowie oprócz nagród stosują także kary wobec swoich dzieci. Większość badanych bo aż 71% wskazała, że są to zakazy
związane głównie z oglądaniem telewizji czy korzystaniem z komputera. 16% kara swoje dzieci ograniczeniem zakupów, a 12% krzyczy
na swoje dzieci. 1% ankietowanych zaznaczył odpowiedź inne. Tu
wskazali odsyłanie dzieci do własnych pokoi, zabieranie ulubionych
zabawek czy upominanie.
Wykres 15.

Najważniejsze w opiece
nad dzieckiem
6%
13%
42%
16%
23%

okazywanie uczuć

Źródło: opracowanie własne

42% badanych samotnych ojców na pytanie dotyczące tego, co
jest najważniejsze w opiece nad dzieckiem odpowiedziało, że okazywanie uczuć. 23% - zaspokajanie bezpieczeństwa, 16% - rozmowa, 13% - zaangażowanie i 6% - zaspokojenie potrzeb materialnych.
Wykres 16.

Wychowanie dzieci w
rodzinie samotnego ojca
4%
7%
15%
44%
30%

brak
zastanowienia

Źródło: opracowanie własne
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46% ankietowanych nigdy nie zastanawiało się nad tym, jakie
jest wychowanie w rodzinie samotnego ojca. Jednak aż 31% twierdzi, że wychowanie w ich rodzinach jest gorsze niż w rodzinie pełnej. 15% uważa rodzinę samotnego ojca taką samą jak rodzinę samotnej matki. 8% swoją sytuacje uważa za lepszą niż w rodzinie
samotnej matki.

Wykres 17.

Największy sukces
11%
3%
46%
40%

bycie przykładem
dla swoich dzieci

Źródło: opracowanie własne

50% badanych jest dumnym z tego, że są przykładem dla swoich dzieci i to poczytują sobie za sukces. Z tym związane jest poczucie, że odpowiednio wychowali swoje dzieci – tak uważa 44 %. W
znikomym procencie za sukces uważają pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym czy posiadanie obecnej pracy – po 3%.
Interpretacja wyników badań własnych
Pytania zamieszczone w ankiecie miały na celu zbadanie na ile
samotni ojcowie angażują się w wychowanie własnych dzieci. Grupa
badanych ojców wynosiła 55. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość ojców bardzo zaangażowanych jest w pracę zawodową. Związane jest to z potrzebami rodziny bowiem sytuacja materialna tych rodzin jest różnorodna. Większość badanych mężczyzn
określiła swoją sytuację za dobrą lub przeciętną, żaden nie wskazał
jakoby była ona bardzo dobra, lecz wręcz trudna lub bardzo trudna.
Ich samotne rodzicielstwo związane jest w większości ze
śmiercią żony, ale też pozbawieniem matki dziecka praw rodzicielskich, porzuceniem przez żonę, rozstaniem, wyjazdem matki dziecka
za granicę, niezrównoważeniem emocjonalnym matki dziecka, zało-
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żeniem przez matkę nowej rodziny. Na kolejnym miejscu uplasował
się rozwód czy opuszczenie nieślubnego dziecka. To wszystko
świadczy o ogromniej nieodpowiedzialności kobiet.
Samotni ojcowie sami zajmują się domem. W ich rodzinach
każdy ma własne obowiązki z których winien się wywiązać i ten
sposób wszyscy zaangażowani są we wspólne życie. Niektórzy korzystają z pomocy rodziców czy z pomocy teściów, a także znajomych, sąsiadów czy nowej partnerki.
Głównym problemem samotnych ojców jest gospodarowaniem budżetem domowym jak i poradzenie sobie z trudnościami
związanymi z równoczesnym prowadzeniem domu i sprawowaniem
opieki nad dziećmi. Mają oni poczucie ciągłego braku czasu.
Samotni ojcowie oceniają siebie i pełnioną przez siebie rolę
dobrze. Większość z nich ma poczucie, że jest wzorem do naśladowania dla swoich dzieci. W związku z tym i wzajemne kontakty są
na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Interesują się oni swoimi
dziećmi, codziennie podejmują z nimi rozmowę. Trudnością jednak
dla badanych ojców jest rozmowa związana z dojrzewaniem, życiem
intymnym, kontaktów dziecka z płcią przeciwną. Wynika to pewnie
z braku odpowiednich kompetencji jak i świadomości, że w pewnym
momencie życia zabrakło dziecku odpowiedniego wzorca kobiecości. W badaniach wybrzmiała trudność związana z rozmowami na
temat matki.
Badani ojcowie w sposób satysfakcjonujący wywiązują się z
realizacji funkcji opiekuńczej. Spędzają czas z dziećmi, organizują
wspólne gry i zabawy, wychodzą na spacery, odwiedzają rodzinę,
wspólnie robią zakupy, oglądają telewizję. W miarę możliwości spędzają wspólnie wakacje.
Nie obca jest im też realizacja funkcji wychowawczej. Nagradzają przez przytulenie, pocałunek, uśmiech, upominki, słodycze czy
zabawki, pieniądze czy ustne pochwały. W większości nagrody nie
są materialne. Ojcowie nagradzają okazując miłość. Dzieci mają
poczucie, że są kochane, doceniane, a dzięki temu łatwiej pokonują
codzienne trudności. Nagradzanie stosowane jest często, a karanie
rzadko. Żaden z ojców nie karze dzieci cieleśnie. Najczęstszymi
sposobami są zakazy związane głównie z oglądaniem telewizji czy
korzystaniem z komputera, ograniczeniem zakupów, krzykiem, od-
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syłaniem dzieci do własnych pokoi, zabieraniem ulubionych zabawek czy upominaniem.
Kolejne pytanie dotyczyło tego, co jest najważniejsze w opiece nad dziećmi. Ankietowani wskazali na okazywanie uczuć, zaspokajanie bezpieczeństwa, rozmowę, zaangażowanie i zaspokojenie
potrzeb materialnych. Dzieci porzucone przez matkę potrzebują
większej uwagi i częstego zapewniania o miłości i to starają zapewnić im ojcowie.
Samotni ojcowie nie poddają się i troszczą się o swoje dzieci
najlepiej jak potrafią. Determinacja i chęć walki o byt rodziny jest
uważana za sukces, a dzieci są ich dumą i bodźcem do dalszej walki
oraz pokonywania trudności. Wielkim sukcesem jest zdobyta czy
wypracowana przez nich umiejętność pogodzenia życia zawodowego
z życiem rodzinnym.
Streszczenie
W wielu wypowiedziach pedagogów, psychologów, socjologów, teologów czy innych przedstawicieli nauki pojawia się zagadnienie samotności, która określana jest jako charakterystyczny znak
naszych czasów. Jej rodzajów, przyczyn, skutków czy następstw
można wskazać bardzo wiele. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie samotnych ojców, bardzo zaangażowanych w wychowanie
własnych dzieci oraz realizowana przez nich funkcja opiekuńczo –
wychowawcza.
Słowa kluczowe: samotni ojcowie, funkcja opiekuńcza, funkcja wychowawcza
Summary
The notion of solitude is present in statements made by many
pedagosists, psychologists, sociologists, theologians and other scholars, and is described as a typical sign of our times. One could point
out to its numerous kinds, causes, effects and results. The aim of this
paper is to present solitary fathers, who are very committed to upbringing their children and fulfilling their educational and caring
function.
Keywords: single fathers, educational function, protective
function
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Marta Bolińska

Postawy ojców wobec choroby dziecka
(na wybranych przykładach)
Steve Doocy w Ojcowskich opowieściach1 wskazuje, jak głosi
podtytuł, na Tarapaty z życia taty. Pisze o codzienności, na którą
składają się zabawy z dziećmi, odrabianie lekcji, trudne rozmowy.
Anna Sobolewska w książce Cela. Odpowiedź na zespół Downa oraz
Anne–Dauphine Julliand we wspomnieniach Ślady małych stóp na
piasku opowiadają o doświadczeniach życiowych związanych z zaburzeniami w funkcjonowaniu dziecka, w których wsparciem była
postawa męża i ojca. Tadeusz Sobolewski i Loic Julliand zyskali w
oczach żon i dzieci nie tylko uznanie, ale przede wszystkim, w sytuacji kryzysowej, stali się podporą rodziny. Inaczej niż Adam, jeden z
bohaterów powieści pt. Poczwarka, Doroty Terakowskiej.
Przywołane utwory obrazują różne postawy ojców wobec
trudnej sytuacji własnego dziecka i rodziny.
Postawy rodzicielskie
Prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest ważne dla każdego
człowieka, szczególnie istotne jest jednak dla dziecka niepełnosprawnego, gdyż pozostaje ono w niej dłużej niż inne dzieci2. Wy1

S. Doocy, Ojcowskie opowieści. Tarapaty z życia taty, Warszawa 2009.
A. Hulek, Rodzina istotnym ogniwem rewalidacji, [w:] Rewalidacja
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, red. A Hulek, Warszawa
1984, s. 11. A. Hulek stworzył teorię wspólnych i swoistych cech osobowości osób pełno- i niepełnosprawnych. W jego ujęciu między osobami pełnoi niepełnosprawnymi istnieje więcej podobieństw niż różnic. Poglądy A.
Hulka uważane są za podwaliny społecznej praktyki integracji. Jednocześnie, jego zdaniem, idea integracji w odniesieniu do osób z głębszym niepełnosprawnością intelektualną ma ograniczone zastosowanie. Zob. A.
Masierak-Baran, Różne oblicza integracji, „Rewalidacja. Czasopismo dla
nauczycieli i terapeutów” 2010, nr 1 (27), s. 17; A. Hulek, Integracyjny
system kształcenia i wychowania, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A.
Hulek, Warszawa 1980.
2
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tworzenie w rodzinie silnych więzi emocjonalnych może prowadzić
do znacznie większych sukcesów wychowawczych i rehabilitacyjnych, ponieważ to jej członkowie, codziennie i bezpośrednio, wspomagają rozwój dziecka3. Ważna także staje się wiedza, że „[…]
emocjonalny wpływ danej sytuacji zależy nie tyle od obiektywnych
wyznaczników tej sytuacji, ile od indywidualnej jej oceny dokonanej
w świetle pragnień i oczekiwań danej osoby”4. Zatem to nie sama
sytuacja wywołuje określone reakcje emocjonalne, co raczej istotne
staje się znaczenie, jakie jednostka jej przypisuje5. Postawy rodzicielskie są czynnikami decydującymi o sposobie funkcjonowania
dziecka w okresie dzieciństwa oraz w późniejszym, dorosłym życiu.
W literaturze przedmiotu pojawia się podział na postawy właściwe
oraz niewłaściwe. Postawy niewłaściwe6 wiążą się z brakiem akceptacji, nadmiernymi wymaganiami lub zbyt mocną ochroną (postawa
nadmiernie chroniąca), mogą też przybrać formę odrzucenia (unikania bądź odtrącania)7. Do właściwych zaliczane są: współdziałanie,
swoboda ofiarowywana dziecku, uznawanie jego praw8 oraz akceptacja dziecka. Akceptacja dotyczy pełnego przyjęcia dziecka, jego
mocnych i słabych stron. Współdziałanie traktowane jest jako zainteresowanie wszystkim, co ono robi i lubi. Swoboda w funkcjonowaniu polega na wymianie informacji, na poszanowaniu podejmowanych decyzji, przyjmowaniu odpowiedzialności. Uznawanie praw
dziecka to określanie oczekiwań oraz ustalanie sankcji.
Przyjęcie do wiadomości informacji o nieuleczalnej chorobie czy
niepełnosprawności bliskiej osoby jest doświadczeniem bolesnym i
3

M. Kościelska, Rodziny dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1998, s. 5.
H. Rudolph Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2011, s. 161-162.
5
Najpóźniej w wieku 6 lat dzieci mają zdolność pojmowania stanów
umysłowych innych ludzi. Stopniowo uświadamiana jest różnica w zakresie
pragnień i poglądów jako przyczyn emocji. Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 30-31.
6
Irena Obuchowska wskazuje na negatywne aspekty zachowań w rodzinie oraz tworzenie niesprzyjącego do życia klimatu. Wyróżnia atmosferę
napiętą, hałaśliwą, depresyjną, obojętną i nadmiaru emocji. Zob. I. Obuchowska, Dynamika nerwic, Warszawa 1976, s. 116.
7
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Warszawa 1979, s.48.
8
M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009, s. 5.
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drażniącym. Wręcz traumatycznym, jeśli dotyczy małego dziecka. Jak
czytamy w opracowaniach naukowych, ewolucję przeżyć emocjonalnych rodziców, którzy dowiadują się o problemach własnego dziecka,
można opisać jako stopniowe przechodzenie od pytania „dlaczego właśnie nas i nasze dziecko spotkało to nieszczęście?” do pytania „co i jak
możemy zrobić, aby pomóc naszemu dziecku?”. Pośrednimi etapami w
procesie akceptacji są tak zwane okresy przejściowe: szok, kryzys emocjonalny, pozorne przystosowanie się oraz konstruktywna akceptacja i
odnalezienie się w sytuacji9.
Jak zostało już zaznaczone, zwykle pierwszą reakcją na wiadomość o niepełnosprawności jest szok. Towarzyszy mu niedowierzanie i
lęk. Po okresie szoku, charakteryzującym się dominacją silnie negatywnych przeżyć, następuje zwykle kryzys emocjonalny. Rodzice nie potrafią pogodzić się z myślą, że mają nieuleczalnie chore dziecko. Postrzegają swoją sytuację jako beznadziejną, są przygnębieni, zrozpaczeni,
bezsilni i bezradni10. Może dochodzić do konfliktów małżeńskich. Matki oddają się zwykle opiece nad dzieckiem, ojcowie nierzadko odchodzą
od rodziny. Kolejnym etapem jest pozorne przystosowanie się rodziców, które przybiera postać gonitwy terapeutycznej. Rodzice przyjmują
do wiadomości kłopoty zdrowotne dziecka, jednak za wszelką cenę
próbują zaprzeczyć postawionej diagnozie. Często poszukują specjalistów, którzy byliby w stanie je wyleczyć11. Fazą, która prowadzi zwykle
do akceptacji, jest konstruktywne przystosowanie się rodziców. Naukowcy i terapeuci zaznaczają, że gdy rodzice poznają fakty, wszystkie
dotychczasowe plany ulegają zmianie. Zdarza się, że ich miejsce zastępują zupełnie nowe emocje i oczekiwania, które przychodzą stopniowo,
powoli. Poszukiwanie faktycznych przyczyn trudności oraz form pomocy dziecku przyczynia się do poznania możliwości rozwojowych, a w
konsekwencji do akceptacji jego stanu. Na tym etapie dominują pozytywne uczucia względem dziecka, gdyż rodzice powoli zaczynają czer9

M. Popielecki, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców w związku z pojawieniem się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, „Szkoła Specjalna”
2000, nr 1, s.15-19.
10
I. Zientek, Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 5, s. 12-14.
11
M. Popielecki, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców …, s. 16-18.

188

pać radość z opieki nad nim12. Zdarza się jednak i tak, że dochodzi do
tzw. wypalenia w opiece, czyli do uczucia zmęczenia dzieckiem.
Wobec zespołu Downa
Już w XIX wieku klasyfikacja ras Johanna F. Blumenbacha
(który wyodrębnił następujące rasy: mongolską, aztecką, kaukaską,
malajską i etiopską13) dała podstawy do wyodrębnienia w 1866 roku
przez Johna Langdona Downa cech osób należących do rasy mongolskiej. Down opisał w ten sposób zestaw właściwości charakteryzujących ludzi cierpiących na trisomię chromosomu 21. Do 1961
roku stosowano termin „mongolizm”. Grupa genetyków zaproponowała na początku lat 60. XX wieku nazwę „zespół L. Downa”. Określenie to przyjęło się i nadal jest stosowane. Tzw. trisomia 21 to najczęściej występująca u człowieka aberracja, uważana nie za chorobę,
lecz uszkodzenie genetyczne14. Jako przyczynę trisiomii podaje się
nieprawidłowy program genetyczny komórek rozrodczych matki lub
(rzadziej) ojca. Wiąże się to z tym, że komórki mają dodatkowy,
nadprogramowy chromosom (w rezultacie jest 47 zamiast 46 chromosomów)15. Wciąż nieznana jest przyczyna jej powstawania.
Przyjmuje się, że trisomia 21 pojawia się w 1: 785 lub 1: 800 przypadków. Jak podaje Ewa Zasępa, „zespół Downa to trisomia chromosomu 21, czyli przykład aberracji chromosomowych liczbowych
aneuploidalnych. Można wyróżnić trzy jego odmiany:
1) prostą trisomię, która jest spowodowana nierozdzieleniem się
chromosomów w pierwszym lub w drugim podziale mejotycznym,
2) translokację – spowodowaną przeniesieniem chromosomu
21 na jeden z chromosomów grupy D (13, 14, 15) lub G (21, 22),
3) mozaikę, w której obok komórek o prawidłowym kariotypie, występują komórki z trzema chromosomami 21.

12

M. Popielecki, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców …, s. 16-18.
E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa,
Kraków 2012, s. 12.
14
Zob. Cliff Cunnigham, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, przeł. M. Pawlak-Rogala, Warszawa 1992.
15
Por. J. Kingsley, M. Levitz, Count Us In. Gowing Up with Down Syndrome, New York 1994.
13
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Pierwsza odmiana pojawia się najczęściej, bo w około 95%
przypadków tej choroby, zaś dwie pozostałe rzadziej (…)”16.
Cechy charakterystyczne dla Down Syndrome, które można
dostrzec tuż po urodzeniu, to m.in. mała, okrągła główka, płaski
nosek, fałda w kąciku oka, krótka i gruba szyja, krótkie ręce, nogi i
palce, ogólna wiotkość mięśni, nadmierna ruchomość stawów17.
Oczy w kształcie migdałów swój kontur zawdzięczają skośnie usytuowanym szparom powiekowym. Obok cech zewnętrznych występuje
dość charakterystyczna, obniżona sprawność intelektualna. Do 4
roku życia wśród dzieci z zespołem Downa występuje opóźnienie w
rozwoju poznawczym (np. trudności w różnicowaniu dźwięków, w
wypowiadaniu słów, słaba zrozumiałość, niska ekspresja mowy).
Dodatkowo pojawiają się, nasilające się z wiekiem, stany lękowe,
depresyjne, zamknięcie się w sobie. Adolescencja (13-18 lat) odsłania deficyty w werbalnej pamięci operacyjnej, przynosi również
trudności w przypominaniu. Okres dorosłości (zwłaszcza po 35. r. ż.)
pojawiają się sygnały demencji.
Uważa się, że istnieje charakterystyczny „behawioralny fenotyp” osób z zespołem Downa18. Zdaniem Zasępy „czynniki te są
zmienne w czasie i zależą od systemu społeczno-kulturalnego oraz
od indywidualnej historii życia. Behawioralny fenotyp ujawnia się
różnie w zależności od wieku życia”19. Jak podaje Bogusława Kaczmarek, wciąż „nie określono, dlaczego niektóre dzieci z ZD stosunkowo dobrze się rozwijają, a inne są mniej zdolne. Wszystko, co jest
wiadome, sprowadza się do tego, że mimo iż dzieci te mają podobne
cechy stanowiące określony zespół (…), są pomiędzy nimi olbrzymie różnice, odzwierciedlające się w aspektach rozwojowych. Na
jednym krańcu są osoby, których indywidualne umiejętności są bardziej zdeterminowane przez nadmiar materiału genetycznego, przez

16

E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie..., s. 13.
A. Sobolewska, Cela. Odpowiedź na zespól Downa, Warszawa 2002, s. 24.
18
E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób …, s. 14.
19
E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób …, s. 14.
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co ich tempo nauki jest wolniejsze, na drugim krańcu są ci, których
zdolności pozwalają czynić postępy w rozwoju”20.
Z trisomią 21 związanych jest około 200 anomalii, z których u
jednej osoby może wystąpić od ok. 20 do 5021.
Konfrontacja z DS
Szok przeżyty przez Sobolewskich nie dotyczył tylko narodzin
córki z DS, ale również kontaktu z personelem medycznym22. Zdaniem Anny Sobolewskiej lekarze nie umieją rozmawiać z pacjentami. Sama tego doświadczyła. W swojej książce pyta: „Dlaczego
lekarze nie potrafią informować rodziców tak, aby ich nie ranić?
Czytając niezliczone relacje szpitalne, natrafiłam tylko na jedną,
która przedstawia lekarza jako opiekuna i sojusznika matki i dziecka
z zespołem Downa”23.
Wspomina: „A było to tak: do mojej sali weszła pani ordynator w asyście lekarzy, by mnie poinformować, że Cecylka ma prawdopodobnie zespół Downa. Pani ordynator rzuciła pytanie: „Dlaczego pani nie zrobiła badań?”. Nie zrobiłam badań genetycznych właśnie z tego powodu, że nasze dziecko, z racji mojego wieku, mogłoby mieć zespół Downa lub inną wadę. Nie chcieliśmy, ja i mój mąż,
przeżywać konieczności wyboru (…)”24.
Opowiada jak stopniowo poznawała coraz więcej faktów dotyczących DS. Sukcesywnie weryfikowała napływające informacje,
stąd stwierdzenie: „To wszystko okazało się nieprawdą. Zespół
Downa wiąże się najczęściej z upośledzeniem w stopniu lekkim, a
choroby i wady towarzyszące występują rzadziej, niż się sądzi. Na
temat zespołu Downa krąży wiele przerażających informacji jeszcze
z ubiegłego stulecia”25.
20

B. Kaczmarek, Mowa i język dzieci z zespołem Downa – czynniki zakłócające, [w:] Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza-edukacja-terapia, red. B. Winczura, Kraków 2013, s. 65.
21
E. Zasępa, Psychospołeczne funkcjonowanie osób..., s. 9, 13.
22
M. Urbanowicz, Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 5, s. 22-24.
23
A. Sobolewska, Cela…, s. 9.
24
Tamże, s. 8.
25
Tamże, s. 9.
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Tadeusz Sobolewski wskazuje na podobne aspekty, ale nieco inne reakcje własne. W rok po narodzinach córki, dla czasopisma „Światło i Cienie” pisze artykuł-świadectwo, w którym – w czterech akapitach
– dzieli się swoimi emocjami i doświadczeniami: zdziwieniem, szokiem, lękiem, nadzieją, radością, troską, miłością. Przypomina:
„Dziecko zobaczyłem po raz pierwszy w oknie szpitala na Karowej. Żona trzymała je na rękach. Z daleka rozpoznałem muminkowe rysy, twarz małego Buddy. Cała ta scena – żona z niemowlęciem w oknie szpitala – przypominała inną scenę sprzed siedemnastu
lat, kiedy narodziła się Justyna. Tyle że wtedy życie było przed nami,
a teraz widziałem przed sobą zamkniętą perspektywę. Łączyło się to
z poczuciem nieokreślonej winy - jakby dziecko było jakąś karą. Ta
myśl ciążyła szczególnie, choć już wtedy, w pierwszych dniach,
wiedziałem, że trzeba ją przezwyciężyć”26.
Anna Sobolewska przypomina scenę opuszczenia szpitala z
małą Celą oraz słowa męża:
„Wychodząc ze szpitala z naszym zawiniątkiem, wiedziałam
już, że będę się bronić przed poczuciem krzywdy i rozpaczy. Najbardziej pomógł mi mój mąż, Tadeusz, który powiedział mi raz, kiedy
czułam się załamana: „Nie martw się. Będę i ojcem, i matką”.
Wspierała mnie także nasza starsza córka, Justyna, i nasi rodzice,
którzy zaakceptowali i pokochali Cecylkę bez większych problemów. Ogromnym wsparciem obdarzyli nas przyjaciele (..)”27.
Rodzina doświadczała kryzysów emocjonalnych28, ale nie
zdominowały one postaw domowników. W rodzinie Sobolewskich
wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne, mimo wielu trudnych chwil,
istniało nieprzerwanie. Tadeusz Sobolewski swoje odczucia ubiera w
górską metaforę:
„Szok wywołuje ostre widzenie własnej sytuacji na tle całego,
przeszłego i przyszłego życia. Przypomina to lęk wysokości, kiedy z
góry patrzymy na dno doliny i wyobrażamy sobie upadek.
Kiedy szok mija, lęk przechodzi, a zamiast przepaści zaczyna
się dostrzegać piękno gór. W miejsce poczucia, że się zostało ukara26

Cyt. za: A. Sobolewska, Cela..., s. 20.
Cyt. za: A. Sobolewska, Cela... , s. 22.
28
I. Zientek, Problemy niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców..., s. 12-14.
27
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nym, przychodzi świadomość zupełnie inna: że jest się wyróżnionym, przeznaczonym do trudnych zadań, wystawionym na odpowiedzialną placówkę”29.
Dążenie do akceptacji własnego dziecka, w tym pozorne przystosowanie się, nie przybrało formy terapeutycznej gorączki. Rodzice przyjęli do wiadomości niepełnosprawność dziecka, nie próbowali
zaprzeczyć postawionej diagnozie, choć początkowo woleli jeszcze
nie dowierzać, łudzić się, że zaszła pomyłka. Systematycznie i skrupulatnie zaczęli zdobywać wiedzę, poszukiwać specjalistów, którzy
byliby w stanie pomóc dziecku. Wiedzieli już, że córki nie da się
wyleczyć30. Sobolewska przyznaje: „(…) Depresyjny nastrój powracał raz po raz – w przychodni rejonowej, na spacerze”31. Również
Tadeusz Sobolewski przybliża sytuacje, gdy dokonywała się nierówna walka między chęcią ucieczki a odpowiedzialnością:
„Oczywiście nie jest tak, że rozpacz mija bez śladu i następuje
happy end. Ale w pewnym momencie okazało się, że prawda zawiera
się nie w rozpaczy, lecz w słowach pocieszenia i nadziei, które kierowaliśmy wzajemnie do siebie od samego początku. Może największa prawda kryła się w uśmiechu żony, pokazującej Cecylkę ze szpitalnego okna?”32.
Konstruktywne przystosowanie się przyjęło formę pomocy
dziecku oraz przyczyniło się do poznania możliwości rozwojowych,
a w konsekwencji do akceptacji jego stanu. Rozmowy z innymi rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, studiowanie literatury medycznej, obozy integracyjne, kontakt ze specjalistami spowodowały,
że Sobolewscy powoli zaczęli czerpać radość z opieki nad Celą33. Co
pozwoliło przetrwać trudne chwile? Zdaniem T. Sobolewskiego:
„Wszystko, czego dowiedzieliśmy się później o cechach zespołu Downa, o różnych zagrożeniach, o nierównych szansach życiowych tych dzieci – równoważy miłość macierzyńska, która jest
czymś bezwarunkowym i nie podlegającym żadnemu stopniowaniu.
29

Cyt. za: A. Sobolewska, Cela.., s. 20.
M. Popielecki, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców …, s. 16-18.
31
A. Sobolewska, Cela…, s. 11.
32
Cyt. za: A. Sobolewska, Cela..., s. 20.
33
M. Popielecki, I. Zeman, Kryzys psychiczny rodziców …, s. 16-18.
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Ania pokochała Cecylkę od razu i miłość ta zaczęła promieniować na
mnie i na Justynę”34.
Życie rodziny wyglądało jak codzienność w wielu innych domach. Sobolewski przekonuje: „Przeżywaliśmy wiele trudnych
chwil. Dodatkowo jeszcze dotknęła nas choroba – żona musiała
przejść operację. I dziwna rzecz: kiedy pojawiło się nowe zagrożenie, Cecylka nie była troską, ciężarem – lecz stała się największą
pociechą”35.
W rodzinie Sobolewskich uczenie Cecylii, dziewczynki z DS,
poznawania świata i wspomaganie rozwoju nie spadło na matkę,
ponieważ ojciec także był w stanie udźwignąć ciężar sytuacji. Tadeusz Sobolewski od początku bawił się z córką, rozmawiał z nią, towarzyszył w różnych okolicznościach, opiekował się jej życiem duchowym i codziennymi sprawami. Jak pisze autorka relacji: „W zabawach Celi Tadek gra różne role - raz jest jej synkiem, raz królem,
a czasem bogiem Zeusem”36. Szanował jej fantazje, ale też nakłaniał
do akceptowania rzeczywistości. Ojciec został też domowym kronikarzem; spisał m.in. mityczną historię własnej córki, która chciała
być chłopem-lwem:
„Miałem lat osiem, kiedy się stałem lwem. Potem byłem w
klatce. W cyrku. I uciekłem z klatki. Ludzie nie mogli mnie złapać.
Potem byłem daleko, a oni mnie gonili strzelbami. Udawałem żebraka. Byłem w Afryce. A potem w domu w Warszawie. Inne dzieci w
klasie czują, że jestem lwem. Że jestem groźny. Boją się mnie. Mam
grzywę, kły i pazury, i oczy czarne i żółte”37.
Jak podają opracowania naukowe i fachowe poradniki, konstruktywne przystosowanie się nie musi być ostatecznym stanem, w
jakim znajdą się rodzice dziecka. Trudności wychowawcze, zwłaszcza psychofizyczne i emocjonalne, mogą doprowadzić do stanu wypalenia w opiece. Wtedy przydać się może wsparcie psychologiczne.

