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Miłość rodzicielska na tle miłości w ogóle i miłości małżeńskiej  

w myśli Dietricha von Hildebranda 

  

 

Wprowadzenie 

 

Miłość jest podstawową potrzebą człowieka, każdy człowiek chce kochać i być 

kochanym, ale na miłość trudno zasłużyć, nie można jej żądać, gdyż jak pisał Św. 

Tomasz „miłość jest pradarem, wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej 

staje się darem” (Św. Tomasz, 1986).  

W człowieku jak pisze Peper (2000, s. 51) pojawia się znana każdemu z nas 

myśl, że nie chcemy nic za darmo, nie chcemy jałmużny, pojawia się sprzeciw wobec 

otrzymywanych darów. Częste i znane powiedzenie „nie chcę nic za darmo” dotyczy 

także miłości. C.S. Lewis (2000) pisze, że bezinteresowna miłość jest wprawdzie 

niezbędna, ale jest w człowieku pragnienie miłości zasłużonej. Człowiek pragnie być 

kochany „za mądrość, piękność, szlachetność, uczciwość, wdzięk, użyteczność” 

(Lewis, 2000, s. 154). 

Człowiek kochający natomiast chce, aby osoba kochana istniała i żyła, jak 

uważa Św. Tomasz i wielu innych filozofów, takich jak: Ortega y Gasset, Władimir 

Sołowjow czy Maurice Blondel. Znany fenomenolog Alexander Pfänder wskazuje na 

miłość jako sposób opowiedzenia się za istnieniem osoby kochanej; mówi nawet 

dobitniej, że osoba kochająca „z własnego pełnomocnictwa udziela osobie kochanej 

prawa do istnienia” (za: Pieper, 2000). Tylko z tych kilku przytoczonych fragmentów 

można się zorientować, że kochający i kochany mają odmienne oczekiwania i w 

zależności od rodzaju miłości poziom zgodności będzie różny.  

W oblubieńczej miłości, która z założenia jest miłością wzajemną, ten poziom 

oczekiwań i wymagań powinien być