34

Cyt. za: A. Sobolewska, Cela..., s. 21.
Cyt. za: A. Sobolewska, Cela... , s. 21.
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Z obciążającą psychicznie sytuacją spotykamy się w postawach rodziców w Poczwarce Terakowskiej38.
Leukodystrofia w rodzinie Julliand
Główną bohaterkę opowieści Ślady małych stóp na piasku poznajemy jako dwuletnią dziewczynkę. Rozstajemy się z nią, gdy ma
niespełna cztery lata. Osiągając wiek koziołka39, Thais, zdaje się nie
przechodzić w sposób widowiskowy buntu dwulatka40. Wraz z nią
doświadczamy życia jej rodziny, rodziców, rodzeństwa (brata i siostry), dziadków, przyjaciół i znajomych. Przyglądamy się również,
jak stopniowo traci sprawność i doświadcza miłości najbliższych.
„Wiemy, na co choruje Pani córka. Proszę przyjść jutro o piętnastej. Porozmawiamy. Oczywiście proszę przyjść z mężem” –
wspomina rozmowę z lekarzem Anne–Dauphine Julliand w książce
Ślady małych stóp na piasku. Okazuje się, że choroba Thais ma charakter neurologiczny,
„jej komórki nie produkują specyficznego enzymu – arylosulfatazy A, odpowiedzialnej za rozkład pewnego rodzaju lipidów, sulfatydów. Niedobór tego entyzmu powoduje spichrzanie sulfatydów w komórkach i niszczenie opoczki mielinowej, „osłonki” nerwów, która
odpowiada za przepływ impulsów nerwowych. Na początku choroba
38

Zob. także A. Sobolewska, Cela…, s. 231-233 (o Poczwarce D. Terakowskiej).
39
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atakuje organizm w ukryciu. Z chwilą, gdy się ujawnia, stopniowo niszczy cały układ nerwowy. Na początku prowadzi do ubytku funkcji motorycznych, utraty mowy, wzroku …aż do śmieci, która następuje od
dwóch do pięciu lat od zachorowania. Obecnie nie ma na nią lekarstwa.
Thais jest dotknięta najgroźniejszą, późno niemowlęcą formą choroby.
Nie ma najmniejszych szans na przeżycie”41.
O leukodystrofii monochromatycznej42 w czasie rozmowy z
rodzicami lekarz powiedział niewiele, że to choroba genetyczna,
nieuleczalna, ze znikomą szansą na przeżycie. Śmierć następuje
zwykle dwa do pięciu lat od pierwszych objawów. Loic Julliand
resztę doczytał w sieci. Okazało się, że choroba jest wynikiem zbieżności nieprawidłowych genów kobiety i mężczyzny, a dokładniej
faktu, że oboje są zdrowymi nosicielami anomalii genetycznej. Defektywny gen został przekazany córce. Rodzice odnotowują, że
dziecko „rozwija się jak inne dziewczynki w jej wieku. Śpiewa,
śmieje się, mówi, bawi się, dziwi się światu”43. Przed Thais jednak
seria bolesnych zabiegów: pobieranie krwi, punkcja lędźwiowa,
biopsja skóry. Pojawia się nazwa: choroby metaboliczne. Badaniom
krwi poddani się także rodzice. Wstępna diagnoza zostaje potwierdzona: leukodystrofia monochromatyczna. Następuje powolna degradacja umiejętności dziewczynki, ale nie rozpad rodziny. Na straży
jej całości stoi Loic, ojciec dziewczynek, mąż Anne.
Anne jest w trzeciej ciąży. Prawdopodobieństwo, że kolejne
dziecko urodzi się chore, wynosi 1:4 (25 procent). Pierwszy potomek, Gaspard, jest zdrowy. Ojciec mówi mu, starannie dobierając
słowa: „Dziś dowiedzieliśmy się, dlaczego Thais tak dziwnie chodzi.
Cierpi na pewną chorobę”44. Po spotkaniu z lekarzem matka relacjonuje: „Wracam do domu jak automat. I tu, na progu, widzę ją. Thais… Stoi przy drzwiach, z szerokim uśmiechem na twarzy, rumieńcami na policzkach, figlarna miną. Moja blondyneczka. Szczęśliwa,
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rozpromieniona, filuterna, ufna. Dziś, 1 marca, są jej urodziny. Kończy dwa latka”45, choć faktycznie urodziła się 29 lutego.
Wkrótce okazuje się, że także druga, urodzona w czerwcu córka, Azylis, cierpi na leukodystrofię. Dla niej jest jeszcze ratunek –
przeszczep szpiku kostnego. Operacja się udaje. Po jakimś czasie
jednak matka wyznaje: „Już nie wierzę. Azylis nigdy nie wyzdrowieje. W każdym razie nie w stu procentach. Za kilka tygodni, najwyżej
za kilka miesięcy, przestanie chodzić, stać, siedzieć, mówić. A potem
jej mózg straci wszystkie pozostałe funkcje, bo nie istnieje sposób na
powstrzymanie tej przeklętej choroby”46. Zaskakuje w tej opowieści
mądrość czteroletniego chłopca. Jego słowa: „Śmierć nie jest straszna. Jest smutna, ale nie straszna”47 stają się mottem książki. Jej podtytuł także jest znaczący: „Poruszająca opowieść o sile rodzicielskiej
miłości”48. To opowieść o tym, jak ciało traci sprawność, lecz rodzina nie traci spójności i trwałości.
Czas kryzysu emocjonalnego Anne Julliand wspomina: „Loic
stara się jak może, aby wrócić jak najwcześniej, zająć się dziećmi,
odciążyć mnie, uczestniczyć wraz ze mną w tym biegu z przeszkodami. Ale on też traci siły. Jesteśmy na skraju wytrzymałości”49.
Przygnębienie (mające cechy pozornego przystosowania się) dotyka
kobietę i mężczyznę, choć żona charakteryzuje postawę męża następująco: „(…) W normalnych warunkach jest bardzo czułym i kochającym ojcem: jednym z tych, którzy rozmawiają z dzidziusiem w
brzuchu, wzruszają się przy każdym USG, wyczekują pierwszego
kopnięcia i z niecierpliwością odliczają dni do porodu. Sytuacja, w
jakiej się znaleźliśmy, zasmuca nas”50. Chodzi o drugi cios - fakt
stwierdzenia u kolejnej córki oznak choroby, leukodystrofii. Loic
przechodzi kryzys. Anne relacjonuje: „Drżę z niepokoju, bo on nie
reaguje w żaden sposób. Siedzi na kanapie blady, z pustym spojrzeniem. Milczący i nieobecny”51.
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W ramach konstruktywnego przystosowania się Anna przyjmuje do wiadomości trudną prawdę, że obie dziewczynki są chore.
Loic wkrótce do niej dołącza. Czytamy:
„I oto jest. Błyszczy w kąciku jego oka. I kiedy spływa po policzku, czyni wyłom w murze, który wyrósł miedzy nami. Łza. Dobroczynna. Zbawienna. Loic peka. Jesteśmy uratowani. Nasze łzy
mieszają się. Tak, opłakujemy naszą przyszłość. Ale nasz statek nie
zatonie. Bo jesteśmy razem”52.
Po dojrzałych przemyśleniach i rozmowach zapadają decyzje.
Matka informuje:
„(..) Zmieniliśmy strategię. Zamiast wypatrywać szczytu pośród mgieł, ostrożnie, krok za krokiem, noga za nogą, dzień po dniu,
posuwaliśmy się naprzód. W ten sposób dotarliśmy tu, gdzie jesteśmy, solidarni, jak nigdy dotąd. Jestem dumna! Z nas, z niego, z
naszych dzieci, z naszej wiary i miłości. Tak, jestem dumna z naszego życia. I ze wszystkich tych, którzy stworzyli solidarny, milczący
łańcuch, towarzysząc nam w tej niebezpiecznej wspinaczce. Tych,
którzy nie zachwiali się i nie uciekli”53.
Po szoku i niedowierzaniu, małżeństwo Julliand podjęło nierówną walkę z chorobą najpierw jednej, potem drugiej córki. W
przystosowaniu się do niełatwej sytuacji ogromne wsparcie okazała
rodzina i grupa przyjaciół, a także pracownicy służby zdrowia i domowego hospicjum. W opowieści czytamy: „Bardzo szybko przyjaciele i rodzina tworzą wokół nas gęstą sieć ludzi dobrej woli. Niczym
niezawodny, ochronny parasol”54. Anne ceni również opiekuńcze
ramię i siłę męża. Podkreśla: „Nic nie zmieniaj. Bądź taka jak dawniej – doradza mi Loic”55. Rodzice uświadamiają sobie, że powoli
zbliża się kres życia ich dziecka. To sytuacja trudna do przyjęcia,
traumatyczna. Podobnie dzieje się z dziadkami. Najdrobniejszy jęk
dziewczynki angażuje uwagę najbliższych, „pod osłoną nocy dziadkowie i wnuczka mają czas, by się lepiej poznać. Rozkoszują się
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cennymi chwilami bliskości, ponieważ wiedzą, że nie będą one trwać
wiecznie”56. Autorka wspomnień czyni podsumowanie:
„Wiadomość o chorobie córek, nieznośne oczekiwanie, nieprzespane noce, czarna rozpacz, ataki bólu Thais, wyjazd do Marsylii, hospitalizacja, przeszczep, rozstania, łzy Gasparda, poranione
dusze, wielokrotnie rozdarte serca… A jednak przetrwaliśmy. Nie
zwątpiliśmy, mimo pokusy zwątpienia”57.
Jest przekonana, że stało się tak dlatego, że jako rodzina byli
razem. Bo, jej zdaniem, w tym „razem” tkwiła ogromna siła.
Poczwarka – historia rodzinna
Adam i Ewa, bohaterowie powieści D. Terakowskiej, Poczwarka, dobiegali czterdziestki, kiedy zdecydowali się na dziecko.
Oboje zrobili kariery, zaczęli zarabiać tyle, że stać ich było na komfortowy dom i luksusowy samochód. Wtedy w ich życiu pojawiła się
córka. Nie przewidzieli jednak, że ich codzienność zdecydowanie się
zmieni. Bo córka, która im się urodziła, cierpiała na zespół Downa.
To złamało ich oboje, ale każdego inaczej. Matka nie od razu pogodziła się z myślą, że Marysia nie będzie rozwijała się jak inne dzieci.
Nie uległa jednak mężowi i nie oddała córki do specjalistycznego
ośrodka, tylko zajęła się jej opieką i wychowaniem. Adam przez
osiem lat nie interesował się dzieckiem, nie pomagał ani w pielęgnacji niemowlęcia, ani w opiece czy wychowaniu. Łożył na utrzymanie, ale odpowiedzialność za trudną codzienność w całości przerzucił
na barki żony.
Lekarz, objaśniając matce Myszki, co znaczy DS w praktyce,
tłumaczył: „Widzi pani, one miewają słaby , skłonność do katarakty,
regułą jest wadliwy system oddechowy, niekiedy zdarzają się zmiany
kardiologiczne. Proszę też zwrócić uwagę, że pani córeczka ma
wiotkie mięśnie, a gdy do tego dojdzie duży ciężar ciała, także typowy dla DS, czyli syndromu Downa, no to… - …to nigdy nie zatańczy – powiedziała od rzeczy Ewa (…)”58.
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Świat Myszki okazał się jednak zdecydowanie bogatszy, a stan
zdrowia nie tak obciążający. Dziecko było wrażliwe, miało także dar
- wyjątkową wyobraźnię i własne marzenia (chęć tańczenia lekko jak
motyl). Pragnęło zainteresowania i uwagi ze strony ojca. Narrator
podaje:
„Myszka marzyła, że pewnego dnia zobaczy, jak pan z telewizora zatrzymuje się, odkłada czarny telefon i nachyla się ku czemuś
niewidocznemu, co tkwi skulone w rogu ekranu. A tym czymś jest
ona. I pan z telewizora mówi głosem taty: - Myszka, moje kochanie,
jak dobrze cię widzieć. Pokaz mi, jak tańczysz…
A ona rozbiera się i tańczy, leciutko, zwinnie, i nie przydarza
się jej żadne małe nieszczęście”59.
Dziewczynka chciała obłaskawić wiecznie nieobecnego tatę,
chciała dla niego zatańczyć, zatrzymać choćby na chwilę, pobyć z
nim, nawet pomilczeć, pozyskać przez taniec. Myślała: „Jeśli zatańczę, nie będzie uciekać. Musi stać i patrzeć, pomyślała”60. Świat jej
wewnętrznych pragnień był stopniowo odkrywany przez ojca. Niefortunny taniec choć zraził go, to nie pogrzebał nadziei dziecka.
Dziewczynka przestała wierzyć w zainteresowanie z jego strony, ale
nie przestała o nim marzyć. Narrator podaje: „Myszce co noc się
śniło, że tańcząc jak motyl, wzlatuje w górę, choć nie tak wysoko jak
ptaki (…)”61. Gdy odkryła dla siebie domowy strych, jej świat zmienił się diametralnie. Wewnętrzna wrażliwość odezwała się z niepospolitą siłą. Dziewczynka poczuła, że „tej nocy we śnie wspinała się
wysoko, wzlatywała, a potem tańczyła w zaczarowanym Ogrodzie,
wśród drzew, oblana promieniami jasnego słońca”62. Punkt widzenia
Adama i jego zachowanie przypominają model zachowań znany z
podręczników:
„Niekiedy szybciej niż Ewa rozpoznawał, co dany dźwięk
oznacza w mowie córki. To on rozszyfrował słowo „taaa”. Ani przez
chwilę nie brał go za „tatę”. Jednak, gdy pojął, że „taaaa” oznacza
taniec, a raczej gwałtowną potrzebę Myszki, by zatańczyć – lekko,
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zwinnie, jak tańczą inne dzieci – poczuł w gardle szczególny ucisk.
Zrozumiał, że ta mała, ułomna istota ma takie same potrzeby jak
wszyscy, że może czuć to samo, choć inaczej, ba, że może czuć
mocniej, lecz skorupa jej kalekiego ciała niewoli ją tak, jak poczwarka więzi w sobie motyla; tyle że każdy motyl kiedyś wyleci – ten
zaś, skryty w ciele Myszki, nie uleci nigdy”63.
W końcu zaakceptował i zdążył pokochać córkę, tuż przed jej
śmiercią. Przypomniał też sobie, że w dzieciństwie miał drata z DS,
który wraz z rodzicami zginął w wypadku samochodowym.
W końcowych partiach opowieści Ślady małych stóp na piasku,
tuż przed śmiercią Thais, spotykamy takie oto wyznanie jej matki:
„Powszechnie uważa się, że życie osoby okaleczonej, udręczonej, jest nie do przyjęcia. Niewątpliwie to prawda – kiedy nie ma miłości. Najbardziej nieznośny jest brak miłości. Kiedy się kocha i jest
się kochanym, można znieść wszystko. Nawet ból. Nawet cierpienie…
- które, nieproszone, zakrada się do naszego życia. Doświadczyliśmy
wszystkich jego oblicz. Wszystkich, może z wyjątkiem jednego: tego,
które prowadzi do rozpaczy. Które niszczy w człowieku najwyższe
uczucia. Tak, tej nocy niespokojnej uświadomiłam sobie, że nigdy nie
cierpiałam z powodu Thais. Przenigdy. Cierpiałam razem z nią. Bardzo. Za bardzo. Cały czas. I zawsze razem z nią. Tej nocy mam odwagę powiedzieć: życie Thais jest skarbem. Koncentratem miłości, którą
Thais rozsiewa hojnie wokół siebie”64.
Opowieści o prawdziwych zdarzeniach i przeżyciach mają
wartość autoteliczną i terapeutyczną. Taką też wartość przypisać
można relacjom Anny Sobolewskiej i Anne Julliand, relacjom, które
stały się opowieściami o sile i wytrwałości oraz o ocalającej roli
rodzicielskiej miłości. Miłość i odpowiedzialność uchroniły rodziny
Julliand i Sobolewskich przed rozpaczą. Nie bez znaczenia była
również dojrzałość małżonków oraz wspierająca postawa ojców
wobec oddania matek.
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Streszczenie
Anna Sobolewska w książce Cela. Odpowiedź na zespół Downa oraz Anne–Dauphine Julliand we wspomnieniach Ślady małych
stóp na piasku opowiadają o doświadczeniach życiowych związanych z zaburzeniami w funkcjonowaniu dziecka (zespół Downa oraz
leukodystrofia monochromatyczna). Mężowie i ojcowie - Tadeusz
Sobolewski i Loic Julliand - w sytuacji kryzysowej stali się podporą
rodziny. Miłość i odpowiedzialność uchroniły rodziny Julliand i
Sobolewskich przed rozpaczą i rozpadem.
Słowa-klucze: wada genetyczna – sytuacja kryzysowa –
wspomnienia – rodzina – postawa ojca
Summary
Anna Sobolewska in her novel The Cell. The answer to Down
syndrome and Anne Dauphine Julliand in her memoir entitledTraces
of little feet in the sand talk about their personal experiences upbringing a child with serious developmental disturbances (Down syndrome, monochromatic leukodystrophy). The husbands and fathers Tadeusz Sobolewski and Loic Julliand - in theirtimes of need rose to
become the backbones of their families. Love and responsibility
saved the Julliands and the Sobolewski against despair and family
break-up.
Keywords: genetic defect; crisis situation; memories; family;
father’s attitude
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Kinga Solewicz

Wpływ ojca na dorastanie młodego człowieka
„Towarzysz podróży” Hansa Christiana Andersena
1. Ojcostwo– najwspanialszy dar
Artykuł, zatytułowany Wpływ ojca na dorastanie młodego
człowieka – „Towarzysz podróży” Hansa Christiana Andersenach
chciałabym poświęcić postaci ojca, który odgrywa ogromną rolę w
wychowaniu swojego dziecka. Zagadnienie zilustruję posługując się
wypowiedziami różnych mężczyzn na temat ojcostwa, którzy „bycie
tatą” traktują jako najwyższą wartość i najwspanialszy dar. Zaprezentuję również znaczenie ojca w wychowaniu dziecka, oraz jego
nieoceniony wpływ na dorosłe już życie swoich pociech. Przedstawiając zagadnienie, posłużę się piękną baśnią Andersena, jaką jest
Towarzysz podroży. Ponadto nakreślę, jaką rolę odegrał ojciec w
życiu samego baśniopisarza, który nigdy nie pogodził się z przedwczesną śmiercią rodzica.
Bogusław Dunaj podaje, że ojcostwo to: „bycie ojcem dziecka
lub dzieci”1, natomiast ojciec to: „mężczyzna, który ma własne
dziecko lub dzieci; tato”2.
Jan Śledzianowski3 pisze, że istnieje tendencja, aby pojęcia
„ojcostwo”, „ojciec” analizować wyłącznie w aspekcie psychologicznym, biologicznym, socjologicznym, czy prawnym. Żaden z
tych aspektów nie ujmuje głębokich zmian jakie zachodzą w osobowości mężczyzny, który stał się ojcem. Naturę tej zmiany idealnie
oddaje stwierdzenie kard. Karola Wojtyły:
Ojcostwo mnie wiąże nie tylko z dzieckiem – ono wiąże mnie
także we mnie: w sobie samym jestem związany4.

1

Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 410.
Ibidem.
3
J. Śledzianowski, Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, pod red. M. Kątnego i J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 42.
4
K. Wojtyła, Promieniowanie ojcostwa, Lublin 1984, s. 43.
2
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W artykule Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość autor
podsumowując powyższe słowa pisze, że to wewnętrzne doświadczenie ojcostwa, wiążące w ludzkim sumieniu, duszy, bądź jaźni, jest
właśnie charakterystycznym doświadczeniem ojcostwa5.
W chwili, gdy mężczyzna staje się tatą, zaczyna pełnić
ogromną funkcję. Od tej pory musi się już troszczyć, nie tylko o
siebie, ale i o małego człowieka, którego trzeba odpowiednio wychować i nauczyć jak żyć. Z własnej autopsji Hugo O’Neil mówi o
ojcostwie, że:
Gdy zostaniesz ojcem, zmienia się wszystko. Naprawdę wszystko: sposób, w jaki mówisz, pracujesz, śpisz, prowadzisz samochód,
jesz, ubierasz się, myślisz. Zmienia się nawet to, co śpiewasz. Ojcostwo zmienia twoją sylwetkę, życie intymne, fryzurę, twoje podejście
do pieniędzy, polityki, Boga, do twojej przeszłości i do przyszłości
planety. Dzieci zmieniają grunt, po którym stąpasz6.
O’Neilmowi również:
Ojcostwo jest mostem, przejściem od tych wszystkich nadętych,
heroicznych obietnic do prawdziwych radości dawania siebie dzieciom7.
N. Planer jest podobnego zdania, jak O’Neil na temat ojcostwa. Twierdzi on, że życie po narodzinach dziecka całkowicie się
zmienia. Podejście człowieka do świata, miłości i ludzi jest diametralnie inne. Opisując swe doświadczenia, mówi:
Zanim zobaczyłem Stasia (…) miłość była czymś, co odczuwałem tylko wtedy, gdy ktoś mi się bardzo podobał. Ale coś się zmieniło
– i myślę, że stało się to w ciągu czterech sekund – wtedy, gdy w
szpitalnej Sali porodowej podali mi to małe, niebieskie, krzyczące
zawiniątko. W tej samej chwili zrozumiałem, że „kochać” to znaczy
„działać”, a nie tylko „czuć”, że miłość jest tym, co człowiek świadomie decyduje się robić8.

5

J. Śledzianowski, Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, pod red. M. Kątnego i J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 43.
6
H. Exley, Być tatą, tłum. R. i P. Stencel, Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2000, s. 33.
7
Ibidem, s. 17.
8
Ibidem, s. 12.
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Samo pragnienie bycia ojcem jest dopełnieniem i wzbogaceniem człowieczeństwa. Jest ono głęboko zakorzenione w osobowości
mężczyzny. Art Klein zwierzając się ze swych doświadczeń, mówi:
Jestem ojcem. Zawsze chciałem nim być. Jest to coś, co kocham robić (…). – Jest to jedyna rzecz w moim życiu, dzięki której
dzień po dniu staję się dobrym człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, w pełni człowiekiem9.
Ojcostwo skłania ku bogatszemu człowieczeństwu, dlatego że
ojciec cały czas stara się być dobrym przykładem dla swojego dziecka. Chce tak postępować, aby jego styl życia był jak najbardziej odpowiedzialny i dojrzały. Jerzy Witczak twierdzi, że ojcostwo jest
ciągłym doskonaleniem siebie i dziecka:
Być (…) dojrzałym ojcem – oznacza posiąść umiejętność poważnego prezentowania swojego dotychczasowego życia, zdobywać
się na wysiłek samokontroli i ciągłego czuwania nad tym, aby towarzyszyć wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności
własnego z nim „dorastania”10.
Jan Śledzianowski11 dowodzi, że obecność ojca w wychowaniu dziecka jest nie tylko ważna, ale wręcz konieczna i niemożliwa
do zastąpienia. Tata dostarcza dziecku wielu bodźców i wzorów,
które są niezbędne do życia w społeczeństwie. Kazimierz Pospiszyl
pisze, iż:
To, że ojciec jest osobą bardzo ważną i konieczną dla prawidłowego rozwoju, jest bardzo często podkreślane w literaturze zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej. Ojciec ma bowiem do
spełnienia szereg funkcji wypływających z typowych dla mężczyzn
cech zachowania się, które są nieodzowne w wychowaniu dziecka.
Włączając się aktywnie do wychowania, ojciec powinien zdawać
sobie sprawę, że dziecko musi uzyskać od niego szereg bodźców do
dalszego rozwoju, że w pewnym wieku odczuwa ono bardzo sikną
potrzebę przebywania w jego towarzystwie, uzyskania odeń informa9

Ibidem, s. 44.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Towarzystwo Rozwoju Rodziny,
Warszawa 1987, s. 26.
11
J. Śledzianowski, Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, pod red. M. Kątnego i J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 48.
10
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cji o otaczającym świecie oraz o sposobach oceny i wartościowania
interesujących go zjawisk12.
Rola ojca w życiu dziecka jest ogromna. To tata stawia dziecku wymagania, daje coraz trudniejsze zadania, jednocześnie pomagając w wypełnianiu ich. Dzięki bliskości, oraz życzliwości ojca,
dziecko ma większą śmiałość i odwagę w podejmowaniu nowych
wyzwań. Ponadto w literaturze psychologicznej i pedagogicznej
zwracana jest uwaga na to, że dobry kontakt emocjonalny z tatą w
okresie dzieciństwa, oraz dojrzewania staje się podwaliną stabilności
emocjonalnej na całe dorosłe życie zarówno u chłopców, jak i u
dziewcząt13.
2. Dobra rada ojca jako wartość
Termin wartość według Bogusława Dunaja posiada trzy znaczenia, pierwsze oznaczające ekwiwalent materialny, drugie odnoszące się do praw fizyki. Natomiast trzecie, interesujące mnie znaczenie to „cecha stanowiąca o nieprzeciętnych walorach kogoś lub
czegoś; znaczenie”14.
W Słowniku języka polskiego PWN występuje, aż pięć znaczeń
powyższego słowa, jednak podam trzy spośród nich, które będą dotyczyły poruszanego przeze mnie zagadnienia. Wartość to:
• cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem,
• posiadanie zalet,
• zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej
społeczności norm etycznych15.
Wartość jest to „coś” dobrego, bo ma zalety, walory, zasady.
Jest „czymś” wysoko cenionym i ważnym w życiu. Dlatego też, rady
ojca, gdy są mądre i wypływające prosto z serca mogą być taką wartością dla dziecka. Rada jest to nic innego jak: „to, co się komuś
12

K. Pospiszyl, Rola ojca w kształtowaniu psychiki dziecka, „Nowa
Szkoła” 1974, nr 11, s. 16.
13
J. Śledzianowski, Weekendowy tata. Ojcostwo jako wartość, [w:] Ojciec na rozdrożu. Socjologiczne, pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, pod red. M. Kątnego i J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 49.
14
Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 764.
15
Słownik
języka
polskiego
PWN,
(online)
www:
http://sjp.pwn.pl/slowniki/warto%C5%9B%C4%87.html (08.12.2016).
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proponuje, aby zrobił w danej sytuacji”16. Jeśli ojciec faktycznie
kocha swe dziecko i chce dla niego jak najlepiej, to wtedy jego
wszystkie rady będą dobre. Propozycje wyjścia z danej sytuacji, czy
pomysły, jak najlepiej i najwłaściwiej pokierować życiem, będą
przemyślane i wyważone. Każdemu rodzicowi, któremu zależy na
dobru dziecka, zależy również na jego osobistym szczęściu.
Ojcostwo samo w sobie jest najwyższą wartością, dlatego też:
Portret ojca powinien być rzeczywistym obrazem "normalnego" mężczyzny, który świadomy swoich nowych życiowych zadań, w
sposób dojrzały i odpowiedzialny (mimo słabości, wątpliwości i lęków), bierze na barki ciężar opiekuna i stara się pełnić nadaną rolę
rodzicielską najlepiej, jak potrafi. Dobroć jest podstawową cechą
ojca realnie obecnego w życiu dziecka. Dobry ojciec jest pracowity,
uczciwy, kochający, wymagający (względem siebie i względem dzieci), pomocny, troskliwy, komunikatywny, cierpliwy, radosny, współczujący oraz przede wszystkim szczęśliwy i zintegrowany wewnętrznie. I choć mówi się, że ideały nie istnieją, to jednak ten, który kocha
swoje dzieci bezgranicznie, stara się im "przychylić nieba", a przy
tym nie urządza nikomu życia na siłę, staje się ojcem nadzwyczajnym. Co więcej, dobry tato czasami potrafi być ojcem i matką jednocześnie, to znaczy w sposób naturalny łączy czułość z surowością czy
opiekuńczość ze sprawiedliwością17.
Rady od takiego taty są „złotymi” wskazówkami, ponieważ są
zawsze wartościowe, gdyż służą dobru dziecka. Ową „złotą” radę,
która zmieniła całe życie Janka, głównego bohatera pięknej baśni
Hansa Christina Andersena pt. Towarzysz podróży, chłopak uzyskał
od swego ukochanego ojca, który wypowiedział ją leżąc na łożu
śmierci.

16

Słownik
języka
polskiego
PWN,
(online)
www:
http://sjp.pwn.pl/szukaj/rada.html (dostęp 08.12.2016).
17
M. Borowiec, 8 zasad ojcowskiego wychowania, 2016, (online),
www:
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/ojcostwo/art,72,8-zasadojcowskiego-wychowania.html (dostęp 08.12.2016).
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3. Towarzysz podróży jako przykład dobrego wpływu ojca
na dorosłe życie syna
Postać ojca w wielu baśniach Andersena jest przedstawiana w
bardzo pozytywnym świetle. Wynika to przede wszystkim z ogromnej miłości, jaką baśniopisarz darzył swego ukochanego tatę, który
zmarł przedwcześnie. Mały Andersen bardzo przeżył stratę ojca, z
którą nigdy się nie pogodził. Nieskazitelny obraz ojca, który jest
wzorem dla swego dziecka możemy odnaleźć w pięknej baśni pt.
Towarzysz podróży. W owym utworze da się ponadto dostrzec cierpienie Andersena spowodowane utratą ojca. Swój ból i tęsknotę autor opisał w baśni, gdzie główny bohater – Janek doświadcza właśnie
straty ojca. Jego ukochany tata umiera po długiej i ciężkiej chorobie,
co jest ciosem dla chłopaka. Ojciec na łożu śmierci radzi synowi, aby
zawsze kochał ludzi i czynił im tyle dobrego, ile będzie w jego mocy, a wtedy spotka go nagroda:
— Byłeś dobrym synem, Janku — rzekł umierający — i Bóg
cię nie opuści, chociaż sam zostaniesz. Pamiętaj tylko zawsze kochać
ludzi i czynić im tyle dobrego, ile będzie w twej mocy18.
Po tych słowach ukochany ojciec zmarł, ku wielkiej rozpaczy
chłopaka:
Chory spojrzał na syna łagodnie, serdecznie i zamknął oczy —
już na zawsze. Wyglądał, jakby zasnął. Janek płakał, bo nie miał
nikogo na świecie, był zupełnie sierotą bez rodziny. Długo klęczał
przy łóżku umarłego, całował rękę ojca, aż wreszcie znużony oparł
głowę na twardej poręczy i zasnął19.
Wtedy to, miał naprawdę dziwne widzenie senne.. Jak się
później okaże, był to proroczy sen:
Śniło mu się, że był w niebie, słońce i księżyc wyszły na jego
spotkanie i witały go pięknie; ojciec zdrów śmiał się jak dawniej
wesoło, a królewna w złotej koronie na głowie z uśmiechem podała
mu rękę.

18

H. Ch. Andersen, Towarzysz podróży, tłum. C. Niewiadomska, (online) www: https://wolnelektury.pl/-katalog/lektura/towarzysz-podrozy.html
(dostęp 06.12.2016).
19
Ibidem.
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— Oto twoja narzeczona — rzekł mu ojciec — najpiękniejsza i
najlepsza królewna na świecie. Ale trzeba na nią zasłużyć20.
W tej chwili Janek jeszcze nie wiedział, iż jest to prorocze marzenie senne. Dowie się o tym dopiero dużo później. Jednak już po
przebudzeniu, posłuszny syn postanawia żyć według danej rady
przez ojca i wierzy, że kiedyś w niebie spotka się znów z tatą i będą
szczęśliwi, jak kiedyś:
— Będę się starał być dobry, aby ojciec widział, że pamiętam
jego słowa. A kiedy umrę, pójdę do niego do nieba i spotkamy się
znowu. Jakaż to będzie radość! Opowiem mu wtedy wszystko, co się
ze mną działo tu na ziemi, a on mi wytłumaczy cuda raju. Będzie
mnie uczył i obaj będziemy szczęśliwi!21.
W czasie pogrzebu, który był najgorszym wydarzeniem w życiu biednego chłopaka:
(…) szedł za trumną, gorzko płacząc; nie mógł się z tym pogodzić, że już nigdy w życiu nie zobaczy drogiego ojca. Trumnę złożono
w głębokiej mogile i zasypano ziemią; Janek słyszał, jak ziemia padała na wieko, zakryła je i czuł tak wielki ból w sercu, jak gdyby
pęknąć miało. Lecz zaśpiewano piękną pieśń pobożną, tak smutną, iż
Jankowi łzy spłynęły z oczu i lżej mu było22.
Cierpienie młodego chłopca po stracie ojca, było ogromne. Janek nie wiedząc, co dalej czynić po pogrzebie, postanawia wyruszyć
w daleką podróż. Następnego dnia spakował w mały tobołek najpotrzebniejsze rzeczy, oraz pięćdziesiąt talarów i kilka drobnych monet, które stanowiły cały jego majątek i wyruszył w drogę. Zanim
jednak opuścił swoją miejscowość, pomodlił się jeszcze na grobie
ojca i poszedł przed siebie, w nieznane.
Podczas podróży, Janek pomagał każdej napotkanej osobie,
która tylko stanęła na jego drodze. Jednego dnia podarował ubogiemu człowiekowi kilka monet, oraz odwiedził cmentarz w pewnej
wiosce, w której nocował i uporządkował tam wszystkie zaniedbane,
20

Ibidem.
H. Ch. Andersen, Towarzysz podróży, tłum. C. Niewiadomska, (online) www: https://wolnelektury.pl/-katalog/lektura/towarzysz-podrozy.html
(dostęp 06.12.2016).
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zapomniane groby. Innym razem ma miejsce nawet sytuacja, kiedy
Janek pomógł nieboszczykowi. Chciano go bowiem wyrzucić z
trumny, za długi finansowe, których nie zdążył spłacić przed śmiercią. Janek, aby zapewnić spokój zmarłemu, postanawia zapłacić
złym ludziom:
— Mam tylko pięćdziesiąt talarów — rzekł Janek — ale oddam
je wam chętnie, jeśli mi przyrzeczecie zostawić tego biedaka w spokoju. Jestem zdrów i młody, mogę odejść bez pieniędzy, zresztą Bóg
mi dopomoże, a bezbronnego krzywdzić nie pozwolę23.
Oprawcy przyrzekli zostawić nieboszczyka w spokoju, gdy
tylko dostali pieniądze, więc poczciwy chłopiec:
Ułożył na powrót w trumnie nieboszczyka, złożył mu ręce, pożegnał i poszedł dalej przez las wąską drogą24.
Wędrując dalej, Janek wypełnia przyrzeczenie złożone świętej
pamięci ojcu. Któregoś dnia spotyka na swej drodze tajemniczego
człowieka, który zostaje jego towarzyszem podróży:
(…) wkrótce polubili się szczerze. Nieznajomy był człowiekiem
dobrym, a przy tym o wiele mądrzejszym od Janka, który podziwiał
jego doświadczenie. Musiał on wiele podróżować w życiu, bo wszystko znał i wiedział, a opowiadać umiał bardzo zajmująco25.
Od tej pory Janek wraz ze swym towarzyszem pomagali napotkanym ludziom, np. staruszce ze złamaną nogą, czy właścicielowi
teatrzyku marionetek, któremu pies zniszczył najpiękniejszą z lalek i
musiał przerwać przedstawienie.
Chodzili razem od wioski do wioski, odwiedzali miasteczka,
szli przez pola, góry, lasy, aż któregoś dnia dotarli do wielkiego miasta, w którym działy się dziwne rzeczy. Podróżni dowiedzieli się w
oberży od gospodarza, że:
Król w tym państwie był stary, ale bardzo dobry, nikt się na
niego nie uskarżał, bo nigdy żadnej krzywdy nie wyrządził nikomu.
Ale za to córeczka! Boże zachowaj od takiej królewny. Piękna jak
23
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nikt na świecie, ale zła czarownica, która już wielu książąt życia
pozbawiła. (…) — Każdemu pozwalała starać się o swoją rękę,
wszystko jej było jedno: król czy żebrak. Ale musiał odgadnąć trzy
razy jej myśli. Jeżeli mu się uda, zostanie jej mężem, a po śmierci jej
ojca panem całego kraju; ale jeżeli nie zgadnie trzy razy, co ona
pomyślała, pójdzie na śmierć — zetną mu głowę i kwita. (..) Biedny
król każdego roku jeden dzień poświęcał na modły, aby królewnie
zmiękczyło się serce. Od poranka aż do nocy klęczał wtedy ze wszystkimi rycerzami, ale to nic a nic nie pomagało. Cały naród zresztą
bardzo nad tym ubolewał i nawet stare babcie, które lubiły wódeczkę, na znak żałoby dolewały do niej czarnej farby26.
Oburzony Janek usłyszawszy opowieść oberżysty stwierdził,
że na miejscu starego króla, dałby porządną nauczkę szkaradnej królewnie. Jednak jego złość wnet minęła, gdy tylko ujrzał piękną
księżniczkę. Przejeżdżała ze swym orszakiem, i gdy tylko chłopak
ujrzał jej twarz oniemiał ze zdumienia. Była to bowiem owa królewna, którą widział we śnie po śmierci ojca. Była nieziemsko piękna,
twarz miała tak dobrą i smutną zarazem, że Janek zaczął wątpić w to,
co o niej mówią. Nie zastanawiając się długo, oznajmił o swym zamiarze poślubienia królewny. Ludzie z miasteczka, jak i jego towarzysz podróży, wszyscy odradzali mu ten pomysł. Jednak nic to nie
pomogło, chłopak wierzył w swe szczęście, oraz w to, że ojciec nad
nim czuwa i nie pozwoli by stało mu się coś złego.
Janek przygotował się solidnie na wizytę u starego która, wyczyścił ubranie, umył się, uczesał i pełen nadziei poprosił ojca królewny o jej rękę. Zasmucony król, rozpłakał się i zaczął przekonywać śmiałka, aby się wycofał, bo i tak zginie. Nieugięty Janek pozostał przy swym postanowieniu, i następnego dnia przybył zgadywać
pierwszą myśl królewny. Jednak w nocy, tajemniczy towarzysz podróży domyślając się, że zachowanie księżniczki jest spowodowane
złymi czarami, postanawia ją śledzić. Przypuszczenia nieznajomego
się potwierdziły. Królewna przed dwunastą udała się na swych czarnych skrzydłach do złego czarownika. Była pod jego urokiem i robiła wszystko, co jej kazał. Czarnoksiężnik dowiedziawszy się o nowym konkurencie do ręki królewny rzekł:
26

212

Ibidem.

Kiedy stanie przed tobą, powinnaś pomyśleć o czymś najprostszym, na przykład o twoim trzewiku. Tego nigdy nie zgadnie. Potem
każesz uciąć mu głowę i przyniesiesz mi jutro jego oczy27.
Tak, też się stało. Janek dał jednak dobrą odpowiedź, oczywiście dzięki towarzyszowi, który poradził mu powiedzieć o trzewiczku. Cała sytuacja powtórzyła się również drugiego i trzeciego dnia,
ku ogromnej uciesze całego królestwa. Myśli królewny były to kolejno: rękawiczka i głowa samego czarnoksiężnika.
Janek przeszedł wszystkie trzy próby zwycięsko, dzięki swemu towarzyszowi, który przechytrzył złego czarownika, zabił go,
oraz zdjął zły urok z królewny. Po złamaniu klątwy tajemniczy nieznajomy postanawia opuścić Janka i ruszyć dalej w drogę. Żegnając
się z bohaterem, zdradza mu kim jest naprawdę. Towarzysz podróży
był istocie, nikim innym jak owym nieboszczykiem, któremu chłopak kiedyś pomógł. Za okazaną przysługę i zapewnienie spokoju po
śmierci, zmarły odwdzięczył się Jankowi, czyniąc go wspaniałym
królewiczem. Po tych słowach, zniknął.
Zabawom po zaślubinach młodej pary nie było końca:
Wesele królewny trwało cały miesiąc. Młodzi byli szczęśliwi i
kochali się bardzo, a stary król dożył wielu dni przyjemnych, huśtając na kolanach małe wnuki i pozwalając im bawić się berłem i jabłkiem. Czasem tylko miał wielki kłopot, kiedy się napierały koniecznie
korony28.
Dzięki „złotej” radzie ojca, Janek został królem i panował
długo i szczęśliwie, wraz z przepiękną żoną, która bardzo go kochała. Była mu ogromnie wdzięczna za złamanie złej klątwy, co potęgowało jej miłość do męża. Dobry wpływ taty na syna i jego mądre
rady, uczyniły z chłopaka naprawdę szczęśliwego, kochanego i kochającego człowieka. Życie Janka diametralnie się zmieniło, dlatego
że zawsze miał wsparcie ze strony swego ukochanego ojca, zarówno
za życia, jak i po śmierci. Dodatkowo można stwierdzić, iż posłuszeństwo wobec rodzica, dotrzymywanie złożonych obietnic, oraz
27

H. Ch. Andersen, Towarzysz podróży, tłum. C. Niewiadomska, (online) www: https://wolnelektury.pl/-katalog/lektura/towarzysz-podrozy.html
(dostęp 06.12.2016).
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miłosierdzie okazywane innym ludziom opłaca się w stu procentach,
co widać na przykładzie bohatera.
4. Rola ojca w życiu Hansa Christiana Andersena
Hans Christian Andersen urodził się 2 kwietnia 1805 roku o
pierwszej nad ranem w Odense, małym mieście na jednej z duńskich
wysp – Fionii. Mały Christian tego samego dnia został ochrzczony.
Robiono tak przez przezorność, ze względu na dużą umieralność
niemowląt w ówczesnych czasach. Rodzice wybrali dziecku imiona
Hans Christian i używali ich razem, w połączeniu lub mówili krótko,
używając członu Christian. Rodzicami przyszłego pisarza byli dwudziestodwuletni Hans Andersen, oraz około trzydziestoletnia Anne
Marie Andersdatter. Rodzinie żyło się biednie, ojciec był mało zarabiającym szewcem. Dziecko było bardzo płaczliwe, dlatego też ojciec czytał mu Ludviga Holberga, prawdopodobnie dlatego, że kiedyś sam chciał zostać nauczycielem29.
Hans Christian Andersen w swojej autobiografii30 napisał, że
ojciec i matka go bardzo kochali i chcieli mu stworzyć lepszy dom
od tego, który sami kiedyś mieli. Hans Andersen spełniał wszystkie
zachcianki syna, co niedziela robił teatrzyk, czytał mu sztuki i opowiadania, będąc wtedy naprawdę szczęśliwym. Ojciec jako rzemieślnik nie czuł się dobrze, cały czas żałował, iż nie miał możliwości się uczyć i pójść do gimnazjum. Bardzo często chodzili razem na
spacery do lasu. Z autobiografii Hansa Christiana Andersena można
się również dowiedzieć, że jako chłopiec, który uczęszczał do szkoły
nie lubił się bawić z kolegami. Wolał bawić się w domu z ojcem w
teatr, bardzo lubił szyć ubranka dla lalek. Jego ulubionym zajęciem
stało się wkrótce chodzenie do teatru. Od czasu do czasu chodził tam
z rodzicami, a gdy nie mógł ze względów finansowych, siadał z programem teatralnym i na podstawie tytułu oraz nazwisk aktorów wyobrażał sobie sztuki teatralne. Jak sam napisał, była to jego pierwsza,
nieświadoma twórczość poetycka. Pierwszym smutnym dniem, jaki
29

J. Wullschälger, Andersen. Życie baśniopisarza, przeł. M. Ochab,
Warszawa 2005, s. 21-23.
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opisał Andersen ze swojego dzieciństwa, był dzień wyjazdu ojca na
wojnę. W niedługi czas tata chłopca powrócił do domu, lecz podupadł na zdrowiu i wkrótce zmarł, osierocając jedenastoletniego
Christiana. Od tej pory rodzinie żyło się znacznie gorzej, matka pracowała jako praczka, natomiast chłopiec siedział sam w domu ze
swoim teatrzykiem. Jego tęsknota za ojcem była ogromna, tym bardziej, że matka przyszłego baśniopisarza borykała się z chorobą alkoholową i chłopiec nie miał z nią tak dobrego kontaktu, jak z tatą.
Matka wyszła powtórnie za mąż, za młodego, ponurego człowieka, który jak wyznał Christian, nie dbał w ogóle o jego wykształcenie. Rodzina Nielsa JØrgensena GundersØna, który został jego
ojczymem nie popierała tego małżeństwa, dlatego matka ani młody
Andersen nie mogli ich odwiedzać. Wkrótce matka postanowiła, aby
syn poszedł do konfirmacji a następnie został krawcem. Christian
jednak wyprosił u matki, aby pozwoliła mu wyjechać do Kopenhagi,
gdyż pragnął zostać kimś sławnym. Na ten cel uzbierał trzynaście
talarów. Matka mimo, oporów zgodziła się, i tak czternastoletni
wówczas chłopak wyruszył w świat. Żegnając się z mamą i babcią,
widział tę drugą, po raz ostatni. Ukochana babcia, która tak dużo dla
niego znaczyła zmarła w rok później31.
Jarosław Iwaszkiewicz pisze, że zanim jednak Andersen stał
się znany i ceniony musiał bardzo dużo wycierpieć oraz przeżyć
wiele rozczarowań. Pisarz w baśni autobiograficznej Brzydkie kaczątko, opowiedział jak się czuł będąc właśnie takim kaczątkiem.
Przez długie lata próbował przekonać wszystkich, że ma talent i jest
genialnym pisarzem, aż któregoś dnia „przejrzał się w wiosennym
zwierciadle własnej sztuki i – przekonał się, że jest łabędziem”32.
Hans Christian Andersen pragnął osiągnąć popularność i rozgłos dzięki powieściom, sztukom teatralnym, jednak stało się inaczej. Prawdziwą światową sławę przyniosły mu baśnie. Zdzisława
Brzozowska33 podaje, że pisarz nie rozumiał, iż te drobne opowiada31

Tamże, s. 27-32.
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nia, które początkowo pisał dla rozrywki, znajdą tak duże uznanie
wśród czytelników. Wydane, w tym samym roku, co powieść Improwizator, czyli w 1835, Baśnie opowiedziane dzieciom szybko
znalazły odbiorców i łatwo zostały sprzedane. Krótkie historie, do
których nie przywiązywał zbyt dużej wagi, wkrótce stały się ulubioną lekturą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Następny zbiór opowiadań, wydany w 1843 roku nosi nazwę Nowe baśnie. Andersen w
następnych zeszytach usunął już z tytułu słowa „opowiedziane dla
dzieci”. Johan de Mylius34 pisze, że autor zrobił to dlatego, iż nie
chciał, aby jego utwory były kierowane tylko do najmłodszych. Był
świadomy tego, że to co oferował czytelnikom, to dużo więcej niż
mogły zrozumieć i odczytać dzieci. Baśnie oprócz warstwy dosłownej posiadały ukryty sens, zawierały doświadczenie oraz wiedzę o
ludzkiej duszy. Pisarz tworzył utwory o charakterze uniwersalnym,
opisywał zachowania mądre i głupie. W zamyśle autora czytelnicy
mieli znajdować w baśniach prawdę o sobie.
W dużej mierze utwory Andersena są autobiograficzne, dlatego też nie zabrakło w nich miejsca dla ukochanego ojca. W wielu
jego baśniach przewija się motyw butów i trzewików, np. w Czerwonych trzewikach, Królowej Śniegu, czy Kaloszach szczęścia. Wszystko dlatego, że tata pisarza był szewcem. Ponadto to właśnie ojciec
chłopca wprowadził go w krainę literatury, teatru, sztuki. Dzięki
niemu prawdopodobnie rozwinęła się w Andersenie potrzeba tworzenia sztuk teatralnych, powieści i baśni. Od pierwszych dni życia
ojciec czytał mu książki, bawił się z nim w teatrzyk i w miarę możliwości finansowych chodził z nim do teatru.
Baśniopisarz wielokrotnie podkreślał, że jego tęsknota za ukochanym ojcem, który zmarł przedwcześnie była tak ogromna, że
nigdy się z nią nie pogodził. Śmierć taty była dla niego traumą, spod
której nigdy się nie wyzwolił. Wielka miłość ojcowska sprawiła, że
Andersen nigdy nie pogodził się ze śmiercią rodzica, któremu przecież zawdzięczał najwspanialsze chwile swego dzieciństwa.

34

J. de Mylius, Hans Christian Andersen – znany i nieznany, przeł. M.
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Genialny pisarz zmarł 4 sierpnia 1875 roku35, osiągając niebywałą sławę. Po jego śmierci całą Danię okryła żałoba36. Po dziś
dzień jego utwory są jednymi z najchętniej czytanymi na całym
świecie.
Streszczenie
Artykuł, zatytułowany Wpływ ojca na dorastanie młodego
człowieka – „Towarzysz podróży” Hansa Christiana Andersena
poświęciłam postaci ojca, który odgrywa ogromną rolę w wychowaniu swojego dziecka. Zagadnienie zilustrowałam posługując się wypowiedziami różnych mężczyzn na temat ojcostwa, którzy „bycie
tatą” traktują jako najwyższą wartość i najwspanialszy dar. Zaprezentowałam również znaczenie ojca w wychowaniu dziecka, oraz
jego nieoceniony wpływ na dorosłe już życie swoich pociech. Przedstawiając zagadnienie, posłużyłam się piękną baśnią Andersena, jaką
jest Towarzysz podroży. Ponadto nakreśliłam, jaką rolę odegrał ojciec w życiu samego baśniopisarza, który nigdy nie pogodził się z
przedwczesną śmiercią rodzica.
Słowa kluczowe: ojciec, ojcostwo, baśń, Hans Christian Andersen
Summary
The article entitled The influence of a father on growing up of
young person – Hans Christian Andersen’s „Travel companion” I
devoted to a father figure, which plays a huge role in the upbringing
of their child. The issue I illustrated by using the statements of several, different men about fatherhood, who “being a father” treat as the
highest value and the greatest gift. I presented the importance of the
father in the upbringing of the child and his invaluable impact on the
grown-up children. Presenting the issue, I used a beautiful Andersen’s fairy tale, which is Travel companion. Furthermore, I draw
what role his father played in his own life and the fact, that he never
reconciled to the untimely death of a parent.
35
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Helena Wawrzyniak

Późne ojcostwo
Wstęp
Mężczyzn nie uczy się bycia tatą, do roli ojca. Większość jest
wystraszona, ale stara się pokazać ze wie co ma robić i panuje nad
sytuacją. Ojciec jest bardzo ważny w życiu chłopca jaki dziewczynki. Ojciec chce przekazać jak najwięcej swoim dzieciom bez względu na płace aby umiały poradzić sobie w życiu aby umiały o siebie
zadbać i zapewnić sobie poprzez podejmowanie decyzji bezpieczeństwa w swoim życiu.
Rozwinięcie
Ojciec kocha dziecko na swój własny sposób, inaczej niż kobieta. Nie jest to bez znaczenia dla dziecka. Ojciec może ofiarować
mu coś, czego nie może dać mu matka1.Ojcowie są tak samo nie do
zastąpienia, jak matka2.
Późne ojcostwo to niezwykle ciekawe zagadnienie, zwłaszcza
w czasach szybkich zmian społecznych, znacząco obniżających łatwość rozumienia się kolejnych pokoleń. Wydłużanie się odstępu
intergeneracyjnego (tj. podwyższanie się średniego wieku rodziców
rodzących się dzieci) samoistnie w warunkach przyspieszonej zmiany mentalnej, obyczajowej i technologicznej zwiększać może problemy z wzajemnym zrozumieniem się rodziców i dzieci. Problemy
te z definicji narastają w przypadku, gdy różnice te są bardzo wysokie – sięgające ponad 40, czy ponad 50 lat. W obecnych czasach
oznacza to wychowywanie się w całkowicie innym kontekście normatywno-obyczajowym, co z kolei może prowadzić do konfliktów
międzypokoleniowych (tj. napięć o podłożu kulturowym), a w sytuacji utrzymywania się takiej sytuacji do obniżenia nie tylko jakości,
ale i częstości kontaktu z dziećmi. Ojcowie stający się rodzicami po
„czterdziestce” nie zawsze są w stanie – z uwagi na naturalne obni1
2

H. Bullinger., Mężczyzna czy ojciec, Warszawa 1997, s. 188
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żanie się witalności po osiągnięciu apogeum sił żywotnych – w pełni
być wzorcem dla dzieci w pierwszych kilkunastu latach w zakresie
różnego typu aktywności wymagających siły fizycznej czy wytrzymałości. Późne ojcostwo w niejednym przypadku oznacza również
pojawienie się sieroctwa biologicznego, którego skala w długim
okresie generalnie obniża się. Mężczyźni ci dodatkowo stykają się z
ambiwalentnym stosunkiem społeczeństwa, braniem ich – przez
osoby nieznające szerszego rodzinnego kontekstu – za dziadków
własnych dzieci. Jednocześnie, wówczas gdy własne dzieci rozpoczynają dorosłość, często pojawiają się problemy zdrowotne i wynikające z wycofania się z pracy zawodowej problemy finansowe,
utrudniające wspomaganie usamodzielniających się własnych dzieci.
Zakłócona bywa również rola dziadków, czasami niedożywana, czasami zaś – zwłaszcza wobec powszechnego odraczania decyzji prokreacyjnych – dożywana w wieku, kiedy nie jest się w stanie w żaden sposób włączyć w bardziej aktywne formy opieki, wychowywania, czy zwykłej zabawy z wnukami3.
Bycie dobrym ojcem jest trudne. Oddany tata nie działa w pojedynkę, lecz tworzy spójny, zgrany zespół ze swoja żoną, czyli z
mamą swoich dzieci. Wprawdzie rodzice samotnie wychowujący
dzieci nie są z góry skazani na porażkę, ale bez aktywnego wsparcia
ze strony małżonka zadanie to staje się zdecydowanie trudniejsze.
Wychowanie według McDowella, że oddany tata ma czas dla swoich
dzieci. Trudno bowiem o miłości i wychowanie na odległość. Także
w dobie wszechobecnych mediów i celebrytów rodziców pozostają
dla dzieci największymi autorytetami, chociaż wielu z nich o tym nie
wie albo w to nie wierzy. Nie mniej ważna jest zasada oddany ojciec
zdaje sobie sprawę z tego, że najważniejszy cel wychowania to pomaganie dzieciom, by żyły w przyjaźni z Bogiem i ludźmi, kierując
się w życiu biblijnym dekalogiem oraz miłością, jakiej uczy nas Jezus. Obowiązkową zasadą jest oddany ojciec nie jest kimś doskonałym, ale jest wytrwały w respektowaniu dziesięciu postanowień,
które są fundamentem chrześcijańskiego wychowania. Jeden błąd to
lęk przed mówieniem dzieciom prawdy i przed przypominaniem
norm moralnych, a błąd drugi to mówienie o normach i zasadach w
3
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sposób prowokujący dzieci do gniewu czy buntu. Biblia wzywa nas
do mówienia prawdy z miłością postępując w ten sposób, nie drażnimy dzieci, lecz motywujemy je do korzystania z naszych zachęt,
norm czy uwag. W wychowaniu obowiązuje pierwszeństwo miłości i
bliskich więzi przed normami moralnymi czy wymaganiami. Dobro
od złą najłatwiej odróżniają dzieci najbardziej kochane. Im bardziej
serdeczne więzi buduje ojciec ze swoimi dziećmi, tym łatwiej przyjmą one nawet twarde słowa czy trudne do wypełnienia wymagania.
O tym, jak ważne są dni wolne – weekendy i urlopy, podczas
których mogą poświęcić dzieciom więcej czasu, ojcowie wspominają
w wywiadach jakościowych. Szczególnie mocno podkreślają to ojcowie, którzy bardzo mało czasu spędzają z dziećmi w dniach, kiedy
pracują. Można powiedzieć, że w tym obszarze ojcowie pragmatyczni, czyli właśnie ci, którzy dużo czasu spędzają poza domem w
związku z aktywnością zawodową, próbują wyłamać się z tego modelu ojcostwa, ponieważ swój wolny czas bardzo chętnie poświęcają
dzieciom. Wskazuje to także na wspomniane wcześniej oscylowanie
między tradycyjnym a nowoczesnym modelem ojcostwa. Z kolei z
danych ZUS dotyczących urlopów rodzicielskich wynika, że od
stycznia do października 2014 roku skorzystało z niego 275 500
osób, w tym 270 900 kobiet (98,3%) i 4 600 mężczyzn (1,7%). Jak
widać ojcowie bardzo rzadko korzystają z urlopu rodzicielskiego,
mimo takiej możliwość. Podejście ojców do urlopów – ojcowskiego,
ale i rodzicielskiego czy wychowawczego, pokazują wypowiedzi
ojców w wywiadach w części jakościowej badania. Warto zaznaczyć, że na ten temat wypowiadali się głównie ci ojcowie, którzy
chcieli skorzystać z takiego urlopu, a więc ci realizujący model
świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, które upodabnia się do
macierzyństwa.
Ojcowie starają się stosować różne metody wychowawcze –
zarówno kary, jak i nagrody. Wśród kar najpopularniejsze jest odzywanie się podniesionym głosem oraz zakaz korzystania ze sprzętów.
Większość ojców jest przeciwna stosowaniu kar fizycznych, co
wskazuje na odchodzenie od tradycyjnie stosowanych metod wychowawczych przez ojców, jednak nadal niemal co drugi przyznaje,
że są sytuacje, które usprawiedliwiają zastosowanie takiej kary. Jednocześnie sporo respondentów przyznaje się do stosowania klapsów,
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co wskazuje, że nie są one traktowane jako bicie czy kary fizyczne.
Jednocześnie zdecydowana większość polskich ojców to zwolennicy
chwalenia dzieci.
prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Łukaszuka, kierownika Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA: - Eksperci z międzynarodowych
stowarzyszeń zajmujących się medycyną rozrodu mają trudność z
jednoznacznym określeniem granicy wieku dla mężczyzn starających
się o potomstwo. W przeciwieństwie do kobiet, nie obserwuje się u
nich spadku płodności powiązanego z wiekiem. Ilość plemników
obecnych w nasieniu może nawet wzrosnąć (co eksperci wiążą m.in.
z rzadszym współżyciem). Wraz z wiekiem postępuje natomiast fragmentacja DNA plemników. Wzrasta też ryzyko występowania chorób
jednogenowych u poczętych dzieci w związku z rosnącą liczbą podziałów komórkowych w procesie produkcji nasienia. Szacuje się, że
u mężczyzny w wieku 20 lat występuje ok. 300 takich podziałów, zaś
u pana po 40-tce – już blisko 700. Z każdym podziałem rośnie ryzyko
wystąpienia błędów w sekwencji genów, a więc i przekazania choroby jednogenowej potomstwu. W rozważaniach nt. granicy wieku prokreacyjnego u mężczyzn należy – poza uwarunkowaniami biologicznymi – zwrócić też uwagę na kwestie etyczne i społeczne, a więc
możliwość realizowania roli ojca przez osobę starającą się o potomstwo. - przyznał profesor4.
Zdaniem Canefielda aby być ojcem należy budować cztery
„ściany”(lub wiary) ojcostwa: zaangażowanie, stałość, świadomość,
opiekuńczość. Zgodnie z wynikami badań autora najważniejszą cechą dobrego ojca jest okazywanie czułości/afirmacji, porozumienie/
komunikacja, modelowanie roli/bycie wzorem, radzenie sobie z kryzysami rodzinnymi oraz zaangażowanie w dyscyplinę. Według opinii
badanych studentów do cech osobowości dobrego ojca należą takie
jak: wyrozumiałość, opiekuńczość, miłość, troskliwość i cierpliwość.
Do negatywnych cech i zachowań własnych ojców, których sami

4

http://facet.wp.pl/kiedy-jest-juz-za-pozno-zeby-zostac-ojcem6002228602840193a (27.12.2016).
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chcieliby uniknąć zaliczyli: porywczość, brak przejawów troski i
miłości, zawziętość, agresywność, skłonności do nałogów i chorób5.
Jak twierdzi J. Augustyn, ojciec spełnia rolę mistrza, z jednej
strony kształtuje osobowość dziecka: uwrażliwia jego sumienie uczy
uczciwości, odpowiedzialności, rozeznania wewnętrznego, sprawiedliwego, prawego traktowania ludzi; z drugiej uczy sztuki życia,
wyprowadza dziecko z domu, otwiera przed nim świat, uczy sztuki
rozeznania, orientacji i poruszania się po świecie (Augustyn 2002)6.
Zdaniem, współpracującego z Tato.Net, socjologa K. Canefielda z USA, dzieci, które cierpią na deficyt czasu z ojcem, lub z
powodu braku jego obecności mają poważne problemy w szkole,
częściej biorą narkotyki i sięgają po alkohol. Dziewczęta wychowujące się bez ojców częściej stają się nieletnimi matkami, chłopcy
natomiast angażują się w świat przestępczy. Mężczyźni często nie
wiedzą, jak skutecznie zaangażować się w życie swoich dzieci7. Podobne wnioski sformułował A. Booth i współautorzy, według nich,
dojrzewająca młodzież, wychowywana bez ojców, ma niską samoocenę, popełnia więcej wykroczeń, ma skłonności do depresji, często
stosuje używki, a w szkole otrzymują słabe oceny8.
Pamiętać należy o zdrowotnych, potwierdzonych naukowo, i
niezastąpionych walorach aktywności fizycznej w rozwoju dziecka,
w świat której wprowadza go ojciec. To on pomaga dziecku pokonywać abnegację, bierność i sedenteryjność przez spontaniczne zabawy ruchowe, takie jak: wyścigi, mocowanie, przewracanie, wspinanie, przeskakiwanie, rzucanie i in. W rozwoju dziecka to najprostsza i najatrakcyjniejsza droga do kształtowania: sprawności, wydol-

5

K. Canfield., Serce ojca. Jak być dobrym ojcem. Instytut Wydawniczy
Pax, Warszawa, 2007r.
6
J. Augustyn., Ojcostwo Aspekty pedagogiczne i duchowe. Wyd. WAM,
Kraków 2002r.
7
K. Canfield., Serce ojca. Warszawa 2012r.
8
A. Booth, M. E. Scott, W. King., Father Residence and Adolescent
Problem Behavior: Are Youth Always Better Offin Two-Parent Families?
Journal of Family Issues, May: 31,585-605, 2010r.
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ności, odporności i wprowadzania go w świat zwycięstw, porażek
oraz własnych zainteresowań sportowych9.
Więź z ojcem w żadnym razie nie jest mniej intensywna niż z
mamą. Prawdopodobnie jednak podstawa relacji u obu rodziców jest
inna, ponieważ ich interakcje z dzieckiem przedstawiają się inaczej.
Ojcowie częściej biorą dzieci na ręce, aby bawić się i dokazywać,
natomiast matki częściej karmią, przewijają, pocieszają i pieszczą
maluchy lub zapobiegają niepożądanym zachowaniom. Na podstawie wspomnianych różnic można dojść do wniosku, że więzi matka
–dziecko oraz ojciec – dziecko mają odmienne funkcje. Mama jest
źródłem spokoju, poczucia bezpieczeństwa, gdy dziecko jest zaniepokojone i zdenerwowane. Natomiast zadaniem ojca jest demonstrowanie w jaki sposób postępować z otoczeniem. Intensywna ruchowa zabawa taty z maluchem pokazuje np. w jaki sposób reagować na emocjonalne sygnały innych ludzi oraz jak własne emocje
wpływają na zachowanie innych. Relacje z matką i ojcem są w każdym razie pierwszymi więziami społecznymi10.
Ojciec:
• Częściej bawi się i pracuje fizycznie. Próbuje nawiązać intymny kontakt, stosując komunikację niewerbalną. „chodź, pokopiemy piłkę”,
• Silniej podkreślają współzawodnictwo, sukces i odpowiedzialność. Określa, co w świecie negatywnego i pozytywnego czeka
na dziecko „Musisz sobie poradzić na podwórku”,
• Naucza zarządzania kryzysowego, które jego zdaniem jest
niezbędne do przeżycia. „ licz się z niemiłymi niespodziankami”,
• Zachęca do intelektualnego i uczuciowego ryzyka,
• Impulsywny, szybciej i bezpośredniej okazuje zdenerwowanie,
• Przy dyscyplinowaniu dziecka jest bardziej napastliwy i
szybciej zmierza di konfrontacji,

9

Z. Kubińska., Ojciec ukazujący walory wychowawcze rekreacji fizycznej w rodzinie. [w:] U. Parnicka red. Rekreacja w rodzinie. Wyd. TKKF,
Warszawa 2004r.
10
L. Beyer., O dzieciach dla młodych ojców. Wszystko, czego dziecko od
Ciebie potrzebuje. Warszawa 2007
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• Podkreśla kompetencje socjalne , zdolność do funkcjonowania w grupie i zachowania przywódcze dziecka. „bądź dobrym partnerem , ale nie pozwól sobą rządzić”,
• Zachęca dziecko do opuszczenia gniazda rodzinnego. „Do
widzenia i trzymaj się”11.
Stwierdzono, że pary, które czekają z narodzinami pierwszego
dziecka do swoich późnych lat dwudziestych albo wczesnych trzydziestych, częściej dzielą się opieką. Im para rodzicielska młodsza,
tym częściej kobiety zajmują się opieką i tym większy maja udział w
całej puli czynności opiekuńczych. Niemal zawsze, kiedy mamy do
czynienia z podziałem opieki, obie płacie pracują zawodowo, czują
bowiem, że dwie pensje są im niezbędne do utrzymania odpowiednio
wysokiej jakości życia. Takie poglądy są charakterystyczne głownie
dla przedstawicieli klasy średniej, to oni zatem najczęściej dzielą się
opieka nad dziećmi. Kobiety czują pewną ambiwalencję w związku z
zaangażowaniem partnera w opiekę nad dzieckiem i bierze się to
zapewne z tego, że czują utratę areny sprawowana kobiecej władzy
w rodzinie. Nawet w tego rodzaju rodzinach to matki są głównymi
opiekunami, ojcowie zaś opiekunami pomocniczymi. To kobiety
kupują ubranka, planują dodatkowe zajęcia i lekcje, dogadują się z
nianiami. Owszem, zdarzają się ojcowie pierwszoplanowi, którzy
matkują dzieciom niczym pełnoetatowe matki. Jednocześnie w świecie zachodnim coraz mniejsza pula mężczyzn w ogóle doświadcza
bycie ojcem, do tego zostają nimi w coraz późniejszym wieku i coraz
mniej mężczyzn żyje ze swoimi dziećmi pod jednym dachem12.
Warto pamiętać, że z chwilą przyjścia na świat dziecka późne
ojcostwo dopiero się rozpoczyna. Najczęściej między rodzicami i
dzieci jest dwudziestokilkuletnia różnica wieku. Już w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy z dziecka wyrośnie nastolatek, a później dorosły,
nie raz dochodzi do nieporozumień między przedstawicielami dwóch
pokoleń. Znacznie większych problemów może się spodziewać mężczyzna, który został ojcem, mając lat 50. On szczególnie powinien
11

L. Beyer., O dzieciach dla młodych ojców. Wszystko, czego dziecko od
Ciebie potrzebuje. Warszawa 2007
12
T. Szlendak., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie.
Warszawa 2010.
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interesować się, co czyta, ogląda jego dziecko, jak spędza czas z
rówieśnikami. Starać się być partnerem do rozmowy dla swojego
dziecka, a nie wyłącznie przedstawicielem starego pokolenia.
Warto również pamiętać, że dziecko, które ma dużo starszego
tatę, może spotkać się z nieprzyjemnymi komentarzami ze strony
rówieśników i dorosłych. Różne osoby, najczęściej nieświadomie i
pełne najlepszych intencji, mogą stwierdzić, że to dziadek, a nie tata
przyszedł po dziecko do przedszkola czy na trening. Mężczyzna,
który zdecydował się na późne ojcostwo może mieć również problemy z dotrzymaniem kroku swojemu dziecku i młodszym ojcom.
Większe szanse na rozegranie wspólnego meczu mają ojciec i syn,
których różni 25 lat niż rodzic i dziecko, których dzieli 50 lat.
Późne ojcostwo może również oznaczać... brak ojca w wychowaniu dziecka. Jeśli dziecko przyjdzie na świat, gdy ojciec będzie około 50. roku życia, jak tylko syn czy córka się usamodzielni:
wyprowadzi się z domu czy założy rodzinę, będzie musiał/a opiekować się nie tylko swoimi dziećmi, ale także tatą, będącym w wieku,
w którym o kłopoty zdrowotne nietrudno. W skrajnych przypadkach,
gdy ojcem zostaje mężczyzna 70-letni lub nawet starszy, wychowywanie przez niego dziecka ograniczy się do dzieciństwa lub wczesnej
młodości.
Warto więc pamiętać, że zarówno późne macierzyństwo, jak i
późne ojcostwo, oprócz wielu radości i wspaniałych chwil spędzonych razem z dzieckiem, niesie za sobą także zagrożenia.
Według danych Głównego Urzędu statystycznego z 2011 roku
statystyczny Polak zostawał ojcem po raz pierwszy w wieku 31 lat.
Jeszcze dziesięć lat wcześniej panowie decydowali się na tacierzyństwo, mając lat 27. Mężczyźni coraz częściej stawiają więc na późne
ojcostwo. Czasem bardzo późne. Niemłodych już, ale świeżo upieczonych tatusiów, można znaleźć w świecie polskiej polityki i showbusinessu. Janusz Korwin-Mikke doczekał się najmłodszego syna w
wieku 71 lat. Między dzieckiem a jego najstarszym bratem - pierwszym synem polityka - jest 45 lat różnicy. Podobnym osiągnięciem
może pochwalić się Adam Michnik. Redaktor naczelny "Gazety
Wyborczej" powitał na świecie czwartego potomka, gdy skończył 69
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lat. Pierwsze dziecko posła Ryszarda Kalisza urodziło się, gdy ten
miał 56 lat, a drugie - kiedy skończył 58 lat13.
Późne ojcostwo daje niesamowitą siłę napędową, żeby zadbać
i o siebie, i o swój wygląd, kondycję. Żeby nie wyróżniać się od
młodszych ojców. Późne ojcostwo przeżywa się też zupełnie inaczej przy ostatnim dziecku byłem sportowym emerytem i mogłem poświęcić o wiele więcej czasu na wychowanie syna - mówi w rozmowie z
"Dzień dobry TVN" Andrzej Supron, zapaśnik, a także tata. Dzieci
rodziły mu się, gdy miał 25, 29, 37 i 49 lat.
Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych.
Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym
wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy
życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze
swoich podstawowych praw14. Współczesna rodzina przeżywa w
ostatnich latach kryzys. Jest ona w coraz większym stopniu narażona
na niebezpieczeństwa, tkwiące zarówno w środowisku rodzinnym, jak
i pozarodzinnym. Współczesna rzeczywistość nie sprzyja rodzinie15.
Znaczącym elementem, towarzyszącym kryzysowi rodziny, jest kryzys ojcostwa, czyli kryzys kariery typowo męskiej. Niespełnione ojcostwo jest zasadniczą, choć często nieuświadomioną przyczyną braku
szczęścia w życiu mężczyzny16. Współczesny kryzys rodziny łączy się

13

http://www.mjakmama24.pl/rodzice/tata/pozne-ojcostwo-jakiezagrozenia-za-soba-niesie,567_7767.html 27.12.2016r.
14
Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 1, [w:] K. Lubowicki (red.), Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I,
Kraków 1999, s. 158.
15
D. Ruszkiewicz., Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s. 28
16
J. Pulikowski., Czy w dzisiejszych czasach warto być ojcem?, [w:] D.
Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001, s. 95.
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w znacznej mierze z zakwestionowaniem roli, jaką powinien w rodzinie odgrywać mąż i ojciec17.
Podsumowanie
W praktycznie wszystkich badaniach demograficznych mówiących o urodzeniach bardziej szczegółowe analizy odnoszą się
jedynie do zbiorowości matek. Ojcowie dzieci – choć bez wątpienia
niezbędni zarówno przy poczęciu, jak i zazwyczaj przy wychowaniu
potomstwa – zbywani są zwykle milczeniem. Po części dzieje się tak
z uwagi na dostępność danych statystycznych. Instytucje statystyki
publicznej nie rozpieszczają bowiem badaczy, jeśli idzie o zakres i
szczegółowość danych odnoszących się do ojców dzieci przychodzących na świat. Zazwyczaj – ale nie dla każdego okresu – jedynymi
informacjami o ojcach są te dotyczące ich wieku oraz pozostawania
lub nie w formalnym związku z matką dziecka (urodzenie małżeńskie czy pozamałżeńskie). W niniejszym opracowaniu chciałbym
nieco bliżej przyjrzeć się pewnej szczególnej kategorii ojców – a
mianowicie ojcom znacząco odbiegającym wiekiem od typowego
rodzica.
Trudno jednoznacznie określić cezurę wieku umożliwiającą
określenie późnego ojcostwa. Intuicyjnie przyjąć należy, iż w przypadku ojcostwa jego późne wystąpienie przypisane będzie wyższemu
wiekowi niż ten, który rozpoczyna późne macierzyństwo. Wiek łagodniej obchodzi się z mężczyznami i wynika to zarówno z bardziej
dobrotliwego stosunku społeczeństwa do starzenia się mężczyzn w
porównaniu z kobietami, jak i bardziej przyjaznego stosunku biologii
w tym względzie. Wszak najwyższy, potwierdzony badaniami DNA
wiek zastania ojcem wynosi 94 lata, tj. o blisko 40 więcej niż najwyższy, znany wiek wydania na świat dziecka przez kobietę. Patrząc
z powyższej perspektywy, wydaje się, iż skoro późne macierzyństwo
definiowane jest najczęściej jako wydanie na świat potomstwa w
wieku przynajmniej 35 lat, późne ojcostwo powinno być określone
jako spłodzenie potomstwa, w przypadku którego w chwili przyjścia
na świat jego ojciec ma przynajmniej 40 lat. Za taką cezurą wieku
17

J. Nagórny., Posłannictwo ojca w kontekście współczesności, [w:] D.
Kornas-Biela (red.), dz. cyt., s. 61.

228

przemawiają również względy czysto praktyczne – stosowane w
praktyce grupowanie danych statystycznych odnośnie do wieku rodziców w pięcioletnich grupach wieku.
Generalnie ostatnich kilka dekad było okresem zmieniającej
się ważności późnego ojcostwa w Polsce (rys. 1). Ojcowie mający
przynajmniej 40 lat jeszcze na początku lat 1930. odpowiadali za
prawie 1/5 urodzeń (18,3%, przy czym dostępne informacje odnoszą
się tylko do urodzeń małżeńskich). Wynikało to przede wszystkim z
dużej liczby urodzeń o wysokiej randze, a jak wiadomo, aby wydać
dziecko o wysokiej kolejności (siódme, dziesiąte, dwunaste), upłynąć
musi znaczny czas od urodzenia pierwszego potomka. Wraz z postępującym ograniczeniem liczby urodzeń wysokiej rangi w okresie
powojennym następowało szybkie odmłodzenie zbiorowości ojców,
w efekcie czego w 1990 r. aż 60% mężczyzn, którym urodziło się
dziecko, miało mniej niż 30 lat. Zmianom tym towarzyszyło równoczesne odmłodzenie populacji matek. W późniejszym okresie, przemiany społecznoekonomiczne ostatniego ćwierćwiecza działały w
odwrotnym kierunku. Wydłużony okres pobytu w instytucjach
kształcenia, niestabilność sytuacji zawodowej w pierwszych latach
kariery profesjonalnej, jak i zmiana społecznych preferencji odnośnie
do najlepszego wieku zawierania związków małżeńskich i płodzenia
potomstwa prowadzić poczęły do podwyższania się wieku zarówno
matek, jak i ojców. W rezultacie dziś już co jedenasty ojciec (8,5%)
przynależy do analizowanej w niniejszym opracowaniu kategorii,
podczas gdy w 1990 r. było to jedynie 5,0%18.
„Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić,
że polscy ojcowie coraz bardziej angażują się w opiekę nad dzieckiem oraz że relacja z dzieckiem staje się dla nich coraz ważniejsza.
Potwierdzają się więc wnioski z innych badań, że model ojcostwa
ulega zmianie – z tradycyjnego, w którym ojciec realizował funkcję
materialną i nie brał udziału w opiece i wychowaniu dzieci w stronę
współczesnego modelu, w którym ojcostwo upodabnia się do macierzyństwa. Ta zmiana jest szczególnie widoczna w deklaracjach respondentów, że szukają innej formy ojcostwa, niż ta, którą prezen18
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towali ich ojcowie. Podział obowiązków między matką i ojcem również ulega zmianie, choć jest ona bardziej widoczna w obszarze postaw niż ich realizacji. Przeszkodą w realizacji partnerskiego podziału obowiązków jest nierówny czas spędzany z dzieckiem – nadal to
kobiety w większości zostają w domu z dzieckiem, zaś mężczyźni
pracują i jedynie po pracy oraz w dni wolne mają czas dla rodziny.
Podobnie, choć ojcowie coraz chętniej decydują się na urlop ojcowski, to bardzo rzadko korzystają z pozostałych możliwości urlopowych. Ważna w tym obszarze jest edukacja oraz zmiana świadomości społecznej. Choć ojcowie starają się przygotować do rodzicielstwa i szukają wsparcia u rodziny oraz przyjaciół to co czwarty przyznaje, że brakuje mu wiedzy na temat opieki i wychowania dziecka,
napotykają także na trudności w dostępie do warsztatów dla rodziców, brakuje również grup wsparcia dla ojców. Jednak największe
trudności, na jakie napotykają polscy ojcowie, to zmęczenie i brak
czasu dla siebie oraz brak cierpliwości wobec dziecka, czy konflikty
z matką dziecka.
Ojcowie odchodzą również od stosowania kar fizycznych,
choć nadal znacząca grupa stosuje klapsy. Ojcowie doceniają jednak
znaczenie tłumaczenia i rozmawiania z dziećmi, a także chwalenia
ich. Polscy ojcowie rezygnują z tradycyjnej roli ojca i szukają innego
sposobu jej realizacji. Nie jest to łatwe, ponieważ często nie mają
pozytywnych wzorców z własnego dzieciństwa. Dlatego tak ważne
wydaje się obecnie promowanie aktywnego ojcostwa oraz budowanie oferty wsparcia i edukacji dopasowanej do potrzeb ojców”19.
Streszczenie.
Ogromną zaletą bycia ojcem w późniejszym wieku jest z pewnością większa dojrzałość emocjonalna. Faceci dużo dłużej dojrzewają do decyzji o ślubie i powiększeniu rodziny. A zatem po 40-tce
ojcostwo jest bardziej świadomym krokiem. Pozornie, choć nie jest
to żadna reguła, mężczyźni po 40-ce są bardziej odpowiedzialni i
pojawienia się na świecie dziecka nie traktują jako chwilowej fanaberii, tylko mają wówczas poczucie, że chcą być rodzicami ze
19
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wszystkimi tego konsekwencjami. Starsi ojcowie są bardziej opiekuńczy i nie tak wymagający – czasem przesadnie – w stosunku do
dzieci, jak młodsi rodzice, ciesząc się i czerpiąc satysfakcję z samego
już posiadania potomstwa (podobno jest to związane z mniejszymi
zasobami testosteronu). Stabilizacja zawodowa pozwala z kolei poświęcać rodzinie większą ilość czasu – bo już nie trzeba się martwić
o źródło jej utrzymania.
Summary
The great advantage of being a father at a later age is certainly
greater emotional maturity. Guys a lot more mature decisions about
the wedding and the magnification of the family. Thus, the 40something fatherhood is more conscious step. Seemingly, though it is
not a rule, men after a 40-ce are more responsible and the emergence
of the world of the child is not treated as a momentary whim, I just
have the feeling that they want to be parents with all its consequences. Older fathers are more caring and not so demanding –
sometimes exaggerated - for children, because the parents of younger, using and drawing satisfaction from already having children (apparently it is associated with fewer resources testosterone). Stabilization professional, in turn, can spend more time with family – because
they do not have to worry about the source of her livelihood.
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Karolina Ciepiela

Rola ojca w rozwoju dziecka
Wstęp
Na przestrzeni lat pozycja mężczyzny i kobiety w rodzinie
ulegały zmianie. Kiedyś głównym zadaniem ojca było zarobić na
utrzymanie rodziny. Kobieta natomiast zajmowała się prowadzeniem
domu, a w tym praniem, gotowaniem, sprzątaniem i oczywiście wychowywaniem dzieci. Z czasem nastąpiło wiele zmian. Kobiety zaczęły kształcić się i zajęły się pracą zawodową. To wpłynęło również
na pozycję mężczyzny w rodzinie. Zaczęto zwracać uwagę na jego
rolę w wychowaniu i rozwoju dzieci1. Wiadomo już od najdawniejszych czasów, że obecność ojca w życiu dziecka jest konieczna. Z
biegiem lat powstało wiele teorii na ten temat. Przeprowadzono także
wiele badań. Dzięki temu rola ojca została opisana w literaturze naukowej2. Zadanie jakiemu mężczyzna, któremu rodzi się dziecko
winien sprostać nie jest łatwe. Często nie umie on go dobrze wypełniać lub nie jest pewien jak powinien to robić3. W niniejszym artykule przedstawione zostanie znaczenie ojca w rozwoju dziecka, zaburzenia w pełnieniu roli ojca oraz ojciec prawidłowo ją wypełniający.

1

H. Krzysteczko, Ojcem być i stawać się [w:] E. Ogrodzka-Mazur, G.
Błahut, T. B. Chmiel (red.), Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe,
pedagogiczne i prawne, Toruń 2016, s. 145-161; T. Zbyrad, Rola ojca w
rodzinie wczoraj i dziś. W potrzebie reaktywacji ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno- Pedagogiczny” 2010, nr 1, s. 186195; T. Sosnowski, Ojciec i jego rola w życiu dziecka [w:] Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społeczne, W. Danielewicz (red.),
Warszawa 2009, s. 199-215; W. Kołodziej, Rola ojca w życiu rodziny i
dziecka [w:] Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, I. Janicka
(red.), Kraków 2010, s. 35-47.
2
K. Pospiszyl, Ojciec a rozwój dziecka, Warszawa 1980, s.7-13.
3
M. Braun-Gałkowska, Być ojcem [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 201-210.
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1. Znaczenie ojca w świetle wybranych teorii psychologicznych
1.1. Psychoanaliza Zygmunta Freuda
W świetle teorii Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy, ojciec odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju dziecka. Uważa on, że niezbędne dla rozwoju seksualnego dziecka jest przejście kolejnych
jego faz. Jedną z nich jest faza falliczna, dla której charakterystyczne
jest zjawisko kompleksu Edypa oraz kompleksu Elektry. Dziecko
przeżywa wówczas ambiwalentne uczucia wobec ojca. Z jednej strony go kocha i podziwia, a z drugiej nienawidzi go. Dziewczynki
uważają ojca za obiekt miłości i starają się go zdobyć. Zadaniem
rozwojowym dziewczynki w tym okresie jest zmiana obiektu zainteresowań. Chłopcy natomiast uważają matkę za obiekt godniejszy
uwagi. Dostrzegając jej relacje z ojcem, przejawiają o nią zazdrość.
Ich zadaniem rozwojowym na tym etapie jest przezwyciężenie własnego narcyzmu i akceptacja ojca.
Zdaniem Zygmunta Freuda, ojciec pełni również istotną rolę w
kształtowaniu się osobowości dziecka, która składa się z trzech wyodrębnionych przez niego elementów: id, ego oraz super ego. Id to
sfera popędów, działa na zasadzie natychmiastowego zaspokojenia
potrzeb. Ego ma za zadanie konfrontować popędy wynikające z id z
nakazami super ego. To ostatnie działa jak nasze sumienie, jego zadaniem jest przestrzeganie norm moralnych. Dziecko tworzy swój
idealny obraz na podstawie relacji z osobą znaczącą, która jest dla
niej autorytetem. Główną rolę odgrywa tu ojciec. Dziecko identyfikuje się z nim. W taki sposób przejmuje pewne normy i tworzy swoje super ego4.
1.2. Teoria społecznego uczenia się
Zdaniem Alberta Bandury człowiek uczy się poprzez obserwację i naśladowanie zachowań innych. Jest to tak zwany proces
4

Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, Warszawa 2004, s. 228-241;G. Wyszyńska, Rola ojca w rozwoju dziecka, „Zeszyty Naukowe Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii” 1996, nr 2-3, b.p.; P. Oleś, Wprowadzenie do
psychologii osobowości. Warszawa 2001, s. 41-53; K. Pospiszyl, Ojciec a
rozwój…, s. 15-23.
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modelowania, który polega na przekazywaniu cech z jednej osoby,
czyli z modela na inną osobę, czyli obserwatora5. W taki właśnie
sposób dziecko obserwując zachowania i reakcje ojca uczy się ich i
później przejawia we własnym sposobie zachowania. Proces ten
może również mieć charakter mimowolny. Ojciec może przekazać
pewne wzorce swojemu dziecku poprzez działanie niezamierzone6.
Dziecko obserwuje go w różnych sytuacjach życia codziennego. Nie
wszystkie zachowania, które ujawnia ojciec chciałby mu przekazać.
1.3. Teoria narcyzmu Heinza Kohuta
Wpływ ojca jest ważnym czynnikiem w rozwoju osobowości
dziecka. Kohut uważa, że proces kształtowania się własnego Ja zależy od wczesnych relacji dziecka z opiekunami. Ja wyodrębnia się z
umysłowej reprezentacji osoby, która ma dla dziecka silne emocjonalne znaczenie. Taką osobą może być ojciec. Zdrowy rozwój dziecka może przebiegać w warunkach emocjonalnego wsparcia i zrozumienia ze strony otoczenia. Rodzice powinni cieszyć się z faktu posiadania dziecka aby kształtowanie się jego zwartego Ja przebiegało
prawidłowo.
Dziecko potrzebuje osób, które obdarzą je wsparciem, wiarą w
niego i szacunkiem. Taką osobą powinien być dla niego ojciec. Dobrze aby relacja ta była dwustronna. Ojciec powinien być także wzorem do naśladowania, który dziecko może podziwiać. Postawy takie
są istotne dla kształtowania się zdrowego Ja dziecka. Jeżeli dziecko
jest doceniane, chwalone i zarazem ma autorytet, który podziwia,
kształtują się u niego dwie właściwości. Pierwsza z nich to zaufanie
do siebie i poczucie własnej wartości. Drugą właściwość przedstawić
można jako umiejętność bezinteresownej troski o innych, która gwarantuje wchodzenie w związki, wzajemne przywiązanie i szacunek.
To właśnie ojciec może być dla dziecka osobą, która będzie dla niego źródłem siły a jednocześnie wzorem do naśladowania7.

5

A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007, s. 37- 47.
A. Kurcbart, Psychologiczny obraz ojca w biegu życia, Warszawa
2011, s. 18-28.
7
P. Oleś, dz. cyt., s. 70-75.
6

235

2. Wpływ ojca na rozwój dziecka
Obecność ojca jest ważnym elementem już od wczesnych
chwil życia dziecka. Gwarantuje on bowiem dziecku wzorce, które
nie da się niczym zastąpić. Nawet matka nie jest w stanie zrekompensować ich brak8. Ojcostwo niesie za sobą wiele zadań, które mężczyzna winien wykonać. Zdaniem Mierzwińskiego są to: objęcie
odpowiedniej pozycji w rodzinie, poczęcie dziecka, obdarzenie go i
jego matki odpowiednią opieką i miłością, zadbanie o ich wyżywienie i utrzymanie oraz wychowanie dziecka. Relacja między dzieckiem i ojcem wiąże się z wzajemnym oddziaływaniem. Każdy ojciec
powinien kochać swoje dziecko, być dla niego wzorem do naśladowania. Istotne jest aby mężczyzna znalazł czas dla dziecka, zainteresował się jego problemami, starał się go słuchać i rozumieć a jednocześnie konsekwentnie przestrzegać przyjętych zasad9. Te elementy
zagwarantują dziecku możliwość rozwoju w atmosferze miłości i
pozwolą na kształtowanie mocnej więzi ojca z dzieckiem.
Mężczyzna realizuje rolę ojca poprzez różnego rodzaju oddziaływania wychowawcze, a w tym modelowanie, przekaz słowny
oraz dyscyplinowanie. Modelowanie to proces, podczas którego
dziecko przyswaja zachowania ojca, poprzez jego obserwację. Jeśli
chodzi o przekaz słowny, okazuje się, że skuteczność słów kierowanych do dziecka jest wyższa, jeżeli poparte są one konkretnymi zachowaniami. Dyscyplinowanie natomiast przejawia się w byciu konsekwentnym i stanowczym w wychowaniu10.
Ojciec ma ogromny wpływ na formowanie się psychiki swojego dziecka. Przejawia się to przede wszystkim w rozwoju moralnym, umysłowym a także przystosowaniem do roli związanej z płcią.
Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych, kształtowanie postaw moralnych dziecka odbywa się poprzez wychowanie, a także przez sposoby radzenia sobie rodziców w sytuacjach trudnych. Znaczenie tutaj
mają takie aspekty wychowawcze jak sposób karania, poglądy wychowawcze oraz ocena własnego dziecka. Pierwszym aspektem, na
8

T. Sosnowski, dz. cyt., s. 199-215.
B. Mierzwiński, Mężczyzna, jako mąż i ojciec [w:] Przygotowanie do
życia w rodzinie, K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Warszawa 1997, s. 60-61.
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jaki zdaje się ojciec może mieć wpływ jest cecha odporność na pokusy. Badania wskazują, że im bardziej ojcowie są czuli oraz surowi
wobec własnych synów, tym odporność na pokusy dzieci jest większa. Zdaniem ojców badanych dzieci ważnym tu czynnikiem jest
nauczyć je odróżniać dobro od zła. U dziewczynek wysoki wskaźnik
odporności na pokusy współwystępował najczęściej z krytyką ojca
wobec nich. Wynika to z dostosowywania się dziewczynek do wymagań ojca.
Aktywna postawa ojca jest więc ważna w kształtowaniu umiejętności do odraczania natychmiastowego zaspokojenia potrzeb.
Ponadto dla rozwoju norm moralnych u chłopców i poczucia winy w
sytuacji ich naruszenia ważny jest proces identyfikacji z ojcem. Jednakże, ojcowie, którzy stosują kary fizyczne przyczyniają się do
jedynie powierzchownego przyswajania norm moralnych, co powoduje również brak gotowości do rozumienia innych u dzieci. Surowość ojca może również powodować uległość i brak dojrzałości
dziecka, co przejawia się w jego tendencji do zwierzeń. Co więcej, w
badaniach prowadzonych przez Pearlina, Yarowa i Scarra okazało
się, że dzieci są skłonne do oszustw w sytuacji badania odporności
na pokusy, gdy ich ojcowie w wychowaniu kładą nacisk na znaczenie nauki szkolnej. Dzieje się to poprzez tłumaczenie dzieciom, że
ich sukces życiowy zależy od osiągnięć szkolnych.
Stwierdzić, więc można, że łagodna postawa ojca i jego czułość są najkorzystniejsze dla uformowania się u dziecka zdolności
wartościowania moralnego. Postawa ta obejmuje takie zachowania
jak słuchanie dzieci, czy pozwolenie im na wyrażanie własnej opinii,
co do metod wychowawczych. Badania wskazują również, że opiekuńcza postawa ojców i ich czas spędzany z dziećmi współwystępuje
z hojnością oraz postawami altruistycznymi przejawianymi przez
dzieci. Brak obecności ojca może negatywnie wpływać na rozwój
moralny dziecka, zwłaszcza chłopców. Synowie nie posiadający
męskich wzorców, jakie daje ojciec są mniej skłonni do akceptacji
upomnień i przejawiają poczucie winy w mniejszym stopniu w przypadku naruszenia norm moralnych. Dzieci mogą również odziedziczyć po ojcu pewne zachowania. Badania w tej kwestii dotyczą
głównie skłonności do zachowań przestępczych oraz agresywnych.
Wynika z nich, że dzieci w większej mierze dziedziczą te zachowa-
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nia po ojcu niż po matce. Poziom agresji zależy często od metod
wychowawczych stosowanych przez ojców. Jeżeli stosują oni przemoc wobec dzieci, one również są bardziej skłonne do takich zachowań i odwrotnie. Niski poziom agresji wynika z łagodności rodziców. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wystarczy łagodność
jednego z nich. Ponadto, wpływ ojców jest silniejszy na synów niż
na córki, czego wyjaśnień poszukiwać można w prawach modelowania. Jeżeli model jest tej samej płci co obserwator, to jego oddziaływania są silniejsze. Dziecko cechuje się niskim poziomem agresji,
gdy postawa obojga z rodziców jest łagodna11.
Ojciec ma również wpływ na rozwój intelektualny swojego
dziecka. Elementy, które mają szczególne znaczenie w tej sferze to
rodzaj i częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem, jego wykształcenie oraz poziom samooceny. Pozytywny wpływ na rozwój umysłowy
dziecka mają jego częste kontakty z ojcem. Zależność ta jest szczególnie silna w przypadku chłopców. Dzieci wychowujące się bez
ojca wykazują dużo niższe postępy szkolne w stosunku do dzieci,
które doświadczają częstej opieki ojcowskiej. Według badań dzieci
osiągające najlepsze wyniki w szkole mają ojców opiekuńczych,
którzy poświęcają im więcej niż dwie godziny dziennie. Jednak
nadmierna opiekuńczość i surowość ojca nie sprzyjają wysokim
osiągnięciom naukowym dziecka.
Stwierdzić również można, że przesadna surowość wraz z
nadmierną kontrolą dzieci powoduje u nich lęk, a co za tym idzie
obniżenie poziomu osiągnięć intelektualnych. Stosunek ojca do
dziecka ma więc istotne znaczenie dla jego rozwoju umysłowego.
Szczególnie widoczne jest to u ojców, którzy przejawiają pozytywne
nastawienie do innych członków rodziny, przy jednoczesnym stawianiu dzieciom odpowiednio wysokich wymagań. Ponadto samodzielność i przedsiębiorczość ojców kształtuje u synów rozwój cechy
jaką jest potrzeba osiągnięć. Co więcej ojciec, który gwarantuje swojemu dziecku poczucie autonomii, jednocześnie będąc stanowczym i
kompetentnym silnie wpływa na stymulowanie u dziecka potrzeby
osiągnięć. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój
11
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umysłowy dziecka jest samoocena ojca. Pozytywna ocena siebie u
ojca koreluje z rozwojem intelektualnym synów, wywierając mniejszy wpływ na córki. Kolejnym znaczącym elementem jest poziom
wykształcenia ojca. Wykazano, że stopień wykształcenia ojca dodatnio koreluje z ilorazem inteligencji u dziecka. Im wyższe wykształcenie ma mężczyzna, tym jego dziecko uzyskuje wyższy wynik w
testach inteligencji. Podsumowując, przyznać należy, że ojciec może
mieć silny wpływ na rozwój intelektualny swojego dziecka12.
Istotna jest także rola ojca w identyfikowaniu przez dziecko
swojej płci. Gdy relacje pomiędzy ojcem i synem są prawidłowe,
staje się on wzorem mężczyzny dla syna. Mali chłopcy często naśladują swoich tatusiów, chcą być jak oni i odwzorowują ich zachowania poprzez zabawę w jazdę samochodem czy chodzenie do pracy.
W rodzinach, gdzie brak jest męskiego wzorca, chłopcy często formują niewłaściwy wizerunek „prawdziwego mężczyzny”. Idąc dalej
nie będą oni potrafili właściwie wypełniać roli ojca w założonych
przez siebie rodzinach. Obecność ojca jest niezbędna nie tylko w
rozwoju chłopców. Dziewczynki tworzą swój stosunek do płci odmiennej poprzez obserwację zachowań ojca w stosunku do matki. To
on wpływa na formowane przez córkę oczekiwania co do przyszłych
wobec niej zachowań. Stosunek ojca do córki, jego reakcje na przejawy kobiecości dziewczynki decydują o tym, czy będzie ona w
przyszłości lubić towarzystwo mężczyzn czy nie.
Wielu ojców wycofuje się z relacji, gdy zauważa u córek
zmiany związane z dojrzewaniem. Brak obecności ojca w życiu córki
powodować może jej zahamowania w kontaktach z mężczyznami,
wstydliwość i nadmierną powściągliwość. Dzieci obserwując rodziców we wzajemnej relacji, uczą się pewnych zachowań właściwych
dla ich płci w stosunku do płci przeciwnej. Dzięki temu dziecko potrafi określać role jakie dani członkowie pełnią w rodzinie a także ma
możliwość ukształtowania własnej tożsamości płciowej. Ojciec powinien przejawiać jednak czułość i opiekuńczość względem swojego
dziecka, aby mogło ono odpowiednio przyswoić zachowania właściwe dla swojej płci. Pomoże to bowiem w wykształceniu u dzieci
wrażliwości i empatii. Bardzo istotny jest również wkład ojca w
12
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utworzenie przez dzieci wzorców zachowań seksualnych. Wpływa
on bowiem na ukształtowanie dojrzałości heteroseksualnej. Zbyt
słaby kontakt syna z ojcem prowadzić może do zaburzeń w tym obszarze. Wycofanie z kontaktów, złośliwość i odrzucenie wobec
dziecka powoduje u niego lęk i nienawiść do ojca. Poczucie wartości
takiego dziecka jest mniejsze i prowadzić może dalej do zaburzeń
seksualnych13.
Stwierdzić więc można, że osoba ojca jest niezwykle ważna w
rozwoju moralnym, umysłowym i seksualnym dziecka. Zwłaszcza na
wczesnych etapach, ojciec może spowodować, że rozwój ten będzie
przebiegał prawidłowo. Może też niewłaściwie wypełniać swoje
obowiązki, niosąc swoim zachowaniem poważne konsekwencje dla
życia dziecka. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu zagadnieniu.
3. Nieprawidłowości w pełnieniu roli
Zadania mężczyzny wynikające z pełnionej przez niego roli
nie są łatwe. Często wiążą się z pewnymi zaburzeniami w jej pełnieniu. Poniżej przedstawiony zostanie podział Braun-Gałkowskiej
(2001) na ojców nieobecnych, słabych i trujących. Pierwsze poruszane zagadnienie dotyczyć będzie tzw. „ojców nieobecnych”. Brak
ich obecności w wychowaniu i rozwoju dziecka przejawiać się może
na dwa sposoby: fizyczny i psychiczny. Nieobecność ojca może być
niezawiniona, na przykład jego śmierć oraz zawiniona. W tym drugim przypadku przyczyną może być decyzja kobiety samotnej, że
chce posiadać dziecko lub ojciec, który znika z życia dziecka i o jego
obecności świadczą tylko płacone przez niego alimenty lub kontakt z
dzieckiem od czasu do czasu.
W każdym z tych przypadków skutek jest taki sam, a mianowicie nieobecność ojca w życiu dziecka. Sytuacja taka jest niekorzystna dla wszystkich członków rodziny. Przede wszystkim dziecko
pozbawione jest męskiego wzoru. Ponadto ojcostwo uczy bezwarunkowej miłości zdolnej do poświęceń. Ojciec „nieobecny” ma w tym
przypadku utrudnioną możliwość jej rozwoju. Dla matki sytuacja
również nie jest łatwa. Często czuje się ona samotna i nieszczęśliwa,
13
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co powoduje niekiedy jej zmianę. Staje się ona nadopiekuńcza w
stosunku do dziecka i ogranicza jego autonomię. Nie rzadko pojawia
się też nieobecność psychiczna ojca. Jednym z powodów tego zjawiska może być tradycyjny podział ról w rodzinie. Matka sprawuje
opiekę nad dziećmi, a ojciec jest nieobecny bo musi zarobić na wyżywienie rodziny, co powoduje, że nie ma on czasu dla dzieci. Kiedy
już znajdzie dla nich chwilę, to okazuje się, że nie potrafi z nimi
rozmawiać. Sytuacja taka powoduje u matki znużenie, poczucie samotności a niekiedy nawet objawy nerwicowe.
Mężczyzna pozbawiony jest możliwości rozwoju uczuć jakimi
są opiekuńczość, cierpliwość czy delikatność. Innym powodem psychicznej nieobecności ojca może być nieprawidłowa interakcja między
rodzicami. W tym wypadku żona przejmuje wszystkie obowiązki na
siebie, ona także o wszystkim decyduje. Mężczyzna czuje się niepotrzebny, przyzwyczaja się do takiej sytuacji i wycofuje z domowych
spraw. Kobieta tym bardziej przejmuje odpowiedzialność na siebie, a
mąż tym bardziej czuje się zbędny. W taki przypadku ojciec jest fizycznie obecny, razem z żoną mają dobre intencje, ale problem ich
wynika ze złego podziału obowiązków i odpowiedzialności. Kolejnym
przykładem ojca, który niewłaściwie wypełnia swoją rolę jest tzw.
"ojciec słaby”. Jego niewłaściwa postawa wynika z niedostatecznej
dojrzałości do roli ojca. Nie potrafi zachowywać się jak dorosły mężczyzna, który ma do wypełnienia rolę ojca, męża, opiekuna. W takim
wypadku żona przejmuje odpowiedzialność i podejmuje opiekę nad
mężem. Kobieta zaczyna wychowywać mężczyznę, staje się dyrektywna wobec niego. To powoduje, że mąż tym bardziej staje się beztroski. Sytuacja taka jest dla niego wygodna. Nie przyjmuje on odpowiedzialności i często nie zna własnego dziecka, nie daje mu odpowiedniego wsparcia i nie gwarantuje zaspokojenia potrzeb dziecka.
Mężczyźnie takiemu nie można nic powierzyć.
Inną kategorię ojców, którzy niewłaściwie wypełniają swoją
rolę, są „ojcowie trujący”. Charakteryzują się oni brakiem miłości
lub miłością warunkową do dziecka. Warunkowa miłość oznacza, że
darzą oni dziecko tym uczuciem, gdy spełnia ono ich oczekiwania.
Stosowaną często metodą wychowawczą przez „ojców trujących”
jest przemoc fizyczna lub psychiczna, albo obie jednocześnie. Niekiedy objawia się to w molestowaniu seksualnym własnych dzieci,
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co powodować może skutki w psychice dziecka nawet do końca jego
życia. Rodzice zazwyczaj ukrywają siniaki, obrażenia u dzieci tłumacząc je wypadkami. Często usprawiedliwiają swoje okrucieństwo
mówiąc, że to „dla dobra dziecka”. Ojcowie tacy nie maja do siebie
żadnych zastrzeżeń, nie widzą w sobie żadnego problemu. Przyczyn
takiego zachowania ojców jest wiele. Pierwszą z nich jest przekonanie, że dziecko jest własnością rodziców i mogą robić z nim, co chcą.
Innym powodem są wzorce wyniesione z rodziny pochodzenia. Jeżeli mężczyzna sam doświadczał przemocy w dzieciństwie, bardzo
prawdopodobne jest, że będzie stosował przemoc wobec własnej
rodziny.
Kolejną przyczyną zachowania „ojców trujących” może być
ich brak wiedzy, jak należy postępować z dziećmi i przekonanie, że
bicie to jedyna metoda wychowawcza. Następnie alkoholizm ojców
niesie za sobą pogorszenie kontroli nad własnym zachowaniem, co
skutkować może przemocą. Cechy patologiczne przejawiane przez
mężczyzn wzmagają tendencję do zachowań destrukcyjnych wobec
dzieci. Skutkami zachowań „ojców trujących” są problemy psychiczne ich dzieci. Wśród nich wymieć należy zaburzony obraz samego siebie, tendencje do wpadania w depresje, nerwice oraz agresywność. Dzieci uczą się przemocy poprzez obserwację takiego zachowania u ojca. Uważają później, że to właściwy sposób rozwiązywania sytuacji trudnych. Ponadto doświadczanie agresji powoduje
cierpienie, które dzieci muszą odreagować. Najczęściej robią to stosując przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych. Nie łatwo jest
poradzić sobie z konsekwencjami zachowań „ojców trujących”. Ich
dzieci, już jako dorośli ludzie często muszą podejmować terapię, aby
się z nimi uporać.
Stwierdzić, więc można, że istnieje wiele zaburzeń związanych z
rolą ojca. Zwykle niosą one za sobą poważne, negatywne skutki dla
dzieci. Często jednak można ich uniknąć, dbając o większą świadomość
mężczyzn, ale i kobiet w tym zakresie. Na szczęście nie w każdym
przypadku występują te zaburzenia. Są też bowiem ojcowie dobrzy,
którzy wypełniają swoje obowiązki rodzicielskie wobec dziecka prawidłowo. Dają oni swoim pociechom miłość bezwarunkową, spędzają z
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rodziną dużo czasu, udzielają wsparcia i dużo rozmawiają ze swoimi
dziećmi. Zagadnienie to zostanie omówione poniżej14.
4. Ojciec prawidłowo wypełniający swoją rolę
Rola matki w życiu dziecka jest dla większości ludzie oczywista. W przypadku ojca, nie jest ona jednak aż tak przewidywalna. Jest
wiele dzieci, które wychowują się bez męskiego wzoru. W takiej sytuacji matka, babcia czy ciocia starają się zagwarantować dziecku jak
najlepszą opiekę i wychowanie. Niemożliwe jest jednak aby kobieta
zastąpiła dziecku ojca. Mężczyzna bowiem inaczej przejawia czułość
czy stanowczość. Inne są sposoby wyrażania tych samych uczuć, zachowań przez kobiety, a inne przez mężczyzn. Dla prawidłowego
rozwoju dziecka potrzeba jest obojga rodziców, zarówno matki, jak i
męskiego wzoru. Bycie dobrym ojcem to zadanie bardzo trudne. Nie
jest jednak niemożliwe do wykonania. Istnieją bowiem ojcowie, którzy wypełniają swoje obowiązki wynikające z faktu posiadania dzieci
w sposób znakomity. Ojciec taki, po pierwsze, jest obecny w życiu
dziecka zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Pozwala to dziecku
wejść w szerszą grupę, wykraczającą poza nie samo i matkę. Relacje
między trójką osób są już złożone, co daje dziecku szansę nauczyć się
interakcji w grupie. Widzi ono bowiem miłość rodziców między sobą,
ale także ich miłość do niego. Uczy się szanować innych członków
rodziny i zwracać na nich uwagę. Ojciec powinien umieszczać dziecko
na odpowiedniej pozycji w rodzinie, tak aby mogło ono dostrzegać
interakcję między rodzicami, ale również ich stosunek do niego samego. Ponadto dziecko zaspokaja swoją potrzebę przynależności, tworząc razem z rodzicami i dalszą rodziną pewną grupę. Ojciec buduje to
poczucie w dziecku poprzez opowieści o swoich rodzicach, przodkach, a również o mieście, państwie, czy świecie . Powinien on więc
mieszkać z dzieckiem i jego matką i być przy tym zaangażowany psychicznie w życie rodziny.
Bardzo ważne jest również, aby ojciec spędzał czas ze sowim
dzieckiem, dając mu przy tym do zrozumienia, że jest ono warte tego
czasu. Powinien on być dla dziecka dostępny, rozmawiać z nim,
słuchać tego co dziecko ma do powiedzenia i pytać o różne kwestie.
14
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Dobry ojciec wie, w której klasie jest jego dziecko, zna jego marzenia, zainteresowania, lęki a także jego kolegów i środowisko szkolne.
Ważne są także wspólne wyjścia, co pozwoli dziecku oderwać się od
komputera. Dzieje się to przez uczenie dziecka aktywności. Wspólna
gra w piłkę czy spacer to świetna forma na spędzenie czasu. Zadaniem ojca jest również pozwolić dziecku na odkrycie własnych zainteresowań.
Dzieci uwielbiają eksperymentować, a dobry opiekun powinien umieć zapewnić dziecku podczas tego bezpieczeństwo. Ojciec
uczy dziecko organizować sobie czas i innych zachowań poprzez
dawanie mu przykładu. Ważne więc aby dbał o swój wygląd, zdrowie, wypoczynek i pracę. Powinien być autorytetem, a więc wzorem
pracowitości, uczciwości i prawdomówności. To on pokazuje dziecku, jak powinno postępować, jakimi wartościami należy kierować się
w życiu. Bardzo ważne jest również okazywanie dziecku swojej
miłości, wsparcia i opieki. Należy skupiać się na uczuciach pozytywnych, a negatywne odpowiednio przepracować poprzez refleksję
nad ich przyczynami. Należy zwrócić uwagę na relację ojca z matką
dziecka. Dobrze, jeśli dziecko słyszy, gdy mężczyzna mówi kobiecie, że ją kocha. Dzięki takim postawom dziecko uczy się wrażliwości i empatii. Sam mąż powinien być wierny, czuły i przebaczający.
Dobry ojciec szanuje rodzinę i daje dziecku wsparcie, jednocześnie
gwarantując mu autonomię. Jest zawsze gotowy do pomocy. Mężczyzna taki wymaga od dziecka, ale najpierw od siebie. Stawiane
dziecku zadania są jednak adekwatne do jego możliwości. Ojciec
gwarantując poczucie bezpieczeństwa jest ostoją całej rodziny. Jak
można zauważyć funkcji sprawowanych przez ojca jest bardzo wiele.
Bycie dobrym ojcem to sztuka. Warto jednak podjąć wysiłek i stać
się dobrym ojcem. W końcu korzyści z tego płynące to przede
wszystkim prawidłowy rozwój i szczęście dziecka. Zapewne nie
jeden ojciec zdecydowałby się na podjęcie trudu „bycia dobrym ojcem”, gdyby był świadomy, jak wypełniać to zadanie15.
Podsumowując, ojciec jest bardzo ważną osobą w życiu, rozwoju i wychowaniu dziecka. Sama matka nie jest w stanie zagwarantować tego, wszystkiego, co niesie za sobą obecność męskiego wzo15
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ru. Dziecko pragnie i potrzebuje relacji z ojcem. Ważne by umiał on
odpowiednio uczestniczyć w życiu dziecka, co zagwarantuje mu
prawidłowy rozwój i da poczucie szczęścia.
Streszczenie:
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie rola ojca w
rozwoju dziecka. Ojciec ma bowiem ogromne znaczenie w życiu
dziecka, na co uwagę zwrócili również twórcy teorii psychologicznych. Zdaniem psychoanalizy Freuda, pełni on ważną rolę w kształtowaniu superego dziecka i jego rozwoju seksualnym. Teoria społecznego uczenia się zwraca uwagę na naśladowanie przez dziecko
zachowań ojca. Natomiast według teorii narcyzmu Kohuta ojciec
odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Według wielu badań i literatury naukowej ojciec odgrywa istotne znaczenie w rozwoju moralnym, umysłowym i seksualnym dziecka.
Pozwala na prawidłowe przystosowanie w tych obszarach. Może
również przez swoje postawy powodować zaburzenia w rozwoju
dziecka, co obserwujemy u ojców nieobecnych, słabych czy trujących. Mają oni negatywny wpływ na życie, wychowanie i rozwój
dziecka. Istnieję na szczęcie również ojcowie dobrzy, których postawy gwarantują prawidłowy rozwój dziecka i jego szczęście.
Słowa kluczowe: ojciec, rozwój, dziecko
Abstract:
Role of father in child develompent
In this paper will be presented to the role of the father in child
development. My father is no great importance in a child's life,
which also drew attention to the creator of psychological theories.
According to Freudian psychoanalysis, it serves an important role in
shaping the superego of the child and the sexual development. Social
learning theory draws attention to the imitation of behavior by the
child's father. However, according to the theory of narcissism, Kohut
father plays a crucial role in shaping a child's personality. According
to many studies and scientific literature father plays an important role
in the development of moral, mental and sexual abuse of the child.
This allows the correct adjustment in these areas. It may also by their
attitudes cause disturbances in child development, what we see in the
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fathers are absent, weak or poisonous. They have a negative impact
on life, education and child development. Fortunately exist for the
good fathers whose attitude guarantee the normal development of the
child and his happiness.
Keywords: father, development, child
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Rola ojca w kształtowaniu obrazu siebie
Wstęp
Budowanie obrazu siebie jest procesem długotrwały, który
rozpoczyna się już w dzieciństwie. Uwarunkowany jest wieloma
czynnikami, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się rodzina.
Stanowi ona bowiem pierwsze i do pewnego czasu jedyne środowisko wychowawcze, stąd wpływ, jaki wywiera na dziecko, jest fundamentalny. Dotyczy to także informacji na temat samego siebie. Już
od najmłodszych lat dziecko dowiaduje się od najbliższych jakie jest.
Późniejsze doświadczenia mogą ten obraz modyfikować, jednak
informacje z okresu dzieciństwa są tak głęboko wpisane w świadomość i podświadomość dziecka, że staje się to niezwykle trudne.
Najbardziej znaczącą rolę w dostarczaniu dziecku informacji
na temat samego siebie odgrywają rodzice, jako osoby najbliższe.
Każde z rodziców ogrywa specyficzną rolę w życiu dziecka i pełni
odmienne zadania, które wpływają na cały jego rozwój, w tym także
na budowanie adekwatnego, pozytywnego obrazu siebie i związanego z nim wysokiego poczucia własnej wartości. Wymaga to jednak
tworzenia silnej relacji z dzieckiem, znajomości go i pełniej akceptacji takiego, jakie jest. Tylko dzięki takiej więzi można przekazać
dziecku adekwatne informacje o nim samym i budować pozytywny
obraz siebie. Rola matki w tym zakresie jest nieoceniona i bezdyskusyjna, jednak niewystarczająca. Istnieją obszary i zadania, które może wypełnić tylko ojciec, a jego brak, czy to fizyczny, czy emocjonalny, jak również niewłaściwa relacja z dzieckiem, mogą utrudnić
lub zaburzyć prawidłowy proces budowania obrazu siebie przez
dziecko.
1. Pojęcie obrazu siebie
Kształtowanie obrazu siebie „jest procesem złożonym i rozciągniętym w czasie. Jego początkiem jest, dokonujące się w najwcześniejszym dzieciństwie, odróżnianie siebie od otoczenia oraz
uświadamianie sobie własnej działalności. Z doświadczeń groma-
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dzonych od najwcześniejszych lat życia powstaje stopniowo coraz
bardziej złożony system wyobrażeń, pojęć i przekonań odnoszących
się do samego siebie”1. W toku nowych doświadczeń, samoobserwacji oraz samo refleksji informacje na temat samego siebie są stale
poszerzane i uzupełniane. Dotyczą one wszystkich sfer człowieka:
wyglądu, właściwości fizycznych i psychicznych (intelekt, emocje,
motywacja) czy życia społecznego. „Obraz własnej osoby nie stanowi jednak mozaiki luźnych informacji, lecz w miarę rozwoju staje się
spójnym, zintegrowanym, w miarę stabilnym systemem wiedzy o
sobie samym”2.
Literatura przedmiotu prezentuje szereg definicji obrazu siebie. Jedną z pierwszych jest definicja V. Raimy, który określał obraz
siebie jako „mniej lub bardziej zorganizowany obiekt, który jest wynikiem aktualnego i zachodzącego w przeszłości obserwowania siebie. Obraz siebie jest rodzajem mapy, którą jednostka się posługuje
w celu zrozumienia siebie, zwłaszcza w chwilach decyzji i kryzysów
psychicznych”3. J. Kozielecki obrazem siebie (autoportretem psychicznym) nazywa zbiór informacji o „własnej osobie, swoich kompetencjach, charakterze czy dojrzałości emocjonalnej”4. S. Siek określa obraz siebie jako „zorganizowany zespół cech, które jednostka
nauczyła się na podstawie wcześniejszych i aktualnych doświadczeń
uznawać za własny, specyficzny dla siebie, pełniący funkcję integracji i stabilizacji struktury osobowości i zapewniający jej względną
trwałość i powtarzalność zespołów schematów zachowań”5. Za J.
Reykowskim można określić obraz siebie jako „system przekonań
dotyczących własnej osoby, określających jej możliwości w różnych
zakresach oraz dotyczących tego, jak oceniają ją inni”6.
1

A. Kaczanowska, Obraz samego siebie u dorastających wychowanków
domu dziecka, [w:] Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki,
red. M. Smoczyńska, Kraków 1998, s. 157.
2
Tamże, s. 157.
3
S. Siek, Wybrane metody badań osobowości, Warszawa 1983, s. 345.
4
J. Kozielecki, Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986, s. 12.
5
Tamże, s. 387.
6
J. Reykowski, G. Kochańska, Szkic z teorii osobowości, Warszawa
1980, cyt. za: A. Grabowiec, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie,
Lublin 2011, s. 54.
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Przytoczone definicje wskazują na kilka istotnych elementów
związanych z obrazem siebie. Po pierwsze jest to zespół przekonań
na temat posiadanych przez jednostkę cech, zdolności czy kompetencji. Po drugie wynikają one z przeszłych oraz teraźniejszych doświadczeń jednostki, jak również opinii i sądów wyrażanych przez
innych. Ponadto obraz siebie stanowi element integrujący osobowość
i wpływa na funkcjonowanie jednostki w życiu społecznym i osobistym. Pomijając szczegóły i różnice najogólniej można, za A. Brzezińską, zdefiniować obraz siebie jako „zbiór wiedzy czy wiadomości
o własnych cechach, możliwościach i umiejętnościach”7.
Co więcej, niektóre cechy obrazu siebie mogą pozostawać w
sprzeczności np. przypisywanie sobie cechy altruisty i jednocześnie
bycia nieakceptowanym. Istnieje również zespół cech, które istnieją
niejako w podświadomości człowieka i nie są uświadamiane w pełni8. Stąd w literaturze przedmiotu wskazuje się następujące rodzaje
obrazu siebie: globalny, który zazwyczaj jest mglisty i niejasny lub
zróżnicowany, dotyczący konkretnej sfery osobowości oraz stabilny
lub niestabilny9.
Obok zaprezentowanego rozumienia tego pojęcia, podkreślającego w obrazie siebie jedynie element poznawczy10, wielu autorów11 w strukturze obrazu siebie uwzględnia ponadto element wartościująco-oceniający, łącząc go z samooceną.
L. Niebrzydowski stwierdza, że samoocena to „zespół sądów i
opinii, które jednostka odnosi do swojej osoby, a w szczególności do
swojego wyglądu, uzdolnień, osiągnięć i możliwości życiowych”12.
7

A. Brzezińska, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3 (1973), s. 88.
8
S. Siek, dz. cyt., s. 345.
9
Por. tamże, s. 346
10
Obra siebie traktowany jest wyłącznie jako zbiór informacji na temat
własnej osoby.
11
Np. M. Przetacznikowa, Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży w
średnim wieku szkolnym, Warszawa 1971; L. Niebrzydowski, O poznawaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976.
12
L. Niebryzdowski, Zależność planów i dążeń życiowych uczniów klas
V-VIII od posiadanej samooceny, „Psychologia Wychowawcza” nr 3
(1974), s. 359.
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J. Reykowski uznaje samoocenę za „system poglądów odnoszących
się do samego siebie, czyli obraz własnej osoby i system ocen samego siebie”13. T. Mądrzycki natomiast definiuje samoocenę jako „sądy
oceniające, wartościujące, dotyczące własnej osoby, własnych cech
fizycznych, psychicznych i relacji z otoczeniem”14.
2. Znaczenie pozytywnego obrazu siebie w dorosłym życiu
Obraz siebie jest podstawą zintegrowanej osobowości człowieka, która z kolei warunkuje całe jego funkcjonowanie: „Osoba nie
mająca własnego, sprawdzonego obrazu siebie i świata, nie umiejąca
określić własnego miejsca w świecie i swych ról życiowych, nie jest
prawdziwie samodzielna i nie jest w stanie funkcjonować autonomicznie w sensie psychicznym. Jest przez to narażona na szczególnie silne
stresy wynikające z niezrozumienia siebie, świata i zachodzących w
nim zdarzeń, zwłaszcza tych, w których sama uczestniczy”15.
Istotne jest jednak, aby obraz siebie był zintegrowany i stabilny. Tylko taki będzie pełnił swoje zadanie i przyczyni się nie tylko
do bardziej satysfakcjonującego życia, ale także ułatwi pokonywanie
życiowych trudności i dylematów.
Ogromne znaczenie ma również wartościująco-oceniający
aspekt obrazu siebie. Pozytywne nastawienie do samego siebie oraz
wysokie poczucie własnej wartości odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu jednostki we wszystkich sferach życia. Większość psychologów podziela pogląd, że „jednostka lepiej funkcjonuje
w aspekcie poznawczym, emocjonalnym i motywacyjnym, gdy podnosi się jej samopoczucie i poczucie wartości”16. Niska samoocena
koreluje natomiast z wieloma trudnościami emocjonalnymi, intelektualnymi czy społecznymi. „Niedostateczne poczucie własnej wartości jest szkodliwe nie tyle dla oceny funkcjonujących zdolności,
umiejętności czy kwalifikacji, ile dla ogólnego samopoczucia, dla
13

J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, Warszawa 1977, s. 7.
T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany,
Gdańsk 2002, s. 209.
15
M. Grygielski, Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z
rodzicami, Lublin 1999, s. 63.
16
Z. Zborowski, Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości, Warszawa 1994, s. 157.
14
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trwałego wyobrażenia, jakie tego typu ludzie mają o sobie. (…) ciągła dewaluacja siebie wstrzymuje człowieka w dążeniu do określonego emocjonalnego, intelektualnego czy społecznego celu. (…)
Istnieją ludzie, którzy mają tak złą opinię o sobie, że nie potrafią
utrzymywać dłużej jakichkolwiek stosunków z innymi, w przekonaniu, że tacy, jacy są, są emocjonalnie niezdolni do przyjmowania i
dawania uczuć potrzebnych do utrzymania trwałych związków”17.
3. Uwarunkowania kształtowania obrazu siebie
Kształtowanie obrazu siebie rozpoczyna się w dzieciństwie i
trwa przez całe życie jednostki, chociaż istnieją okresy bardziej dynamiczne, do których należy dzieciństwo i wiek dorastania. W okresach tych powstaje fundament obrazu siebie, który w późniejszym
czasie ulega jedynie nieznacznym modyfikacjom: „Kiedy samoocena
jednostki jest względnie ukształtowana i stabilna (w końcowym
okresie wieku dorastania) oraz pewne wzory zachowania zostały już
przyjęte, z trudem ulega zmianie. Oddziałuje ona wtedy selekcjonująco, tzn. pewne treści wchłania, a inne odrzuca, nie pozwalając na
ich asymilację przez jednostkę – do świadomości człowieka zostają
dopuszczone tylko te informacje, które są zgodne lub dadzą się pogodzić z jego sądem o sobie. Informacje niezgodne z samooceną
jednostki nie są przez nią przyswajane i ulegają wyparciu”18. Dlatego
rodzina, a zwłaszcza rodzice, oddziałująca na dziecko w najwcześniejszych etapach rozwojowych, stanowi pierwszy czynnik wpływający na kształtowanie obrazu siebie.
Tak silne i trwałe oddziaływanie rodziny na rozwój dziecka,
przede wszystkim zaś kształtowanie obrazu siebie, wynika z faktu
jego całkowitej zależności od rodziców, braku konkurencji (przynajmniej do pewnego czasu) innych środowisk społecznych oraz
silnego powiązania emocjonalnego. To w rodzinie kształtuje się fundament osobowości młodego człowieka w tym także obrazu siebie:
„Rodzice są dla dziecka głównym źródłem wiedzy o sobie. Od ro-

17

J. Dominian, Autorytet, chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu-władzy, przeł. E. Różalska, Warszawa 1988, s. 85-86.
18
A. Grabowiec, dz. cyt., s. 57-58.
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dziców po raz pierwszy dowiaduje się o tym, jakie jest. W rodzinie
dziecko dokonuje pierwszej oceny siebie”19.
Informacje i opinie wyrażane przez rodziców o dziecku są
pierwszymi i do pewnego czasu jedynymi danymi jakie posiada ono
na swój temat. Jeżeli są często powtarzane, dziecko je internalizuje,
tworząc zręby obrazu i oceny siebie. „Oceniając zachowanie dziecka,
stawiając mu oczekiwania co do zachowania, rodzice wytwarzają w
nim określony stosunek emocjonalny do siebie. Poza tym dorośli
często nadają dziecku wiele «etykiet», które ono wbudowuje sobie w
struktury poznawcza, a następnie uważa za swoje. Etykiety te stają
się powoli rysami obrazu siebie. Jeśli te opinie i oceny powtarzają się
często, obraz siebie utrwala się coraz bardziej i dziecko zaczyna zachowywać się zgodnie z tym obrazem”20.
Nie tylko treść przekazywanych informacji, jest ważna, ale
także sposób ich komunikowania. Nawet pozytywne sądy na temat
dziecka, wyrażone w nieodpowiedni sposób lub w sytuacji nacechowanej negatywnym ładunkiem emocjonalnym, mogą powodować
budowanie niekorzystnych ocen na swój temat przez dziecko. Dla
kształtowania obrazu i oceny siebie równie ważna jest zatem atmosfera panująca w domu oraz pozytywne relacje między domownikami. „Jeżeli rodzice wychowują dziecko w atmosferze miłości i szacunku, akceptują je, mają właściwe oczekiwania, okazują, że wierzą
w kompetencje i dobroć dziecka, wówczas ma ono spore szanse zinternalizowani ich postaw i stworzenia zrębów zdrowej samooceny”21. Podstawą jest bezwarunkowa miłość i pełna akceptacja dziecka takim, jakie jest. Miłość taką dziecko zazwyczaj otrzymuje od
matki. Jednak do pełnego rozwoju potrzebna jest także dziecku miłość wymagająca – miłość ojca. Stawiane dziecku wymagania powinny być na tyle wysokie, by pobudzały do rozwoju. Muszą być
jednak przy tym możliwe do pokonania: „Doświadczenie zbyt dużych wymagań ze strony rodziców rodzi w dziecku brak zaufania do
siebie, niepewność, poczucie beznadziejności i uległość. To z kolei

19

Tamże, s. 68.
Tamże, s. 68.
21
Tamże, s. 68.
20
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może ograniczyć aspiracje dzieci do osiągnięć i kształtować negatywny obraz siebie”22.
Kiedy dziecko wchodzi w inne, niż rodzinne, środowiska wychowawcze, krąg osób wyrażających sądy na jego temat znacznie się
poszerza. Szczególne znaczenie mają jednak te opnie, które wyrażane są prze osoby znaczące. Ich krąg zmienia się w zależności od
wieku dziecka. O ile w pierwszych latach są nimi rodzice, w okresie
dojrzewania większe znaczenie mają rówieśnicy. „Relacje innych
osób o sobie jednostka traktuje jako źródło informacji o tym, kim jest
(…). Obraz własnej osoby kształtuje się bezpośrednio pod wpływem
opinii i ocen formułowanych przez osoby znaczące stanowiących
zwierciadło, w którym jednostka może ujrzeć własną «twarz»”23.
W wieku przedszkolnym dziecko zaczyna porównywać się z
rówieśnikami głównie w zakresie cech fizycznych. Zakres porównywanych właściwości ulega jednak poszerzeniu w wieku dorastania. W tym czasie pojawiają się również wzorce osobowe, będące dla
jednostki punktem odniesienie24.
Ostatnim czynnikiem25 kształtowania obrazu siebie są doświadczane przez jednostkę sukcesy i niepowodzenia. Przeżywając
je, dziecko nie tylko utwierdza się (lub nie) w posiadanych na swój
temat informacjach, ale także ma możliwość poznania się lepiej i
włączenia nowych danych w obraz samego siebie.
Podobną kwalifikację przedstawia A. Gałkowska, jednak obok
ocen i opinii innych, porównywania się z innymi oraz aktywności i
doświadczeń własnych wymienia także klimat emocjonalny. Element
afektywny wpływa bowiem w istotny sposób na proces poznawania,
w tym poznawania siebie. Ponadto „istotne dla kształtowania się
obrazu siebie jest również późniejsze tło emocjonalne rozwoju,
szczególnie częstość przeżywania napięć i stresów”26. J. Dominian
podkreśla, że „bardzo wyraźne i pewne jest to, że atmosfera, w jakiej
22

Tamże, s. 69.
Tamże, s. 70.
24
Por. tamże, s. 72-73.
25
Zaprezentowaną kwalifikację przedstawiła A. Grabowiec.
26
A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców, a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Lublin 1999, s. 58.
23
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dziecko rośnie, wpływa na jego poczucie własnego znaczenia”27.
Obok wskazanych wyżej czynników J. Dominian wskazuje również
na znaczenie charakteru dziecka i jego wyposażenie genetyczne,
które może decydować o jego większej lub mniejszej podatności na
owe czynniki28.
Ch. H. Cooley podkreśla znaczenie wpływu innych na proces
kształtowania obrazu siebie. Według niego „osobowość «ja» człowieka powstaje w wyniku wyobrażeń jednostki o tym, jak inni ją
odbierają, jak wartościują przypisywane jej właściwości, zawiera
również stany emocjonalne powstające pod wpływem tych wyobrażeń. Stąd odzwierciedlony self – nasze pojęcie o sobie – jest odbiciem ocen innych, a raczej tego, jak wyobrażamy sobie, że inni nas
widzą”29. W swojej koncepcji Ch. H. Cooley podkreśla również znaczenie komunikacji w rozwoju osobowości i powstawaniu ludzkiego
umysłu. Zaznacza jednocześnie, że „najpowszechniejszą i najkorzystniejszą formą komunikowania się jest ta, która zachodzi w obrębie grupy pierwotnej (np. rodziny), wpływa bowiem poprzez kontakt twarzą w twarz i współpracę, na kształtowanie się społecznej
natury i ideałów człowieka”30 np. wierności, szczerości, ufności,
lojalności, miłości.
4. Miejsce ojca w prawidłowym rozwoju dziecka
Sposób pełnienia funkcji wychowawczych względem dziecka
jest ściśle związany z płcią, dlatego z roli ojca i matki wynikają różne
zadania. Odmienny jest też stopień zaangażowania w pełnieniu obowiązków rodzicielskich31. Matka podejmuje większość zabiegów
opiekuńczych i pielęgnacyjnych, zaspokaja też potrzebę bliskości i
czułości. Najczęstszą formą kontaktu z ojcem jest z kolei zabawa.
Dlatego też to on jest odbierany przez dzieci jako bardziej atrakcyjny.
K. Pospiszyl stwierdza nawet, że „identyfikacja z ojcem oraz
silne przywiązanie do niego nigdy nie jest szkodliwe dla dziecka,
27

J. Dominian, dz. cyt., s. 87.
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podczas gdy silny związek emocjonalny z matką32, w niektórych
przypadkach wyraźnie opóźniać może proces uspołeczniania się
dziecka, a nawet stać się przyczyną wyraźnych zaburzeń w jego zachowaniu”33. Wynika to z odmiennej miłości matki, która jest bezwarunkowa oraz ojca, którego miłość nazwać można warunkową.
„E. Fromm uważa, że zasadnicze różnice pomiędzy miłością
macierzyńską a ojcowską tkwią w tym, że pierwsza z nich jest miłością bezwarunkową, natomiast druga zdeterminowana jest określonymi cechami zachowania się dziecka”34. Miłość matki jest fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka. Zaspokaja podstawowe
potrzeby dziecka: miłości, bezpieczeństwa czy przynależności, które
są decydujące w dalszym dojrzewaniu. Jednak to miłość ojcowska,
która jest warunkowa, uzupełnia miłość macierzyńską „w zakresie
stwarzania stymulatorów rozwoju społecznego. (…) Miłość ojcowska musi być wywołana przez różne czynniki, które w większości
(…) są bezpośrednio związane ze sposobem zachowania się dziecka”35. Pobudza zatem do wyjścia z własnego egocentryzmu i zwrócenia się w kierunku innych. E. Fromm, porównując miłość macierzyńską do ojcowskiej pisze: „matka jest domem, z którego wychodzimy, jest naturą, glebą, oceanem (…), ojciec nie reprezentuje naturalnego świata, reprezentuje on drugi biegun ludzkiego istnienia:
świat myśli, przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, który
uczy dziecko, tym, który mu wskazuje drogę w świat”36.
Tak odmienny sposób okazywania miłości oraz realizacji zadań wychowawczych gwarantuje dziecku pełny rozwój jego osobowości. J. Witczak stwierdza, że „obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w

32

Negatywne efekty będą skutkiem jedynie niedojrzałej i zaborczej relacji matki do dziecka.
33
K. Pospiszyl, Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007, s. 115.
34
Tamże, s. 27.
35
Tamże, s. 29-30.
36
E. Fromm, O sztuce miłości, Warszawa 1971, s. 54.

255

jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu ofiarować”37.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważna jest nie tylko sama
fizyczna obecność ojca, ale przede wszystkim jego obecność psychiczna oraz stopień zaangażowania w proces wychowawczy: „O
efektach wychowania dziecka w rodzinie nie decydują specjalne
metody lub wyszukane techniki wychowawcze, lecz charakter i formy stosunków rodziców z dziećmi”38. M. Pytches stwierdza, że „posiadanie ojca, który troszczy się i jest emocjonalnie zaangażowany w
życie dziecka, jest podstawą jego pomyślnego rozwoju”39. Zatem
tylko pozytywne, przepełnione miłością, akceptacją i serdecznością
relacje z dzieckiem ułatwią mu optymalny rozwój. „Głęboka więź
emocjonalna z ojcem w okresie dzieciństwa i dojrzewania staje się
dla dzieci, tak dla chłopców, jak i dziewcząt, fundamentem stabilności uczuciowej, poczucia bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w
całym późniejszym życiu”40.
Literatura przedmiotu prezentuje szereg obszarów w życiu
dziecka, w których ogromną rolę odgrywa zaangażowana obecność
ojca. Przez swoje zrównoważenie psychiczne oraz umiejętność patrzenia na wiele spraw z dystansem, ojciec buduje w dziecku poczucie bezpieczeństwa41. Pomaga również zbudować światopogląd i
hierarchię wartości oraz wprowadza w świat społeczny. Badania M.
Plopy pokazują, że kochająca postawa ojcowska ma wpływ na pozytywny stosunek do innych ludzi, przy czym wpływ ten jest większy u
dziewcząt niż u chłopców. Postawa ojca koreluje ponadto ze stabilnością emocjonalną, poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialnością, niezależnością czy zdyscyplinowaniem wewnętrznym. Chłodne
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relacje z ojcem negatywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka, a zwłaszcza córek42.
Znaczenie obecności ojca w życiu dziecka jest zatem niepodważalne, ale sama obecność jest niewystarczająca. Dla prawidłowego rozwoju dziecku niezbędna jest życzliwa, pełna miłości i akceptacji relacja z ojcem. Tylko taka postawa ojcowska zapewni prawidłowy rozwój dziecka. Sytuacja, w której ojciec jest wprawdzie fizycznie obecny, ale nie angażuje się w życie dziecka, jest równie niekorzystna. Bowiem „kiedy ojciec zachowuje się w sposób emocjonalnie obojętny, dziecko czuje się przez niego odtrącone”43.
Chociaż ojciec ma wpływ na rozwój dziecka we wszystkich
sferach, to jednak największe znaczenie przypisuje się mu w zakresie
rozwoju moralnego, intelektualnego, społecznego oraz identyfikacji
płciowej.
Według koncepcji Z. Freuda ojciec odgrywa fundamentalną
rolę w kształtowaniu moralności. Jego zdaniem, we właściwym
przystosowaniu społecznym, decydujące jest odpowiednie ukształtowanie dwóch „wyższych” warstw osobowości (ego i superego),
które dokonuje się pod wpływem oddziaływań społecznych, a najbardziej znaczące są pierwsze 5-6 lat życia. „Zarówno «ego», jak i
przede wszystkim najwyższa warstwa osobowości, czyli «superego»,
są wynikiem odpowiedniego oddziaływania czynników społecznych,
«superego» powstaje bowiem poprzez identyfikację, czyli stwarzanie
własnego, idealnego obrazu na podstawie «rzutowania do wewnątrz», sylwetki psychicznej ludzi, przebywających w najbliższym
otoczeniu dziecka i stanowiących dla niego autorytet”44. L. Shon
stwierdza, że „wielu chłopców wychowywanych bez ojców wykazuje braki w swoim rozwoju moralnym. Fachowcy wyjaśniają to między innymi brakiem wiodącego męskiego wzorca”45.
M. L. Hoffman w swoich badaniach przeanalizował zachowania młodzieży szkolnej, stwierdzając że „identyfikacja z ojcem u
42
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chłopców wpływa na właściwy rozwój norm moralnych i poczucie
winy przy naruszeniu tychże norm; stosowanie przez ojca siły (...)
zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt powoduje powierzchowne
jedynie przyswojenie norm moralnych, co przejawia się brakiem
jakiegokolwiek poczucia winy przy ich naruszeniu, a także brakiem
gotowości do rozumienia innego człowieka (…). Najbardziej korzystną dla ukształtowania się u dziecka emocjonalnych składników
wartościowania moralnego okazała się łagodna postawa wychowawcza ojca, połączona z okazywaną przez niego w dużym stopniu czułością”46. Równie niekorzystna jak niewłaściwe postawy wychowawcze jest nieobecność ojca: „Chłopcy wychowywani bez udziału
ojców przejawiają bowiem w mniejszym stopniu poczucie winy po
naruszeniu różnego rodzaju norm”47.
Ojcowie mają również wpływ na rozwój intelektualny dzieci a
zwłaszcza na potrzebę osiągnięć oraz na wyniki w nauce. Mężczyźni
mają zazwyczaj większą potrzebę zdobywania osiągnięć czy awansów zawodowych. Dziecko, identyfikując się z ojcem, automatycznie
przyjmuje tę potrzebę, która stanowi motor do samorozwoju. Badania48 potwierdzają również istotną rolę ojców w osiąganiu wyższych
wyników w nauce: „Wszystkie badania prowadzone nad osiągnięciami szkolnymi dzieci pozbawionych opieki ojcowskiej wskazują,
ze są one o wiele niższe od postępów dzieci mających możliwość
częstego odczuwania tejże opieki”49.
Nieodzownym zadaniem ojca jest pomoc dziecku w społecznym przystosowaniu, które związane jest z przyjęciem sposobów
zachowania się charakterystycznych dla własnej płci. Pomimo coraz
większego przemieszania ról związanych z płcią „odmienność w
zachowaniu się kobiet i mężczyzn należą nadal do najważniejszych
wyznaczników sposobów zachowania się człowieka w społeczeństwie. W związku z tym przyswojenie przez dziecko cech zachowania najbardziej odpowiednich dla jego płci stanowi jeden z podsta46
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wowych warunków właściwego społecznego przystosowania”50.
Ponadto to właśnie ojciec jest tym, który wprowadza dziecko w życie społeczne.
Ojciec, jako wzorzec męski, pomaga chłopcom w prawidłowym rozwoju tożsamości płciowej. „chłopcom wychowywanym bez
ojców przychodzi trudniej zdobycie pewności własnej roli związanej
z płcią”51. Nie jest to równoznaczne z przejawianiem przez nich cech
niemęskich, lecz raczej z poszerzeniem zakresu cech męskich o żeńskie. Trudności te częściej dotyczą chłopców wychowywanych jedynie w gronie kobiet, gdzie brakuje męskiego wzoru, z którym chłopiec mógłby się identyfikować52. Również J. Augustyn zwraca uwagę na znaczenie ojca w procesie kształtowania poczucia tożsamości
młodego człowieka. W przypadku chłopców, identyfikacja53 z ojcem
umożliwia odkrycie tego, kim jest jako mężczyzna. Dziewczętom
natomiast właściwa relacja z ojcem ułatwia utrzymywanie dojrzałych
relacji z mężczyznami w dorosłym życiu54.
5. Relacja z ojcem a kształtowanie obrazu siebie
Najbardziej intensywny czas kształtowania obrazu siebie
przypada na okres dzieciństwa oraz wiek adolescencji. To właśnie w
tych okresach największą rolę w rozwoju dziecka odgrywają rodzice.
W poszukiwaniu własnej tożsamości czy budowaniu własnej wizji
świata młody człowiek może odnieść się do wielu osób ze swojego
środowiska, jednak szczególne miejsce zajmują w nim rodzice.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka, w tym budowania obrazu
siebie, ważne są odpowiednie postawy rodzicielskie oraz bliskie,
życzliwe relacje z rodzicami. O ile pierwsze odgrywają większe znaczenie w okresie dzieciństwa, o tyle pozytywne relacje, chociaż są
ważne na każdym etapie rozwoju, mają podstawowe znaczenie w
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wieku dorastania55. Warunkiem dobrych relacji jest odpowiednia
komunikacja między rodzicami i dziećmi, ale także komunikacja w
rodzinie w ogóle. Szeroko rozumiana komunikacja, nie ograniczająca się jedynie do werbalnego przekazywania informacji, jest podstawą budowania więzi, pozytywnych uczuć oraz poczucia własnej
wartości: „Szczególna rola komunikacji rodzinnej przypada na okres,
gdy dzieci wchodzą w wiek adolescencji. Stanowi ona wówczas
jeden z najistotniejszych czynników rozwojowych. Sposób w jaki
rodzice komunikują się z dorastającym dzieckiem, wpływa na przebieg dokonujących się w nim psychospołecznych procesów rozwojowych, takich jak kształtowanie się poczucia własnej tożsamości,
podejmowania ról życiowych itp.”56.
W kształtowaniu poczucia tożsamości i budowaniu pozytywnego obrazu siebie przez dziecko istotne są nie tylko przekazywane
mu treści, ale także sposób komunikacji, zarówno w sprawach ważnych, jak i błahych: „adekwatna reakcja na treść komunikatu – w
postaci bądź to zaaprobowania jej, bądź zanegowania – świadczy o
zapoznaniu się z nią oraz ogólną intencją wypowiedzi. Ponieważ
wypowiedź jest przejawem autoprezentacji nadawcy, dlatego każda
adekwatna reakcja na nią stanowi potwierdzenie dla niego jako osoby, umożliwiając mu kształtowanie poczucia własnej osoby”57. Jak
pokazują badania M. Grygielskiego sposób komunikacji ojca z
dzieckiem ma wpływ na stopień identyfikacji z nim. Dziecko chętniej uznaje ojca za wzór kiedy „(…) ojciec okazuje życzliwe zainteresowanie problemami dziecka, stara się zrozumieć jego punkt widzenia, (…) daje do zrozumienia, że jego opinie są ważne, nawet
jeśli się z nimi nie zgadza (…), swym zachowaniem okazuje zainteresowanie tym, co dziecko mówi (…), dba o dobre wzajemne porozumienie, dlatego nie przerywa dziecku gdy ono mówi (…), poprzez
swe zachowanie daje dziecku poznać, że mu ufa, jednocześnie zależy
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ojcu na tym, aby dziecko poznało jego poglądy i zrozumiało jego
postawy wobec pewnych spraw”58.
Taka postawa ojca jest warunkiem pomocy w prawidłowym
rozwoju zarówno córek jak i synów, chociaż jego wpływ w obu
przypadkach jest odmienny. U synów właściwa identyfikacja z ojcem oraz upodobnienie się do niego wzmacnia w chłopcu obraz siebie jako mężczyzny. Sam proces identyfikacji jest długotrwały i
trudniejszy u chłopców niż u dziewczynek. Ma to związek z tym, że
dziewczynki w wieku przedszkolnym kontynuują nieświadomą identyfikację z matką z okresu niemowlęcego i wczesnego dzieciństwa.
Chłopcy natomiast, mimo ciągle silnej więzi z matką, muszą zmienić
swój model identyfikacji z matki (okres niemowlęcy i poniemowlęcy) na ojca: „Ojciec musi więc pomóc synowi w dokonywaniu przesunięcia identyfikacji z modelu matki na swój własny model. Możliwe to jest tylko poprzez nawiązanie z synem serdecznych kontaktów
i interakcji oraz nagradzanie (przez ojca) męskich zachowań chłopca”59. Pomyślna identyfikacja dziecka z rodzicem, mimo późniejszych, licznych identyfikacji np. z rówieśnikami czy autorytetami,
jest pierwszą i podstawową identyfikacją, stanowiącą fundament
dalszego prawidłowego rozwoju. Jest ona tak istotna, ponieważ „zasadniczym skutkiem udanej identyfikacji jest nabycie cech właściwych dla swojej płci. Nabycie takich cech ułatwia pełną identyfikację z własną płcią”60. Akceptacja swojej płciowości i cech z nią
związanych jest natomiast jednym z elementów budowania integralnego obrazu siebie.
Podstawowym warunkiem identyfikacji dziecka z rodzicem
jest jednak jego obecność: „Im dłużej ojciec jest obecny w domu,
tym lepsze są warunki do identyfikacji. Ograniczenie obecności ojca
(…) utrudnia lub wręcz uniemożliwia proces identyfikacji”61. Chłopiec traci bowiem model, z którym mógłby się identyfikować, co
prowadzi do identyfikacji z matką, a w konsekwencji do utrudnienia
58
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identyfikacji z własną płcią. Może to prowadzić do zaburzeń w sferze osobowości czy kontaktów społecznych. Sama obecność ojca nie
jest jednak wystarczająca. Niezbędna jest pozytywna, ciepła i serdeczna relacja ojca z synem, chociaż jak zauważa P. P. Sears serdeczność ta musi być umiarkowana – nie powinna być ani zbyt duża,
ani zbyt mała62. Chociaż obecność ojca jest warunkiem pierwszorzędnym w prawidłowej identyfikacji syna, istnieje szereg innych
elementów, mających wpływ na ten proces, m.in. stopień podobieństwa syna do ojca, atrakcyjność ojca w oczach dziecka, intensywność
imitacji w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, stopień wzmocnienia przez nagrody zachowań naśladowczych ojca, relacje między
rodzicami, czy posiadanie rodzeństwa oraz kolejność urodzenia w
rodzinie63.
Postawa ojca nie pozostaje również obojętna na poczucie własnej wartości oraz kształtowanie obrazu siebie u córek. N.H. Wright,
opisując wpływ roli ojca na rozwój córek, zauważa szczególnie niekorzystny wpływ krytykującej oraz nadmiernie wymagającej postawy ojca, która nie tylko utrudnia kształtowanie adekwatnego obrazu
siebie u córek ale także powoduje zaniżoną samoocenę oraz niski
poziom poczucia tożsamości. Utrudnia ponadto wykształcenie na
tyle silnego poczucia własnego „ja”, aby nie ulegać wpływom innych64. Interesujących danych dostarczają badania D. Krok i K.
Rychtarczyk65, które ukazały związek między postawą ojców względem córek a ich oceną własnego ciała i fizyczności: „Podejście ojców, wyrażające się w akceptacji i okazywaniu autonomii córce
prowadzi do doświadczania bardziej pozytywnych emocji i uczuć w
relacji do swojego ciała, formułowania bardziej przychylnych ocen
odnośnie proporcji ciała, spostrzegania komunikatów otoczenia na
swój temat jako bardziej przychylnych oraz dojrzalszego traktowania
aktualnych kanonów piękna kobiety. Aktywna obecność ojca wykształca w córce dojrzałe spojrzenie na własne ciało i umożliwia
62
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pozytywne doświadczanie różnych aspektów osobistego wizerunku
(…). Stanowi to potwierdzenie drugiej hipotezy badawczej, sugerującej związek akceptujących postaw ojca z wyższym poczuciem
własnej wartości i samooceny oraz pozytywnym nastawieniem do
własnej cielesności”66. Relacja ojca z córką wpływa nie tylko na
ocenę wyglądu dziewczyny, ale także na poczucie własnej wartości
w ogóle. N.H. Wright twierdzi, że chłodna postawa ojca przyczynia
się do ogólnego obniżenia samooceny u młodej kobiety67.
Zakończenie
Obraz siebie, najogólniej mówiąc, jest systemem wiedzy o sobie samym, ściśle powiązanym z samooceną, którą niektórzy autorzy
włączają w jego strukturę. Kształtuje się on przez całe życie człowieka, jednak decydującym czasem jest okres dzieciństwa oraz wiek
dorastania. Uwarunkowany jest takimi czynnikami jak: wpływy rodzinne, oceny i opinie osób znaczących, porównywanie się z innymi,
własne doświadczenia czy klimat emocjonalny. Pozytywny i adekwatny obraz siebie jest podstawowym elementem dojrzałej osobowości i wpływa na równowagę psychiczną człowieka. Ma istotne
znaczenie w codziennym funkcjonowaniu człowieka.
Wśród uwarunkowań obrazu siebie szczególne miejsce pełni
rodzina, która oddziałuje na jednostkę w okresie najbardziej dynamicznego budowania obrazu siebie i samooceny. Ojciec jako jedna z
pierwszych osób znaczących, dostarczających dziecku informacji na
swój temat oraz jako jeden z pierwszych wzorów do naśladowania
odgrywa istotną rolę w poznaniu samego siebie przez dziecko. Ważna jest jednak nie tylko sama obecność ojca w życiu dziecka, ale
również jego odpowiednia postawa, życzliwa relacja oraz otwarta
komunikacja. Tylko takie podejście może pomóc, zarówno córkom
jak i synom, w poznaniu siebie i zbudowaniu adekwatnego oraz pozytywnego obrazu siebie, który jest podstawą wysokiej samooceny.
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Streszczenie
Jednym z zagrożeń charakteryzujących współczesną rodzinę
jest brak zaangażowania ojca w wychowanie dziecka, co może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ zadania ojca
są specyficzne, a jego rola niezastąpiona.
W artykule ukazana została funkcja ojca w kształtowaniu obrazu siebie dziecka. Przedstawiono więc definicję obrazu siebie oraz
jego uwarunkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rodziców. Ukazano następie zależności między pozytywnym, adekwatnym obrazem siebie a funkcjonowaniem jednostki w dorosłym
życiu. Opisano z kolei rolę ojca w prawidłowym rozwoju dziecka,
zwracając szczególną uwagę na znaczenie prawidłowej relacji ojca z
dzieckiem, która powinna być oparta na miłości, akceptacji i życzliwości, co stanowi fundament budowania obrazu siebie przez dziecko
i jego samooceny.
Słowa klucze: obraz siebie, samoocena, ojcostwo, rola ojca,
rozwój dziecka
Summary
Role of father in shaping self-image
One of the major issues that is symptomatic for modern families is the lack of engagement of fathers into children upbringing,
which may in turn lead to the improper development of the latter,
especially due to the fact that the tasks to be performed by a father
are unique and his role is unparalleled.
This paper touches upon the role played by a father in shaping
the self-image of a child. The definition of self-image and its specificity, with the focus being predominantly put on the impact of parents are provided herein as well. What is more, the correlation between a proper, satisfactory self-image and the societal functioning
of a person in adult life is presented. Later on, the author discusses
the role of father in a proper development of a child and indicates
that his relationship with the latter should be based on love, acceptance, and kindness, which are all the foundations of creating a proper self-image and self-perception by the child.
Keywords: self-image, self-esteem, fatherhood, role of father,
child’s development
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Magdalena Skolimowska

Świadome ojcostwo
Wstęp
Problematyka rodziny stanowi wciąż aktualny temat poruszany zarówno w ramach dyskusji społecznych, działań politycznych
czy dociekań naukowych. Wydaje się, że dzieje się tak nie tylko
dlatego, że jest podstawową grupę społeczną, w której człowiek
przychodzi na świat, rozwija się i wychowuje a na kolejnych etapach
życia zakłada własną rodzinę zapewniając ciągłość pokoleń i ludzkiego gatunku. Inny powód, zdaje się wiązać z wciąż na nowo pojawiającymi się przeobrażeniami związanymi z rodziną, które dotyczą
zarówno jej struktury i jak pełnionych funkcji. Tym samym rodzina
jako całość a także pojedynczy jej członkowie stają przed nowymi
wyzwaniami. Jednym z takich obszarów jest ojcostwo. W wychowaniu dzieci przez długi czas podkreślano głównie postać matki. Pomijano natomiast rolę jaką odgrywa ojciec w rozwoju i wychowaniu
dziecka. Współcześnie coraz częściej wskazuje się na znaczenie
świadomego ojcostwa i specyfikę roli męskiej w wychowaniu dziecka. Podejmowane są coraz liczniejsze badania w tym zakresie.
Kim jest ojciec?
Istotę ojcostwa trudno ująć w krótkiej definicji. Zdaje się, że
zachodzące zmiany społeczno – kulturowe jeszcze bardziej komplikują możliwość udzielenia zwięzłej odpowiedzi. Tradycyjny model
rodziny zakładał bowiem, że ojciec jest głową rodziny i osobą na
której spoczywa obowiązek zapewniania jej utrzymania. „Stary ojciec”, zgodnie z typologią Blankenhorna, raczej nie angażował się w
codzienne życie rodzinne. Obowiązki związane z opieką nad dzieckiem oraz innymi sprawami spoczywały na matce, żonie. Liczne
zmiany społeczno – kulturowe zmieniły spojrzenie na kwestie podziału ról w ramach życia rodzinnego. Współcześnie zdecydowana
większość kobiet pracuje zawodowo, tym samym ojcowie przestali
być jedynymi żywicielami rodziny. Przestają także funkcjonować w
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roli głowy rodziny w oparciu o bezwzględny autorytet1. Z tych
względów pojawia się spostrzeżenie, że tradycyjna rola ojca przestaje być potrzebna. Ojciec nie jest już jedyną osobą w rodzinie, która
musi „budować, hodować, bronić, […], zarabić”2. Jednak wielu mężczyzn nie potrafi odnaleźć się w nowej roli i wymaganiach jakie są
kierowane w ich stronę3. Doświadczają kryzysu zarówno męskiej
tożsamości, jak również roli ojca. A ojcostwo wiąże się współcześnie
z nowymi wyzwaniami4.
Zadania i wyzywania współczesnego ojca
Współcześni ojcowie, szerzej mężczyźni, stoją zatem przed
różnymi zadaniami i wyzwaniami. Pierwsze z nich, zdaje się, że
fundamentalne, wiąże się ze zbudowaniem tożsamości mężczyzny w
kontekście doświadczanego kryzysu. Mężczyzna wpierw musi odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest i jak ma wyrażać się jego męskość, aby na bazie tej tożsamości uformować obraz siebie jako ojca.
Wyzwanie te zdaje się być szczególne i fundamentalne w kontekście poczynionych obserwacji na temat stanu współczesnego wzorca
męskości. Pojawiają się spostrzeżenia, że męskość nie tylko przeżywa
kryzys, ale nawet nie istnieje wzorzec męskości5 oraz „chciałoby się
powiedzieć, że wręcz poniżono męskość, redukując ją do sfery seksualnej i do stosowania przemocy. Sam mężczyzna pogubił się we współczesności: w agresji skrajnych ruchów feministycznych, w postawach

1

S. Rydz, Samotne rodzicielstwo, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2014, s. 249 – 250.
2
W. Eichelberger, Skutki ojcowskiej nieobecności, [w:] Sztuka relacji
międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
2014, s. 441.
3
S. Rydz, Samotne rodzicielstwo, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2014, s. 249 – 250.
4
W. Eichelberger, Skutki ojcowskiej nieobecności, [w:] Sztuka relacji
międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
2014, s. 441.
5
B. Mierzwiński, Współczesny obraz ojca i męskości, [w:] Sztuka relacji
międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
2014, s. 408.
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niechęci ze strony najbliższych, w brutalnej walce o miejsca pracy”6.
Podobne zadanie na temat braku wzorca mężczyzny we współczesnym
świecie wyraził J. Pulikowski stwierdzając, że „trudność polega jednak
na tym, że nie potrafimy dziś określić, co jest istotą ojcostwa. W naszej
współczesnej kulturze nie funkcjonuje bowiem żaden pełen wzorzec,
ideał męskości i ojcostwa”7.
Źródła owego kryzysu i braku męskiego wzorca W. Eichelberger dopatruje się w początkach ery industrialnej, kiedy to mężczyźni po raz pierwszy na tak wielką skalę opuszczali własne rodziny podejmując się pracy przy taśmach produkcyjnych w trybie zmianowym. Praca, która została pozbawiona twórczego potencjału stała
się jedynie sposobem, aby zarobić pieniądze i jednocześnie pozbawiła synów kontaktu z pracującym ojcem. Poza masową podejmowaną
pracą w fabrykach, źródłem kolejnych strat w wymiarze kontaktu
ojca z dziećmi, stały się dwie wojny światowe8. Te dwa „wydarzenia” wywołały „przelewającą się z pokolenia na pokolenie i nasilającą się falę ojcowskiej nieobecności w rodzinach”9. Na co nakłada się
fakt, że synowie pozbawieni ojców, zostali pod opieką samotnej,
przepracowanej matki, widząc codziennie jej trud i przemęczenie
połączone często z niecierpliwością, wrogością lub też nadopiekuńczością, uległością lub bezradnością10.
Bez męskiego wzorca dorastający mężczyzna może czuć się
zagubiony a dopiero wówczas, gdy będzie znał odpowiedź na pytanie kim jest, będzie mógł na tym fundamencie zbudować obraz siebie jako ojca i zgodnie z nim spełniać się w tej roli i realizować zadania, jakie przed nim stawia ojcostwo.
Kolejne zadania, jakie stoją przed współczesnym ojcem dotyczą, najogólniej rzecz ujmując, zaangażowania w życie rodziny i
6

Tamże, s. 408.
J. Pulikowski, Dojrzałe ojcostwo szczytem karier męskich, [w:] Sztuka
relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn,
Kraków 2014, s. 426 – 427.
8
W. Eichelberger, Skutki ojcowskiej nieobecności, [w:] Sztuka relacji
międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
2014, s. 433.
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Tamże, s. 433.
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Tamże, s. 433.
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opieki nad dzieckiem. „Nowy ojciec”, według Blankenhorna, jest
zatem przeciwieństwem „ojca starego”, czyli ojca, który nadużywa
własnego autorytetu, prezentuje groźny wizerunek, często ucieka się
do kar, nie ma kontaktu emocjonalnego z rodziną, często również
jest nieobecny fizycznie11. Podobnie „dobry ojciec” uznaje rodzinę
jako najważniejszą w swoim życiu, czuje się za nią odpowiedzialny,
zapewnia jej byt, przyjmuje partnerstwo w rodzinie, umie przyznać
się do popełnionych błędów12.
Inni autorzy wskazują na następujące zadania współczesnego
ojca: opieki nad żoną i matką w czasie ciąży i porodu, zaangażowania w pielęgnacje i wychowanie dziecka na każdym etapie rozwoju,
pełnienie roli pośrednika dziecka pomiędzy zewnętrznym światem ,
który dla dziecka jest światem obcym a intymnym światem stworzonym przez matkę – pełnym ciepła i harmonii, wspieranie rozwoju
społeczno – moralnego dziecka, umożliwienie dziecku określenia
własnej płci i roli w życiu itp13.
Współczesny ojciec zostaje zatem postawiony przed wieloma
zadaniami i wyzwaniami. Jeśli nie będzie umiał sobie z nimi poradzić, wówczas pojawia się ryzyko ucieczki w pracę, łącznie z wyborem takiej, która ma miejsce daleko od domu lub podejmowaniem
się dodatkowych zajęć. Możliwa staje się także ucieczka w uzależnienia14. Wówczas przestaje być obecny w życiu rodziny, zarówno w
wymiarze fizycznym, jak również emocjonalnym. W każdym przypadku pojawiają się poważne konsekwencje takiego stanu rzeczy.
Konsekwencje nieobecności ojca w rodzinie
Konsekwencje związane z nieobecnością ojca w rodzinie dostrzegane są już od pierwszych lat życia dziecka. Jego brak w czasie,
gdy dziecko rozpoczyna fazę symbiotycznego rozluźnienia w relacji
z matką sprawia, że może ono zostać nadopiekuńczo traktowane
11

S. Rydz, Samotne rodzicielstwo, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2014, s. 249 – 250.
12
Tamże, s. 249 – 250.
13
Tamże, s. 249 – 250.
14
S. Rydz, Samotne rodzicielstwo, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2014, s. 249 – 250.
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przez matkę, co ma szczególne znaczenie w przypadku synów. Przepełniona lękiem matka wyrabia w synu obraz niebezpiecznego świata a jego samego jako kruchego chłopca, dla którego nawet, gdy już
wkroczy w dorosłość lepiej będzie być blisko mamy. Gdy brakuje
ojca, wówczas właśnie kobieta staje się dla syna jedynym wzorem. Z
powodu opuszczenia (czy to fizycznego czy emocjonalnego) męża,
matkę przepełnia lęk, zmęczenie i bezradność, które przenosi na
swego syna15. W. Eichelberger zachodzący proces nazywa nieświadomą psychiczną kastracją chłopca i zauważa, że matka jednocześnie
pozbawia wówczas syna możliwości ukształtowania w sobie fundamentalnych męskich atrybutów tj. „zaufania do siebie, odwagi, odporności, sprawności, umiejętności odnajdywania się w grupie rówieśników i walczenia o swoją pozycję”16. Zdarza się również, że
zbyt opiekuńcze matki ograniczają kontakt syna z grupą rówieśniczą
w obawie, że stanie mu się krzywda. W konsekwencji proces separacji syna od matki zostaje hamowny, co również w przyszłości będzie
miało niekorzystne skutki w postaci niewielkich zdolności kontaktowania się ze światem17.
W. Eichelberger podkreśla, że doświadczenia z pierwszego
okresu życia są tak ważne, gdyż właśnie wówczas formuje się wewnętrzna matryca, która porządkuje doświadczenia dziecka i kształtuje gotowość do dokonania określonej interpretacji tych doświadczeń. Jaka jest zatem ta podstawowa matryca chłopca, który wychował się bez ojca? Chłopiec, pozbawiony męskiego wzorca, porządkuje własne doświadczenia jedynie w oparciu o przepełniony sprzecznymi namiętnościami związek z matką. Zdarza się również, że matka
pozbawiona obecności męża i bez nadziei na spotkanie nowego partnera, zaczyna dostrzegać w synu zastępczego mężczyznę, opiekuna i
oparcie18, a ten staje się grzecznym synkiem przejmując jednocze15

W. Eichelberger, Skutki ojcowskiej nieobecności, [w:] Sztuka relacji
międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
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międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków
2014, s. 436.
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śnie, ponad własne siły i możliwości, odpowiedzialność za szczęście
swojej matki. Tym samym zaczyna kształtować obraz siebie jako
mężczyzny zgodnie z oczekiwaniami matki19.
Na dalszych etapach życia konsekwencje związane z uformowaniem się tej podstawowej matrycy oraz dalszych doświadczeń bez
obecności ojca mnożą się nadal. Jedną z kluczowych konsekwencji
jest zablokowanie własnego seksualnego dojrzewania, którego głównym motorem jest poczucie winy i lęk, dalej nieumiejętność nawiązywania relacji z innymi kobietami, strach przed nimi, uległość matce20.
Inni autorzy zwięźle wymieniają również następujące konsekwencje nieobecności ojca w rodzinie: gorsza samoocena dzieci,
poczucie niepewności, problemy z nawiązywaniem relacji z płcią
przeciwną21. Włodek – Chornowska pokazuje ponadto, że dzieci
pozbawione ojca osiągają gorsze wyniki w nauce i przejawiają różne
problemy w zachowaniu a badania prowadzone przez Nicholiego
wykazały, że negatywny wpływ wychowania się dzieci bez ojca
przejawia się w zakresie samooceny, autonomii, chęci do pracy i
nauki22. Z raportu ekonomicznego stworzonego przez Guriana wynika, że dzieci pozbawione ojca dwa razy częściej sięgają po narkotyki, zwiększa się u nich prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa, ucieczki z domu, częściej doświadczają życia w biedzie oraz
wymagają specjalistycznego wsparcia emocjonalnego w porównaniu
z dziećmi z pełnych i właściwie funkcjonujących rodzin23.
Świadome ojcostwo
Świadome ojcostwo stanowi proces. Rozpoczyna się on
znacznie wcześniej niż potocznie można by sądzić: w rodzinie pochodzenia, w której wychowuje się przyszły ojciec. Rodzina pochodzenia stanowi bowiem podstawową przestrzeń dla zdobywania doświadczeń wpływając na formowanie się postaw wobec najbliższych
19
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oraz wzorów dotyczących męskości, podziału ról w rodzinie, kwestii
wychowania dzieci itp.24.
Świadome ojcostwo wiąże się także z podjęciem wraz z żoną decyzji o potomstwie oraz aktywne uczestniczenie w okresie ciąży i porodu. E. Lichtenberg-Kokoszka zauważa, że właśnie ci mężczyźni szybciej uświadamiają sobie prawdę „jestem ojcem” niż mężczyźni, którzy
wcześniej nie byli przygotowani na takie zmiany w życiu. Mężczyzna
na tym etapie oczekiwania na dziecko może przygotować się do narodzin i przyjęcia nowej życiowej roli pod względem psychicznym i emocjonalnym. Podstawę stanowi dojrzałość mężczyzny25.
Ojciec świadomy to ojciec przyjmujący aktywną postawę wobec wychowania dzieci a zatem jest nim ojciec, który: opiekuje się
dzieckiem, dba o bezpieczeństwo dzieci, jest zainteresowany edukacją dziecka, opiekuje się dzieckiem w czasie choroby, organizuje
dzieciom czas wolny, dba o relacje w rodzinie o charakterze dwustronnym, podmiotowym, wprowadza dziecko w świat wiedzy, wartości ogólnoludzkich26.
Świadome ojcostwo jest dojrzałe. J. Augustyn zaproponował
dziesięć przykazań dojrzałego ojcostwa. Pierwsze z nich brzmi:
„Szukaj Boga jako Ojca”27. Jego sens wyraża się w odnajdywaniu
przez mężczyznę ojcowskiego obrazu Boga, co stanowi fundament
dla zbudowania dojrzałego i świadomego powołania do ojcostwa28.
Drugie przykazanie dojrzałego ojcostwa to: „Stawaj się dobrym synem, abyś mógł być dobrym ojcem”. J. Augustyn uważa, że
jedyną drogą do ojcostwa jest doświadczenie pokornego, pełnego
szacunku i przebaczającej miłości synostwa29.
24

T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 66.
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T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 213.
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J. Augustyn, Dziesięć przykazań dojrzałego ojcostwa, [w:] Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość. Małżeństwo. Rodzina, red. J. Augustyn, Kraków, s. 401.
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Zgodnie z trzecim przykazaniem, które brzmi „Opuść ojca i
matkę, jak nakazuje Biblia”, dla zbudowania dobrego małżeństwa i
ojcostwa, konieczne jest fizyczne i emocjonalne opuszczenie rodziców. Ważne jest podkreślenie faktu, że istnieje różnica między
opuszczeniem rodziców dokonanym poprzez wewnętrzne pojednanie
z nimi a ucieczką z domu, wówczas, gdy tego pojednania brak. Tylko w tym pierwszym przypadku możliwa staje się wolność wobec
rodziców, dzięki której mężczyzna może czerpać z dobra, które
otrzymał od rodziców a także uwolnić się od niekorzystnych uwarunkowań30.
Czwarte przykazanie dojrzałego ojcostwa, „Ofiaruj dzieciom
bezpieczeństwo i miłość w pełnej rodzinie”, podyktowane jest faktem, że dziecko oprócz miłości ze strony matki i ojca potrzebuje
również doświadczać, że rodzice kochają się wzajemnie. Wzajemna
miłość małżeńska jest tak ważna, gdyż „poprzez nią dziecko dowiaduje się, czym jest ludzka miłość, rodzina, małżeństwo; w pełnej
rodzinie doświadcza oparcia i poczucia bezpieczeństwa”31.
Przykazanie piąte, „Zaufaj swoim dzieciom”, stanowi, według
J. Augustyna, fundament prawdziwego ojcostwa. Posiadając zaufanie do siebie samego, może zaufaniem obdarzyć syna i córkę, wydobywając tym samym zaufanie z własnych dzieci. Dla wzajemnego
zbudowania zaufania konieczna zaś jest miłość i troska. Dla dorastającego syna zaufanie i wiara ojca w jego pragnienia, możliwości i
dobre zamiary jest bezcennym darem32.
„Zbuduj własny autorytet wobec dzieci” – brzmi szóste przykazanie dojrzałego ojcostwa. Autorytet rodzica – ojca jest niezbędny,
aby dziecko mogą czuć się bezpiecznie i liczyć na oparcie ze jego
strony. Tylko w oparciu o zbudowany autorytet ojciec może przekazać swoim dzieciom życiową mądrość33. J. Augustyna tak ujmuje
znaczenie autorytetu wobec dzieci: „Być ojcem to oddać się do dyspozycji rodziny i dzieci, służyć im i być za nie odpowiedzialnym.
Tylko ojciec odpowiedzialny nauczy odpowiedzialności swoje dzie30
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ci. Autorytet ojca nie jest jego przywilejem, ale służbą. Mężczyzna
nie staje się ojcem, aby mu służono, ale by sam służył i dzielił się z
dziećmi swoim życiem. Postawą odpowiedzialności, ofiarności, troski i służby ojciec buduje swój autorytet”34.
Przykazanie siódme dojrzałego ojca brzmi: „Kochaj dzieci miłością bezinteresowną” podkreśla, że ofiarując życie dzieciom, rodzice nie mogą oczekiwać niczego w zamian. Przekazując życie
dzielą się miłością, którą sami niegdyś otrzymali a jej źródłem jest
bezinteresowna miłość Boga35.
Zgodnie z ósmym przykazaniem, „Naucz dzieci radości zmagania i walki”, zadaniem ojca jest przekazać dzieciom jak prowadzić
godne i uczciwe życie, w którym poradzą się zarówno w walce z
wewnętrznymi, jak zewnętrznymi trudnościami i przeciwnościami.
Istotne jest, aby dzieci potrafiły doświadczać w tych codziennych
zmaganiach, również radości oraz potrafili nie tylko wygrywać, ale
również przegrać36.
„Stwarzaj klimat wolności w relacji do dzieci” – brzmi dziewiąte przykazanie dojrzałego ojcostwa. Bowiem tylko w przestrzeniu
wolności może dojść do autentycznego spotkania ojca z dzieckiem.
W wolności możliwe staje się przejęcie przez dziecko jako własnych,
tych wartości, które wyznaje ojciec. Dzięki wolności relacja między
ojcem a dziećmi oparta na zależności może przekształcić się w więź
partnerską, braterską, przyjacielską37.
Ostatnie przykazanie dojrzałego ojcostwa brzmi: „Ofiaruj
dzieciom każdego dnia trochę czasu”. Codziennie poświęcenie
dziecku choćby odrobiny czasu należy do jednego z najważniejszych
darów, jakie ojciec może ofiarować, zwiększając tym samym szanse
na prawidłowy rozwój emocjonalny, intelektualny i duchowy swoich
potomków38. Świadome ojcostwa wiąże się także z doświadczeniem
bycia ojcem w wymiarze duchowym. Właśnie w przestrzeni duchowej ojciec staje się kimś więcej niż rodzicem w sensie fizycznym.
34
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Duchowy aspekt ojcostwa jest wyraźnie podkreślany w teologii
chrześcijańskiej. Ojcostwo traktowane jest jako misja i powołanie39.
Podobne zdanie wyrażają również autorzy z innych dziedzin nauki
zauważając, że „mężczyźni są świadomi, że ojcostwo staje się
współcześnie bardziej misją i powołaniem, które trzeba odpowiedzialnie spełniać”40.
Duchowy sens ojcostwa a także ściśle teologiczne znaczenie
znalazły wyraz w tych słowach adhortacji apostolskiej Jana Pawła II:
„Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim
członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez
pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójności i
stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie
Chrystusa i Kościoła”41.
Podsumowanie
Przeobrażenia społeczno – kulturowe spowodowały zmianę w
spostrzeganiu ról w ramach życia rodzinnego. Współcześnie wiele
kobiet pracuje zawodowo. Zatem mężczyźni nie są już jedynymi
żywicielami rodziny. Na znaczeniu straciła również pozycja ojca
uformowana w oparciu o bezwzględny autorytet. Od współczesnych
mężczyzn i ojców wymaga się zupełnie innych postaw i zachowań
39
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niż tych wyznaczonych przez patriarchalną tradycję. Wielu mężczyzn nie potrafi odnaleźć się w nowej roli i wymaganiach jakie są
kierowane w ich stronę. Doświadczają kryzysu zarówno męskiej
tożsamości, jak również roli ojca. Z tych względów pierwszym i
fundamentalnym zadaniem świadomego ojca jest odkrycie własnej,
męskiej tożsamości. Mężczyzna odpowiadając sobie na pytanie kim
jest i jak ma się wyrażać jego męskość, będzie mógł na tej bazie
uformować obraz siebie jako ojca i zgodnie z nim spełniać się w tej
roli i realizować zadania, jakie przed nim stawia ojcostwo.
Wymienia się następujące zadania, jakie stoją przed współczesnym ojcem: opiekę nad żoną i matką w czasie ciąży i porodu, zaangażowanie w pielęgnacje i wychowanie dziecka na każdym etapie
rozwoju oraz zaangażowanie w całość życia rodzinnego, pełnienie
roli pośrednika dziecka pomiędzy zewnętrznym światem , który dla
dziecka jest światem obcym a intymnym światem stworzonym przez
matkę – pełnym ciepła i harmonii, wspieranie rozwoju społeczno –
moralnego dziecka, umożliwienie dziecku określenia własnej płci i
roli w życiu itp.
Skutki nieobecności ojca, zarówno w sensie fizycznym, jak i
emocjonalnym, dotyczą każdego etapu rozwoju dziecka i ich wpływ
widoczny jest również w późniejszym funkcjo nowiu już jako osoby
dorosłe. Świadome ojcostwo stanowi proces, który rozpoczyna się
już w rodzinie pochodzenia, w której wychowuje się przyszły ojciec.
Jako dorosły mężczyzna przyszły ojciec potrafi odpowiedzieć na
pytanie kim jest i jak jest jego rola jako ojca. Świadomy ojciec wraz
z żoną podejmuje decyzje o potomstwie oraz aktywnie uczestniczy w
okresie ciąży i porodu. Świadome ojcostwo obejmuje również takie
obszary jak: dojrzałość i odpowiedzialność oraz życie duchowe.
Właśnie w przestrzeni duchowej ojciec staje się kimś więcej niż rodzicem w sensie fizycznym.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę świadomego ojcostwa. Znacznie podjętego tematu wiąże się z faktem, że współczesny mężczyzna
doświadcza kryzysu własnej tożsamości. A odpowiedź na pytanie
kim jest mężczyzna odgrywa kluczową rolę dla zbudowania obrazu
siebie jako ojca i podjęcia właściwych mu zadań. Świadome ojco-
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stwo stanowi proces i obejmuje takie obszary jak: zbudowanie męskiej tożsamości, aktywny udział w życiu rodziny i opiece nad
dzieckiem na każdym etapie rozwoju, dojrzałość i odpowiedzialność
oraz życie duchowe.
Summary
Conscious fatherhood
The article raises the issue of conscious fatherhood. Much undertaken subject related to the fact that the modern man is experiencing a crisis of identity. And the answer to the question of who is a
man plays a crucial role in building a self-image as a father and take
appropriate tasks. Conscious paternity is a process and covers areas
such as: the construction of male identity, active participation in
family life and child care at every stage of development, maturity,
responsibility and spiritual life.
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Aleksandra Chęcińska

Samotne ojcostwo
Wstęp
Rodzina stanowi niezwykle istotne środowisko sprzyjające
rozwojowi indywidualnemu na każdym etapie życia ludzkiego. Oddziaływanie rodziców na dzieci ma ogromne znaczenie w kształtowaniu ich przyszłości, zwłaszcza zaś przyjęcia i realizacji ról społecznych. Przez bardzo długi czas wychowanie rodzinne utożsamiane
było tylko i wyłącznie z macierzyństwem, uważając, że kobieta –
matka posiada większe predyspozycje do realizacji funkcji wychowawczej. W związku z tym osoba ojca zepchnięta została na drugi
plan, miała marginesowe znaczenie. Owo przekonanie długo gościło
w mentalności społecznej. Jednakże w dobie gwałtownych przemian
kulturowych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych instytucja ojca przeżyła głęboką transformację1. Co znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdyż z roku na rok rośnie liczba publikacji dotyczących problematyki samotnego ojcostwa.
Definicje
Jak wskazuje Słownik Języka Polskiego ojcostwo to „bycie
ojcem”2. Jest to pojęcie bardzo szerokie, nieprecyzyjne. Według ks.
prof. dr hab. Bronisława Mierzwińskiego „Pojęcie ojcostwa jest
trudne do zdefiniowania z dwóch powodów: po pierwsze, należy ono
do tak zwanych pojęć podstawowych, które nie jest łatwo precyzować, po drugie, zawiera w sobie wielość i złożoność aspektów; nie
sposób ich zamknąć w jednym, krótkim zdaniu. Jeśli nawet jest rzeczą trudną, czy wręcz niemożliwą utworzenie zwięzłej, adekwatnej
definicji pojęć „ojciec”, „ojcostwo”, nie wolno rezygnować z podania definicji opisowej, obejmującej istotne elementy tej podstawowej
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rzeczywistości życia ludzkiego. 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 dzieci”3.
Kolejnym ważnym pojęciem jest samotne rodzicielstwo. Termin ten
jest zamiennie używany z określeniem „ rodzina niepełna”. Jerzym
Stochmiałek, uważa iż: „[...] podstawowym kryterium decydującym
o zakwalifikowaniu danej rodziny do grupy rodzin o niepełnej strukturze jest samotne wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców”4. Geneza samotnego rodzicielstwa może leżeć u kilku różnych
źródeł, do których możemy zaliczyć rozwód, separację, wdowieństwo, narodziny dziecka pozamałżeńskiego, a także czasowe rozbicie
rodziny poprzez chorobę, uwięzienie czy też wyjazd z przyczyn zarobkowych jednego z rodziców5. Zatem samotne ojcostwo możemy
zdefiniować jako: wychowanie dziecka przez ojca w skutek różnych
zdarzeń losowych.
Specyfika roli mężczyzny
Przez długi okres czasu w społeczeństwie wykształcił się stereotyp, iż to wyłącznie matka jest odpowiedzialna za wychowanie dziecka, a ojciec nie bierze w tym udziału. Jego podstawowym zadaniem
jest zapewnienie środków finansowych wszystkim członkom rodziny.
„W Polsce zjawisko to było szczególnie zauważalne w okresie PRL-u,
kiedy to kobiety miały silną pozycję „siłaczek” oraz występował kult
Maryjny. Przemianę roli ojca można także zaobserwować na podstawie obrazu ojca we współczesnej telewizji. Przez ostatnie 40 lat bagatelizowano rolę ojca. Telewizyjne programy przedstawiały ich jako
3
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krynice mądrości, współczujące i radzące. Pod koniec lat 60. XX wieku zaczęło się to zmieniać. W latach 70. XX wieku feministka Adrienne Rich pisała o dominującej „symbolicznej naturze ojcostwa,
która daje mężczyźnie prawa i przywileje wobec dzieci” i w dodatku
przyjmuje on za nie minimalną odpowiedzialność. Jednak wskutek
dążenia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn przypomniano sobie
o roli ojca. Jednak jego rola jest zupełni inna niż w XVII w. kiedy to
uznawany był on za „ojca – króla”, „ojca – Boga”, ale nie może on
być ojcem nieobecnym”6. Według J. Brągiel przyczyny zwiększonego
zainteresowania należy szukać w:
1) Wzroście poziomu aspiracji kobiet oraz ich oczekiwań dotyczących życia pozarodzinnego;
2) upowszechnieniu się pracy zawodowej kobiet i zdobywanie
niezależności finansowej od męża;
3) popularyzowaniu alternatywnych form życia rodzinnego, takie
jak życie w komunach, luźnych związkach czy też samotne rodzicielstwo. W tej grupie młodych ludzi zaznaczało się dość silne dążenie
mężczyzn – ojców do aktywnego udziału w wychowaniu dzieci;
4) wzroście zjawiska samotnego ojcostwa podejmowanego
świadomie przez mężczyzn;
5) upowszechnieniu nowych wyników badań nad kształtowaniem reakcji przywiązania u dziecka, które dowiodły, że niemowlęta
mogą przejawiać tę reakcję wobec więcej niż jednej osoby. Drugą
osobą, do której dziecko najczęściej się przywiązuje jest ojciec. Fakt
ten skłonił wielu naukowców do podjęcia prac dotyczących więzi
ojca z dzieckiem i jego roli w rozwoju dziecka7.
Przyczyny samotnego ojcostwa:
Przyczyny samotnego ojcostwa wg S. Lachowskiego mogą
być różne, wśród nich wymienia on8:
6

B. Krystkowiak, Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce
D. Ruszkiewicz., Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s.31
8
S. Lachowski, Sytuacja społeczno – ekonomiczna ojców samotnie wychowujących dzieci (na podstawie badań lubelskich) [w:] „Problemy Rodziny” 1984, nr 5.
7
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1) śmierć żony
2) rozwód
3) separacja – rozłączenie
4) opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego
5) stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej
6) pozbawienie matki praw rodzicielskich.
Rodziny monorodzicielskie w literaturze przedmiotu przedstawiane są, jako specyficzna sytuacja, gdzie zadania dotyczące prowadzenia domu i wychowywania potomstwa przejmuje jeden rodzic9. Jedną z przyczyn samotnego ojcostwa jak już wcześniej
wspomniałam jest osierocenie dzieci przez matkę. Większość
owdowiałych ojców mając na uwadze dobro dzieci, poświęcając się
w zupełności ich wychowaniu nie wiąże się w późniejszym czasie z
inną kobietą. Po rozwodzie czy owdowieniu maleją interakcje społeczne, co ma niekorzystny wpływ na procesy przystosowania się do
nowej roli i pogłębia izolację samotnego rodzica. „Przejęcie przez
mężczyznę zadań rodzinnych, które niegdyś dzielił z żoną oraz brak
dostatecznego wsparcia powodują fizyczne i psychiczne przeciążenie
organizmu ojca, co w dużej mierze może stać się przyczyną niedomogów w wypełnianiu funkcji rodzicielskich”10. Stojanowska uważa, że „funkcjonujące w świadomości społecznej nieprawidłowe
stereotypy dotyczące wywiązywania się z roli matki powodują, że
matki nie chcą wyrazić zgody na sprawowanie pieczy nad dzieckiem
przez ojca (...) nawet wtedy, gdy zgodne byłoby to z interesem
dziecka i interesem osobistym rodziców”11. W praktyce polskie sądy
częściej przyznają władzę rodzicielską matce. Wielokrotnie można
spotkać się z poglądem iż, władza sądownicza dyskryminuje osobę
ojca, gdyż tylko w 3% sprawy rozwodowe kończą się przyznaniem
mężczyznom praw opieki nad potomstwem12. We współczesnym
9

O. Dąbska, Samotne ojcostwo- obszary wsparcia mężczyzn w pełnieniu
roli samotnego rodzica.
10
Ibidem.
11
W. Stojanowska (red.)., Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca, Studium socjologiczno-prawne, Warszawa 2000, s. 17
12
A. M. Mączka, Solidarność jajników: sfeminizowane sądy rodzinne
dyskryminują ojców [samotni ojcowie szukający pomocy w Stowarzyszeniu
Obrony Praw Ojca (SOPO)]. Wprost, 2001, nr 11, s. 78–79.
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świecie grupa społeczna, jaką jest rodzina podlega stałym przemianom, które mają miejsce w jej strukturze, formach życia rodzinnego,
relacjach pomiędzy członkami, jak i pełnionymi przez nich funkcjami13. Naukowcy zwracają uwagę na przekształcenia zachodzące w
roli ojca w rodzinie. Dyczewski podkreśla obecnie domowy charakter instytucji ojca, wynikający z rosnącej aktywności zawodowej
kobiet – przemian na rynku pracy, wzrostu aspiracji i oczekiwań
życiowych14. Dużą rolę odgrywa także uzyskanie niezależności finansowej od męża. W tradycyjnej polskiej rodzinie to ojciec decydował o większości spraw, dostarczał środków utrzymania, mówiąc
kolokwialnie był głową rodziny. Do głosu dochodzą transformacje
modelu rodziny, przejawiające się modyfikacją konsensusu między
kobietą a mężczyzną. Nastąpiła zmiana układu sił między rodzicami,
czego przykładem jest rosnące przywiązanie dzieci zwłaszcza w
okresie niemowlęcym do ojców15. Owa sytuacja sprzyja podejmowaniu przez mężczyzn ról i zadań, które do tej pory były powierzane
wyłącznie matkom. Według Sitarczyka występują cztery rodzaje
postaw przejawianych przez samotnych ojców. Pierwszą z nich jest
bliskość uczuciowa traktowana, jako dynamiczny proces, skupiający
się na okazywaniu potomkom uczuć jak czułość, życzliwość, akceptacja, zainteresowanie. Ojca wykazującego tą postawę charakteryzuje
zainteresowanie problemami dziecka, aktywne spędzanie z nim czasu, bycie ważnym członkiem w jego życiu, okazywanie wsparcia i
współczucia. Kolejną postawą jest dystans uczuciowy, przejawiający
się w obojętności, odrzuceniu, wrogości wobec dziecka, braku zainteresowania jego problemami, unikaniu kontaktu. Następną jest postawa kontrolująca. Uzewnętrznia się ona w koncentracji na potomku, zainteresowania jego rozwojem. Jednakże ojciec skupia się w
niej na osobistych wyobrażeniach o dziecku niżeli jego przeżyciach i
doświadczeniach. Dziecko w tej postawie jest stale kontrolowane,
13

A. Dudak (red.)., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2006, s. 99.
14
D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005, s.9
15
M. Sikorska (red.)., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 190.
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poprawiane, przesadnie chronione. Ostatnią wyszczególnioną postawą jest autonomia. Charakteryzuje się ona wyrozumiałą i tolerancyjną postawą ojca. Dziecko w tym przypadku posiada znaczną swobodę, niekiedy przerastającą jego możliwości emocjonalne16.
Charakterystyka samotnego ojca
Samotni ojcowie dźwigają brzemię codzienności oraz towarzyszącej jej problemów rodzicielskich, jak kłopoty zdrowotne dzieci, problemy wychowawcze, pomoc w nauce, pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, obniżenie stopy życiowej17.
Samotny ojciec może liczyć na wsparci. Przede wszystkim są to
bliscy mu ludzie - rodzina, przyjaciele i instytucje opieki społecznej,
wśród nich niekiedy szkoła, zakład pracy, organizacje społeczne,
związki wyznaniowe, wyspecjalizowane placówki wsparcia (ośrodki
interwencji kryzysowej, poradnie) często prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. Najtrudniejsze dla samotnych rodziców jest
pogodzenie wymagań wynikających z pracy zawodowej z opieką nad
dziećmi. Doradztwo zawodowe, jako pomoc świadczona samotnym
rodzicom bez pracy w celu kształcenia i przekwalifikowania zawodowego jest niezbędna i powinna być udostępniana we wszystkich
możliwych formach. Niezwykle cenną inicjatywą w tym kierunku
jest działalność Centrum Promocji Pracy. Głównym celem instytucji
jest a) niwelowanie barier psychicznych samotnych rodziców, odbudowanie poczucia ich wartości i przydatności na polu zawodowym,
b) podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź ich zmiana ukierunkowana na dostosowanie umiejętności do aktualnych oraz przyszłych
oczekiwań rynku, c) wypracowanie efektywnego systemu łączenia
pracy zawodowej oraz opieki nad dziećmi, umożliwiającego samorealizację zawodową, ale i możliwość wychowania dzieci18.
Warto omówić teraz relacje łączące samotnego ojca ze swoimi
dziećmi. W miarę dalszego rozwoju dziecko spostrzega u ojca coraz to
16

D. Ruszkiewicz, Realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie samotnego ojca, Toruń 2005,
17
A. Siudem, I. Siudem (red.)., Profil psychologiczny osób samotnie
wychowujących dzieci, Lublin 2008
18
Centrum Promocji Pracy, http://centrumpromocjipracy.pl/
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więcej cech, które mu imponują i staje się on dla niego atrakcyjną osobą, którą warto naśladować. Dziecko naśladując ojca uczy się funkcjonowania w społeczeństwie i przestrzegania reguł. W miarę dalszego
dojrzewania społeczno- moralnego dziecka ojciec przestaje oddziaływać
na jego psychikę jako konkretna osoba lecz jako symbol19.
„Znaczenie ojca w procesie wychowania dziecka ukazuje analizując cechy miłości macierzyńskiej. Zasadnicza różnica pomiędzy
miłością macierzyńska i ojcowską tkwi w tym, że pierwsza z nich
jest miłością bezwarunkowa, natomiast druga zdeterminowana jest
określonymi cechami zachowania się dziecka. Miłość matki nie jest
obwarowana żadnym warunkiem. Miłości macierzyńskiej nie można
wywołać ani nią kierować, dlatego choć jest tak ważna dla rozwoju
dziecka zawiera również pewne ograniczenia, a mianowicie nie stymuluje rozwoju umysłowego jednostki. Miłość ojcowska natomiast
jest uzupełnieniem macierzyńskiej w zakresie stwarzania stymulatorów rozwoju społecznego, ponieważ ojciec będąc pozbawiony tak
silnego jak matka związku biologicznego z dzieckiem nie potrafi go
kochać tylko dlatego, że jest dzieckiem, a uczucie jego bezpośrednio
jest związane ze sposobem zachowania się potomka”20. Ojciec jest
dla dziecka pierwszym wzorcem zachowań społecznych, przez jego
pryzmat poznaje jednostka podstawowe zasady, z którymi spotka się
niedługo jako członek szerszej zbiorowości. K. Pospiszyl uważa, że
„różne znaczenie ma udział ojca wychowaniu córek, a inne w wychowaniu synów. Niepodważalnym jest, że każdy ojciec ma do odegrania wielką rolę w wychowaniu swoich męskich potomków. Wynika to z dwóch prawidłowości dowiedzionych przez współczesnych
psychologów i socjologów. Pierwszy z nich polega na tym że każdy
człowiek szybciej przyswaja sobie pewne cechy zachowania się
przejawiane przez osobników tej samej płci niż płci odmiennej”21.
Społeczeństwo niejako podpowiada dziecku, że taki obraz jest prawidłowy. Stwierdzono, że chłopcy wychowani przez kobiety są bardziej agresywni i bardziej podatni na wykolejenie niż chłopcy, w
których w wychowaniu bierze czynny udział ojciec. Obecność ojca
19

http://samotne.ojcostwo.prv.pl/
K. Pospiszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, Warszawa 1970, s. 32)
21
K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1976, s.48
20
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w rodzinie ma także kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju
dziewcząt, ich obecność daje dziewczętom możliwość obserwacji
pewnych typowo męskich cech zachowania się, co w późniejszym
życiu pozwala im lepiej zrozumieć własnych mężów i synów. Brak
takiego kontaktu zmniejsza szansę na pomyślne wywiązywanie się z
roli żony i matki dzieci płci męskiej. Córki pomimo wcześniej opisanej prawidłowości na podstawie której wiemy, iż ludzie tej samej
płci są szybciej i dokładniej naśladowani, przejmują również wiele
cech oda swych ojców. Zachowanie się ojca wobec córek ma duże
znaczenie przede wszystkim dlatego, iż jest on najczęściej pierwszym mężczyzną, z którym kontaktuje się dziewczynka. Z obserwacji jego zachowania kształtuje sobie ona pogląd na mężczyzn w ogóle. Obcowanie z ojcem pozwala dziecku poznawać psychikę przedstawiciela płci przeciwnej i starać się go zrozumieć co rzutuje na jej
późniejszych kontaktach z mężczyznami22.
Dzieci które nie miały okazji naśladować emocjonalnie dodatniej postawy ojca, nie będą prawdopodobnie zdolne do obdarzania
uczuciem miłością własnych dzieci, mówi się to o mechanizmie
„rozliczania się z otrzymanych uczuć”23. Warunkiem do skutecznego
naśladowania ojca przez syna jest istnienie pozytywnych więzi uczuciowych między nimi. Jeżeli te więzi są ambiwalentne, wzory mogą
ulec pewnej modyfikacji, natomiast w wypadku negatywnych więzi
zostaną one odrzucone24.
Na dalszym etapie ojciec dziecka przestaje być dla niego konkretną jednostką, a staje się wzorem roli męskiej i ojcowskiej. Ponadto na tym etapie dziecko zaczyna dostrzegać i oceniać cechy osobowości ojca. Ważne jest dlatego by mogło ujrzeć i identyfikować
się z osoba dojrzałą, zrównoważona emocjonalnie, imponującą mu
co doprowadzi do ukształtowania podobnej osobowości u niego samego i pozwoli rozwijać się właściwym postawom rodzicielskim u
dziecka. Jego nieobecności nie może wynagrodzić sama matka.
22

http://samotne.ojcostwo.prv.pl/
J. Dembowski, Z problematyki postaw rodzicielskich, „Psychologia
Wychowawcza” 1970, nr 3, s. 258
24
M. Wolicki, Wpływ kontaktu psychicznego ojcem na uczenie się przez
dziecko ról rodzicielskich, „Problemy Rodziny”, 1982, nr 4, s. 26
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Dziecko od ojca uzyskuje wielu bodźców do dalszego rozwoju. To
ojciec pierwszy przybliża dziecku własna postawę podstawowe zasady życia społecznego i tym samym przygotowuje je do życia w
szerszej niż rodzina zbiorowości, jaka jest społeczeństwo. Brak ojca
jak i negatywny model ojca bardzo utrudniają nabywanie przez synów prawidłowych postaw i ról rodzicielskich, co łączy się w ich
związkach i relacjach ze swoimi potomkami. Dziecko ulega wpływom ojca szczególnie w takich sferach jak przekonania polityczne i
stosunek do pracy zawodowej, ponieważ jest on pierwszym w jego
życiu przedstawicielem jakichkolwiek władz politycznych i administracyjnych. Dodatkowo ojciec bardziej od matek zważa na cechy
zachowania właściwe poszczególnym płciom i w związku z tym
bardziej od matek wywiera nacisk na dziecko, aby postępowało od
najmłodszych lat w sposób właściwy dla jego płci. Ponadto badania,
wykazały, że mężowie, którzy w dzieciństwie pozbawieni zostali
żywych relacji z ojcem, przejawiali wiele symptomów niedostosowania w życiu małżeńskim. Mężczyźni tacy są niezrównoważeni,
drobiazgowi, wtrącają się do spraw zwianych z prowadzeniem domu
i przejawiają mniejszą aktywność płciową. Natomiast dziewczęta,
które przeżywały długie okresy romantycznej miłości, prowadzącej z
reguły do małżeństwa łączył bliski związek emocjonalny z ojcem,
zaś dziewczęta często zmieniające partnerów nie wykazywały głębszego związku emocjonalnego z ojcem. Badania prowadzone nad
skutkiem nieobecności ojca we wczesnym dzieciństwie syna wykazały, iż niemożność naśladowania ojca prowadzi do słabej motywacji
osiągnięć, niskiej samooceny, niezdolności do rezygnacji z bieżących nagród dla korzyści, które można osiągnąć w przyszłości25.
Brak ojca łączy się również ściśle z postawami lekowymi zarówno u
dziewcząt jak i u chłopców. Oprócz tego pozbawienie możliwości
stałego obcowania dzieci z ojcem o wiele trudniej kształtuje najwyższą pod względem moralnym sferę osobowości człowieka, jaka jest
sumienie26. Chłopcy po naruszeniu pewnych norm są mniej skłonni
do akceptowania upomnień. Również te kontakty mają taki sam
wpływ na kształtowanie odpowiednich postaw u dziewcząt.
25
26

K. Pospiszyl, Ojciec, a rozwój dziecka, Warszawa 1970, s. 90
K. Pospiszyl, O miłości ojcowskiej, Warszawa 1976, s. 54
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Cechy demograficzne i społeczne rodzin niepełnych:
W2002 r. (NSP) rodziny niepełne stanowiły 18,5% rodzin z
dziećmi na utrzymaniu do lat 24. Liczba samotnych ojców z dziećmi
wynosiła ponad 106 tys. wobec ponad 1 mln samotnych matek. W
rodzinach niepełnych wychowuje się ponad 15% dzieci, z tym w
mieście ten odsetek jest wyższy (18% dzieci w mieście wychowują
samotni rodzice). Dzieci te najczęściej są w wieku szkolnym i starsze
(około 60%). Liczba dzieci wychowywanych przez jednego rodzica
w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła. Samotni rodzice wychowują
przede wszystkim jedno dziecko. Tak jest w wypadku ok. 65% samotnych matek i około 70% samotnych ojców. Prawie co dziesiąta
samotna matka utrzymywała rodzinę wielodzietną, zaś w wypadku
samotnych ojców odsetek ten wynosił 7,6%. Częściej, co jest zgodne
z tendencją ogólnopolską, niepełne rodziny wielodzietne mieszkały
na wsi – tam prawie 14% kobiet i 13% ojców samotnie wychowywało dzieci. Rodziny samotnych matek stanowią dynamicznie wzrastającą kategorię rodzin w Polsce. Dane uzyskane podczas trzech ostatnich spisów powszechnych (1978, 1988, 2002) wskazują, że udział
tego typu rodzin z dziećmi w ogólnej populacji rodzin wzrósł z 11%
do 17%, przy malejącym udziale rodzin pełnych z dziećmi na utrzymaniu. Rodziny samotnych matek i ojców zamieszkują głównie miasta. Samotne matki prowadzą przeważanie jednorodzinne gospodarstwa domowe (około 80% samotnych matek, przy czym bez osób
trzecich jednorodzinne gospodarstwo domowe prowadziło ok. 73%
kobiet z dziećmi). Około 20% rodzin samotnych matek żyje w jednorodzinnych – wielopokoleniowych gospodarstwach domowych lub
gospodarstwach wielorodzinnych. Sytuacja taka częściej występuje
na wsi niż w mieście. W wypadku samotnych ojców z dziećmi prawie 90% z nich tworzyło jednorodzinne gospodarstwo, w tym 80% –
jednorodzinne bez osób trzecich27.
Funkcjonowanie rodziny
Coraz częściej kobiety i mężczyźni obawiają się problemów
finansowych i ograniczeń w realizacji kariery zawodowej. Przyczyny
27

M. Racław, D. Trawkowska, Samotne rodzicielstwo, między diagnozą
a działaniem, Warszawa 2013.
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te mogą skutkować powstawaniem rodzin niepełnych. Wzrost konsumpcjonizmu może powodować osłabienie więzi między bliskimi
sobie osobami, które w konsekwencji tego decydują się na rozstanie.
Rodziny niepełne są niejednorodne, ich specyfika zależy od przyczyn ich powstania. Spełnienie funkcji socjalizacyjno - wychowawczej w rodzinach niepełnych funkcjonuje inaczej niż w rodzinach
pełnych. Brak jednego z wzorców może prowadzić do braku właściwych wzorców pełnienia ról rodzinnych, a szczególnie małżeńskich28. Realizacja funkcji wychowawczej w rodzinach niepełnych
jest z wielu powodów skomplikowana. Problemy najczęściej występujące w tych rodzinach można ująć następująco:
- problemy materialne, wynikające z konieczności utrzymania
się tylko z jednych dochodów,
- problemy psychiczne związane z samotnym pełnieniem roli
rodzicielskiej i brakiem wsparcia ze strony drugiego rodzica,
- problemy opiekuńcze wynikające z zwielokrotnienia obowiązków domowych, wychowawczych i zawodowych,
- problemy wychowawcze związane z brakiem zaspokojenia
potrzeb rozwojowych dziecka przez oboje rodziców, bądź otrzymywaniem sprzecznych sygnałów od rodziców29.
Samotni ojcowie mają tendencje do przejawiania dwóch postaw.
Jedna z nich to nadmierna opiekuńczość, a druga z kolei charakteryzuje
się nadmiernymi wymaganiami w stosunku do swoich dzieci. Rodzic
nadmiernie opiekuńczy to ten, który obwinia siebie o to, że dziecko
wychowuje się bez drugiego rodzica i stara się mu to nadmiernie wynagrodzić. Efektem takiego zachowania może być niezaradność dzieci,
trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, do ograniczenia
ich autonomii oraz do odbierania świata jako zagrażającego i niebezpiecznego. Drugi typ rodzica cechuje się tym, iż nie radzi on sobie z
zadaniami życiowymi jakie stawia przed nim los, ponadto uważa się za
pokrzywdzonego całą tą sytuacją. Wtedy właśnie oczekuje on pomocy
od dziecka, w realizacji codziennych zadań. Potrzeby dziecka, jego
marzenia oraz możliwości jakie posiada nie są w ogóle brane pod uwagę. Taka sytuacja powoduje to, że dziecko nie wierzy w swoje możliwo28
29

I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Warszawa 2014, s. 252.
Ibidem, s.252.
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ści, ma niskie poczucie własnej wartości, a także przejawia od niechęć
do rodzica. Objawem takiego stanu jest agresja oraz bunt dziecka. Błędem jest jednak jednoznaczne określenie negatywnego wpływu sytuacji
rodzin niepełnych na wychowanie dziecka. Bardzo często zdarza się, iż
dzieci w tych rodzinach są szczęśliwe, mają zapewnione dobre warunki.
Aby taka sytuacja miała miejsce potrzeba bardzo dużego zaangażowania rodzica oraz świadomości przebiegu procesów wychowawczych.
Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić , iż nieobecność ojca w rodzinie niesie ze sobą szeroko zakrojone negatywne konsekwencje dla
dzieci obojga płci. Ojciec ma do spełnienia w rozwoju społecznomoralnym dziecka niezwykle ważna i zarazem trudną rolę, która w
żadnym przypadku nie polega na zastąpieniu matki, lecz na dostarczeniu takich bodźców, których dziecko od matki otrzymać nie może30. Dostosowania się ojca do roli jaka ma spełnić w stosunku do
dziecka, jest miara osiągniętej przez niego dojrzałości społecznej.
Jest to o tyle trudne, że nie każdy mężczyzna stając się ojcem potrafi
nim być od razu w pełnym znaczeniu tego słowa. W każdym wypadku posiadanie dziecka daje ojcu możliwość osiągnięcia wyższego
etapu rozwoju społecznego. Ojciec często pozbawiony kontaktu z
dzieckiem traci niepowtarzalne źródło własnego rozwoju społecznego i możliwości wzbogacenia własnej psychiki. Jeśli więc ojciec
potrafi wystarczającego głęboko wniknąć w psychikę swego dziecka,
odkryje w niej wiele bodźców do własnego twórczego rozwoju. Dlatego chociaż konsekwencje nieobecności ojca w rodzinie odczuwa
najboleśniej dziecko, to również sam ojciec nie jest ich pozbawiony.
Streszczenie:
Rodzina stanowi niezwykle istotne środowisko sprzyjające
rozwojowi indywidualnemu na każdym etapie życia ludzkiego. Artykuł ten przedstawia sytuację samotnych ojców, problemy z jakimi
muszą się zmierzyć. Przedstawione zostały najważniejsze przyczyny
zaistnienia takiej sytuacji, a także jaki wpływ wywiera ona na wychowanie dzieci. Warto podkreślić fakt, iż konsekwencje nieobecno30
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ści ojca w rodzinie odczuwa najboleśniej dziecko, to również sam
ojciec nie jest ich pozbawiony.
Summary:
The family is extremely important environment conducive to
the development of the individualate very stage of human life. This
article presents the situation of single fathers, the problems that they
face. The most important have been the cause of such a situation
arises, and what impact it has on the education of children. It is
worth noting the fact that the consequences of the absence of the
father in the family felt most painfully the child, is also the father
him self is not deprived of them .
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Mateusz Obrębski

Wychowywać dziecko z niepełnosprawnością - o roli ojca
Rola ojca w procesie wychowywania dziecka z niepełnosprawnością-przegląd piśmiennictwa
Chcąc nakreślić zajmowaną rolę ojca w procesie wychowywania dziecka z kalectwem na początku warto zacząć od zdefiniowania
samego pojęcia ojciec. Przy analizie tego pojęcia można rozpocząć
zatrzymać się na początku drogi na słowniku języka polskiego. Odnajdujemy w definicje ojca, która brzmi w sposób następujący „mężczyzna mający własne dziecko (dzieci) w stosunku do tego dziecka
(lub ze względu na nie); ojcostwo opisane jest jako „fakt, że ktoś jest
ojcem (dziecka, dzieci)”1.
Rozpatrywana definicja jest niezwykle schematyczna i na pozór może nie dawać pełnego obrazu nakreślającego kim jest ojciec,
dlatego też warto sięgnąć do kolejnej definicji, którą prezentuje Wincenty Okoń. Wskazuje on, że ojciec to „mężczyzna, który ma własne
dziecko”2. Czytając te pojęcie od razu warto je poszerzyć o istotne
aspekty ojcostwa. W literaturze przedmiotu są one uporządkowane
następująco:
• „ojcostwo biologiczne (fizyczne, naturalne);
• ojcostwo psychiczne i duchowe;
• ojcostwo w aspekcie wychowawczym;
• ojcostwo w aspekcie moralnym”3.
Przyjecie, odnalezienie się w konkretnym aspekcie przez ojca
wymaga od niego samego odpowiedzenia sobie na pytanie jak chcę
się realizować i co mogę uczynić poprzez swoją osobę. Ze względu
na charakter pracy uwaga zostanie skierowana na ojcostwo ubrane w
1

. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 580.
2
W. Okoń., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 1998, s. 272.
3
A. Kwak., Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, s. 67.
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aspekt wychowawczy w stosunku do dziecka z deficytem. Patrząc na
same braki jakie może wykazywać dziecko istotne staje się tutaj
wychowanie rodzica. Na barkach tego opiekuna spoczywa odpowiedzialność, która podpowiada jak można było by najlepiej przeprowadzić proces wychowania. Warto w tym momencie zajrzeć do definicji jaka podaje autor jakim jest J. Tarnowski. Wychowaniem nazywa
„całokształt procesów i sposobów, które pomagają istocie ludzkiej
urzeczywistniać w pełni jej człowieczeństwo”4.
Nie bez przyczyny autor ubrał tą definicje w takie słowa. W
wyniku przyjścia na świat dziecka z niepełnosprawnością to na rękach opiekuna pozostaje nadać życiu dziecka sens i sprawić aby
kalectwo nie przeszkodziło mu patrzeć na świat w sposób, który
powodował by to, ze ten młody człowiek by znienawidził to co go
otacza. Żeby tak się nie stało rola ojca powinna być określona na
podstawie konkretnych zasad, których przestrzega opiekun prawny w
tym przypadku ojciec. Powinien on w tym czasie zdawać sobie
sprawę z tego, że jako rodzic staje przed licznymi dodatkowymi
obowiązkami, które z racji tego że dziecko wymaga rehabilitacji i
wsparcia powinny być zaplanowane i realizowane w odpowiednim
czasie. Sam ojciec w tym czasie musi dawać dziecku dobre przykłady jak również wsparcie wypływające z szczerych chęci i ciągłego
wskazywania na udoskonalanie tego jak organizować dziecku czas,
żeby odwodzić go od myśli kalectwa. Rodzic w takich okolicznościach za zadanie powinien obrać sobie następujące kwestie, które
podaje literatura pzredmiotu:
• „ukochać swoje dziecko;
• nieustannie „weryfikować” własne życie, zdając sobie sprawę, że najważniejszy w wychowaniu jest osobisty przykład;
• znaleźć czas dla dziecka: zainteresować się jego problemami,
umieć słuchać, prowadzić rzetelny dialog, starać się zrozumieć, z
miłością ale konsekwentnie egzekwować wydane polecenia”5.
4

J. Tarnowski., Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, [w:] Rozwój człowieka w rodzinie. Tom I. Warszawa 1982, s. 6.
5
K. Ostrowskiej, M. Ryś (red.)m Wychowanie do życia w rodzinie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s.183.
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Każdy z rozpisanych punktów pokazuje jak ważne dla dziecka
jest to żeby ojciec był przy nim i dawał mu swoje wsparcie. Sama
obecność sprawia, ze dziecko czuje się docenione tym, że mimo
swojego deficytu ojciec się nim interesuje. Znajdowanie czasu dla
dziecka to nieodzowny element każdego dnia. Powinno dla ojca być
to oczywiste zaraz po samym urodzeniu dziecka. Jednak w wielu
przypadkach to nie staje się być takie proste. Wielu z ojców nie radzi
sobie z tym, ze to właśnie ich dziecko urodziło się z danym typem
kalectwa. Szok ten sprawia, że na początku ojciec nie może się przyzwyczaić do tej sytuacji z czego może wynikać fakt, że dziecko nie
jest przez niego w pełni akceptowane. Dopiero czas pozwala na pogodzenie się z sytuacja i wykazywanie właściwej opieki, która zapewni młodemu człowiekowi rozwój.
Kwerenda literatury w zakresie niepełnosprawności podaje
klasyfikację, która została zaproponowana przez Międzynarodową
Unię Stowarzyszeń dla Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, która wymienia następujące typy zaburzeń:
1. „Zaburzenia z dominantą zaburzeń fizycznych:
• sensoryczne,
• motoryczne,
• schorzenia chroniczne.
2. Zaburzenia związane z deficytem intelektualnym:
• lekkie,
• średnie,
• ciężkie.
3. Zaburzenia osobowości:
• zaburzenia ciężkie (psychozy, wyraźniej zaznaczające się
zaburzenia osobowościowe i inne),
• zaburzenia mniej ciężkie (pro psychotyczne, nerwicowe i
inne),
• zaburzenia lekkie (zaburzenia zachowania) w zakresie postaw i sprawowania,
• sytuacje przestępcze.
4. Przypadki o charakterze przeważnie socjalnym Zaburzenia sprzężone (wzajemnie warunkujące się).
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5. Zaburzenie nakładające się (dodatkowe)”6.
Wskazane w klasyfikacji konkretne typy pokazują jak szerokie
może być spektrum niepełnosprawności z którym może urodzić się
dziecko bądź jaki typ kalectwa może nabyć po urodzeniu w skutek
przyczyn różnych okoliczności, wypadku, choroby. Odpowiedzialność i wparcie pozostaje tutaj na rodzicach, którzy muszą starać się
tak urządzić świat dziecku żeby mogło ono jak najlepiej czerpać z
otoczenia to co dla niego w tym momencie jest ważne i przyczynia
się do rozwoju. Trudnym zadaniem jest próba organizowania przestrzeni dla dziecka. Wymaga to od rodzica wielu przemyśleń i podejmowania takich kroków, żeby nie narazić dziecka na niepotrzebny dyskomfort, który spowodował by tylko negatywne emocje.
Pedagogika specjalna jako przedmiot uczelniany bada różne
typy niepełnosprawności zarazem tworzy nowe klasyfikacje, które
pozwalają na szersze spojrzenie na człowieka, który posiada określony typ kalectwa. W zakres tej typologii wchodzą następujące rodzaje niepełnosprawności:
• „Upośledzeni umysłowo – jednostki o różnych stopniach nasilenia upośledzenia, o różnej etiologii i dynamice rozwoju.
• Głusi (głusi i ogłuchli – całkowicie): z resztkami słuchu, niedosłyszący, posługujący się mową, nie posługujący się mową, głusi
upośledzeni umysłowo w połączeniu z innymi upośledzeniami (tzw.
upośledzenie sprzężone).
• Niewidomi (niewidomi i ociemniali): całkowicie, z resztkami wzroku, niedowidzący, niewidomi, upośledzeni umysłowo i z
innymi upośledzeniami (tzw. upośledzenia sprzężone lub nakładające się).
• Społecznie niedostosowani o różnym nasileniu i różnej etiologii wewnątrz pochodnej i zewnątrz pochodnej (środowiskowej).
• Przewlekle chorzy na: choroby somatyczne, choroby nerwowe, choroby psychiczne.
• Kalecy w zakresie narządu ruchu.
• Jednostki z wadami wymowy”7.

6

J. Doroszewska., Pedagogika specjalna, Tom I. Wydawnictwo Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 57.
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Chcąc uszczegółowić klasyfikację niepełnosprawności pod kątem dziecka i jego deficytów warto przyjrzeć się typologii autorstwa
M. Grzegorzewskiej. Wskazuje ona na osiem grup niesprawności,
które tyczą się różnych typów uszkodzeń:
I. jednostki niewidome i niedowidzące:
• „niewidome osoby od urodzenia,
• jednostki ociemniałe,
• osoby niewidome i ociemniałe posiadające dodatkowo inny
typ kalectwa ,
• osoby niewidome i ociemniałe u których występuje z upośledzenie umysłowe,
• jednostki niedowidzące,
o osoby słabo widzące w stopniu wysokim;
II. jednostki głuche i niedosłyszące:
• jednostki głuche od urodzenia,
• jednostki głuche i mówiące,
• osoby głuche wykazujące upośledzenie umysłowe,
• osoby głuche u których występuje dodatkowe kalectwo,
• osoby głuche posiadające resztki słuchu,
• jednostki niedosłyszące;
III. osoby głuchoniewidome;
IV. jednostki upośledzone umysłowo:
• w stopniu lekkim,
• w stopniu umiarkowanym,
• upośledzeni w stopniu znacznym,
• upośledzeni w stopniu głębokim;
V. jednostki przewlekle chore:
• jednostki chore w skutek rodzaju schorzenia,
• jednostki chore w skutek formy leczenia;
VI. jednostki niesprawne ruchowo:
• jednostki u których wykonano amputacje lub też posiadające ubytki i zniekształcenia wrodzone,
• osoby z uszkodzeniami kręgosłupa jak również narządu ruchu,
7

J. Doroszewska., Pedagogika specjalna, Tom I. Wydawnictwo Zakład
Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 53.
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• wady kończyn,
• porażenia;
VII. jednostki wykazujące trudności w uczeniu się na skutek
braków rozwojowych;
VIII. jednostki które są niedostosowane społecznie z powodu:
• niedbalstwa wychowawczego oraz sporów obywatelskich,
• uszkodzeń wynikających z zwiększonej ilości pobudzeń na
tle nerwowym”8.
Mając już pewien obraz konkretnych typów niepełnosprawności warto teraz wskazać z odniesieniem do literatury czym jest niepełnosprawność oraz kim jest osoba z niepełnosprawnością.
J. Pańczyk termin „niepełnosprawności” przedstawia jako
„stan naruszenia funkcji organizmu wrodzony albo powstały w skutek chorób, wypadków, lub starzenia się organizmu, stały albo tymczasowy, ograniczający zdolność do pracy i pełnienia ról społecznych”9. Warto zajrzeć jeszcze do innego autora jakim jest W. Dykcik. Pojęcie niepełnosprawności „obejmuje różne ograniczenia funkcjonale 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 psychicznej”10.
Mając określone pojęcie niepełnosprawności należało by się
przyjrzeć terminowi jakim jest osoba z niepełnosprawnością. W. Dykcik
przedstawia ją jako „osobę, której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale
lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań
życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi”11. Zgodnie z autorem jakim jest J. Pańczyk odchylenie od normy
rozwojowej jest „wystąpieniem u dziecka różnic w: stanie poszczególnych narządów, wzroście i wadze ciała, motoryce, uzdolnieniach, inteli8

M. Grzegorzewska., Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa 1968, s. 49.
Tamże. s. 82.
10
W. Dykcik., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997, s. 15.
11
J. Mikulski., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych.
Drogi integracji, WSP TWP, Warszawa 1996, s. 59.
9
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gencji, emocjach, procesach motywacyjnych, ekspresyjnych, poznawczych i przystosowawczych w stosunku do przyjętych w danym czasie i
środowisku standardów rozwojowych”12.
Definicje zaczerpnięte z przeglądu literatury mogą pozwolić
na szersze spojrzenie na definicję niepełnosprawności, kalectwa,
które dotyczy młodego człowieka. Pedagogika specjalna ciągle udoskonala swoje treści, badania dzięki czemu powstaje obraz tego co
można zrobić aby chociaż w niewielkim zakresie pomóc dziecku z
kalectwem. Działania te dają szanse na lepsze jutro a to dla tej jednostki to już duży krok w przyszłość.
Ojciec wychowujący dziecko z niepełnosprawnościąanaliza wyników badań własnych
W ostatniej części tekstu przedstawione zostały wyniki badań
odnoszące się do roli ojca oraz ojcostwa widzianego przez samego
ojca wychowującego dziecko z niepełnosprawnością. Przedmiotem
badań była rola ojca pod kątem wsparcia dziecka z niepełnosprawnością jak również samego podejścia do niego. Podejmując takie rozważania ważny był aspekt postaw jakie przybierają ojcowie wychowując dzieci z niepełnosprawnością. Przeprowadzony wywiad z
ojcem pozwolił na uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze.
Otrzymane dane pokazują różną specyfikę sytuacji ojców w wypełnianiu „roli ojca w życiu dziecka z defektem”. Wyniki badań wskazały, że respondent swoją rolę stara się wypełniać jak u mnie najlepiej. Warunkowane jest to głównie wymiarem „roli ojca” na płaszczyźnie realizowania siebie jako konkretnego człowieka – „tego jak
radzę sobie problemami mojego dziecka oraz tego jak pomagam iść
swojemu dziecku przez życie”.
W celu realizacji badań przeprowadzone zostały wywiad
ustrukturyzowany z ojcem, który stara się wychowywać swoje
dziecko tak jak umie najlepiej. Podczas realizacji badań rodzic wyraził zgodę się na zamieszczenie całego kwestionariusza ankiety dotyczącego tego jak dba o własne dziecko, które jest lekowane i musi

12

J. Pańczyk., Pedagogika specjalna, Psychopedagogiczne i medyczne
studium terminologiczne, s.86.

299

ono trzymać się określonej diety w celu trzymania równowagi zdrowotnej.
1. Czym według Pana jako ojca jest zdrowe odżywianie tak
ważne dla córki?
Zdrowym odżywianiem jest spożywanie posiłków, produktów
korzystnie wpływających na zdrowie. Ważne jest też by posiłki spożywane były w odpowiedniej ilości. Dieta powinna być dostosowana
do wieku i trybu życia mojego dziecka z niepełnosprawnością.
Dziecko przyjmuje leki więc dodatkowo obciążają one żołądek.
2. Jakie produkty wchodzą według Pana w skład zdrowego
odżywiania?
Warzywa, owoce, produkty zbożowe zawierające błonnik, witaminy, białko i inne składniki odżywcze oczywiście podawane w
odpowiedniej ilości. Taki zestaw pozwala na zapewnienie córce energii na cały dzień. Uważam, że moja rola sprowadza się także do podawania dziecku jak najlepszych produktów bogatych w witaminy.
3. Czy częstotliwość jedzenia ma wpływ na zdrowe odżywianie?
Tak. Prawidłowo powinno się spożywać pięć posiłków dziennie i pić odpowiednią ilość wody około 2 litry. Sam nauczyłem się
przy córce takiego odżywiania i też to stosuje i dzięki temu jej łatwiej wytrwać .
4. Co sądzi Pan na temat karmienia dziecka słodyczami?
Cukier jest źródłem energii. Można nie tyle karmić, co dać
dziecku coś słodkiego. Uważam, że nienależny zastępować normalnych – posiłków, chociażby obiadów, słodyczami. Słodycze należy
dawać dzieciom w małych ilościach. Jednak ja dla Asi takich rzeczy
nie podaje ze względu na to, że cukry dodatkowo obciążają żołądek a
nie chciał bym, żeby uskarżała się ponownie na te dolegliwości.
5. Czy słodycze wchodzą w skład zdrowego odżywiania?
Słodycze nie zawierają zbyt dużej ilości składników odżywczych, jednak cukier w nich zawarty jest źródłem energii. Wychowując swoje dziecko staram się zastępować słodycze owocami co pozwala na dostarczenie dla córki tych dobrych cukrów.
6. Czy dziecko powinno jeść słodycze?
Myślę, że nie a jak już ktoś podaje to powinien to robić tylko
w odpowiednich małych ilościach.
7. Czy dobrze jest jak dziecko zje czarną czekoladę?
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Tak, ponieważ czekolada posiada żelazo, kakao – poprawia
koncentrację.
8. Jak odżywia Pan swoje dziecko?
Myślę, że dobrze. Staramy się przygotowywać i spożywać
zdrowe, zawierające odpowiednia ilość składników odżywczych
posiłki. Po każdym posiłku dziecko przyjmuje sporo leków dlatego
też posiłki przygotowane przeze mnie muszą jej zapewniać swoistą
barierę osłonną.
9. Jakie produkty przeznacza Pan swojemu dziecku do spożycia?
Wybieram produkty zawierające odpowiednią ilość składników odżywczych: nabiał, cielęcinę oraz wieprzowinę, pieczywo
ciemne zawierające węglowodany, jak również owoce i warzywa.
Staramy się przygotowywać również zupy, gdyż stanowią one
„bombę witaminową”. Teraz aktualnie przygotowujemy dosyć często zupę krem, gdzie wszystkie warzywa są zmiksowane co pozwala
przyjąć je dziecku łatwiej.
10. Jak jest z częstotliwością jedzenia?
Staramy się jeść pięć posiłków dziennie. Jednak nie zawsze
nam się to udaje.
11. Jak często daje Pan dziecku przekąski?
Rzadko, tylko wtedy gdy dziecko jest naprawdę głodne. Staram się wtedy podawać dziecku różne owoce. Kiedy przyjeżdżam po
dziecko do szkoły wtedy serwuję je jakiś owoc bo zaczym wrócimy
do domu może uzupełnić trochę energii i mieć siły, aż przygotuję
obiad.
12. Czy daje Pan swojej córce słodycze?
Nie, gdyż to sam cukier prosty.
13. Czy uważa Pan, że słodycze mogą być traktowane jako
nagroda?
To wyłącznie zależy od sytuacji, uważam, że taki nawyk słodycz – nagroda wyrabia w mniemaniu dziecka pewne działanie stereotypowe i nie koniecznie musi być dobre dla dziecka. Wyłącznie
po posiłku, chociażby obiedzie. Staram się aby dziecko nie jadło
słodyczy z rana ani porą wieczorną. Jest wiele produktów chociażby
owoce, które można wprowadzić jako posiłek zamiast słodyczy –
porą wieczorną. Taki zabieg spowoduje, wyrabianie u dziecka zdrowych nawyków. Stosując taką metodę należy być konsekwentnym w
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swoim działaniu, gdyż dziecko próbuje nie jednokrotnie wpływać na
nasze decyzje żywieniowe. Badany dodaje, że już wiele razy chciał
odstąpić od planu żywieniowego bo córka chciał spróbować czegoś
nowego jednak okazał się na tyle silny, że wytrzymał w swoim postanowieniu. Wychowywanie dziecka samo w sobie jest ważne, kluczowe, gdyż poprowadzenie prawidłowo tego procesu wymaga wielu
przemyślanych kroków, które nie raz muszą być szybko podejmowane. Dziecko jest istota, która nie jest niczemu winna. Kalectwo,
które się jej przytrafiło jest na pozór nie widoczne ale leki, które
przyjmuje są na tyle silne, że córka to odczuwa. Mówi mi o tym nie
raz, że już ma dosyć i chciała by aby się to już skończyło i żeby mogła żyć normalnie.
Przeprowadzony szczegółowy wywiad pokazuje ja ważną
uwagę przykłada jeden z ojców po to aby wesprzeć dziecko z określonym typem kalectwa. W wywiadzie mężczyzna podkreślał jak
ważna jest sama dieta, której pilnuje w stosunku do dziecka ale jak
sam dodaje weszło mu już to w silny nawyk i nie wyobraża sobie,
jak by miał tego już nie robić. Badany-Wacław wskazuje również na
silną wieź jaka jest miedzy nim a córką. Wychowanie dziecka z
pewnym typem kalectwa wymaga wielu wyrzeczeń ale co za tym
idzie jest to również droga żeby w pewien sposób zbliżyć się do
dziecka. Badany dodaje, że chciałby żeby jego dziecko było już
zdrowe ale wie o tym doskonale, że jeszcze wiele razy będzie musiał
jeździć z córka na szereg wizyt specjalistycznych aby przywrócić jej
chociaż po części właściwy tryb życia. Nasze wyjazdy na badania są
obarczone w większości poświeceniem dużej ilości czasu zarówno
jeśli chodzi o mnie dodaje ojciec jak także dziecko. Nie posiadam
samochodu więc na każe wyniki, które są zaplanowane trzeb dojechać komunikacja publiczną. Tak jak wcześniej podawałem jak
dziecko się jest żywione to w podróży to trudniej utrzymać. W tym
czasie podaje dziecku tylko gotowe produkty. Uważam, że moja rola
jest niezmiernie istota. Asia ma tylko mnie i staram się umożliwić
jak najlepsze życie. Jednak z finansami nie jest dobrze dlatego też
pracuje jeszcze w weekendy. Córka w tym czasie zostaje pod opieką
babci, która tez nam pomaga. Wychowanie tak młodej osoby jest
dosyć trudnym wyzwaniem dla mnie. Czasami powstają chwile
zwątpienia, złości, frustracji jednak staram sobie z tym radzić na
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swój sposób. Wiem, ze te dziecko niczemu nie jest winne. Ono nabyło tą niepełnosprawność i moim zadaniem jako ojca postarać się o to,
żeby ułatwić jej życie chociaż w drobnym zakresie.
Badany dodaje w końcowej części wywiadu, że jego rola to
nie tylko zapewnianie realizacji potrzeb dla dziecka ale również
wskazanie dziecku właściwej drogi po to, żeby mogło one w przyszłości podążać własną ścieżką życia. Wacław wskazuje na jeszcze
jeden istotny aspekt, który pozwala zapomnieć chociaż na chwilę, ze
jego dziecko jest chore-są to rozmowy. Dzięki długim rozmowom z
córką mężczyzna wskazuje, że czasami „tak się zagadam, że nie
myślę co jest w danej chwili, że gdzieś trzeba gonić, biec żeby zapewnić córce byt. To ona sprawia, że każdy dzień rozpoczynam z
uśmiechem na twarzy a to, że jest ona dzieckiem z kalectwem to już
się przyzwyczaiłem”. Dziewczynka jak podaje badany uważa, ze
samo kalectwo to jest dla niej taki dodatek, który tylko w niektórych
sytuacjach sprawia smutek i zmartwienie na jej twarzy. W większości sytuacji, które maja miejsce jest ona pogodną młoda osobą.
Streszczenie
Wychowywanie dziecka przez rodziców, opiekunów i przeprowadzanie prawidłowo tego procesu to temat który poruszany jest
na wielu spotkaniach oraz konferencjach naukowych. Badacze podejmujący ową tematykę przyglądają się poprzez liczne badania
naukowe zagadnieniu wychowania i temu jak właściwie miałby wyglądać współcześnie ten ogół zabiegów. Wiele z takich badań przeprowadzanych jest także wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Dociekania te mają posłużyć ku zorientowaniu się jak opiekunowie tych dzieci radzą sobie w sytuacji kiedy dziecko jest obarczone konkretnym deficytem. Kalectwo w tym przypadku może być
rozpatrywane na zasadzie defektu z którym dziecko się urodziło bądź
też w wyniku nabycia jego w sposób wypadku czy też choroby. Często w takich sytuacjach to matka dziecka staję się tą osobą, która
dokłada wszelkich starań i rezygnuje z obowiązków na rzecz dobra
dziecka. W jakiej roli staje ojciec? Z czego wynika taka kolej rzeczy,
że rodzic ten stawiany jest na drugim miejscu w kontekście opieki
nad dzieckiem.
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Artykuł jest próbą wskazania jak ojcowie mogą wychowywać
dziecko z niepełnosprawnością. W tekście została również opisania
rola ojca w kontekście samego wychowania, wsparcia dziecka z kalectwem. W dalszej części zawarty został fragment w którym opisane
są rozmowy z ojcami wychowującymi dziecko z niepełnosprawnością. Transkrypcja wywiadów pozwoliła na zebranie materiału, który
pokazuje jak wypełniana jest owa rola przez te osoby sprawujące
opiekę.
Słowa kluczowe: wychowanie, niepełnosprawność, dziecko z
niepełnosprawnością, rola, ojciec, rodzice
Summary
To raise a child with disability - about the role of the father
Raising a child by parents, carers and conducting this process
correctly is a subject which is being brought up at many meetings
and scientific conferences. Researchers taking that subject matter are
watching issue of the upbringing and it through numerous researches
how this whole would actually be supposed to long for treatments in
our times. A lot from such conducted examinations he is also
amongst parents of children with disability. This inquiry is supposed
to serve to working out how carers of these children deal with in the
situation when the child is burdened with the specific deficit. The
disability in this case can be considered on the principle of the defect
with which the child was born or as a result of purchasing it in the
way of accident or also illness. Often in such situations it is a mother
of the child I am becoming this person which is making every effort
and is giving duties up in favour of the good of the child. What role
is the father standing up in? What such course of events results from,
that this parent is being put on for second place in the context of the
child care.
The article is an attempt to point how fathers can raise a child
with disability. She also stayed in the text of describing role of the
father in the context of very upbringing, supports of the child with the
disability. Hereinafter a fragment in which talks with fathers raising a
child with disability are described was entered into. The transcription
of interviews allowed for collecting material which is demonstrating
that role is being performed by these persons taking care.
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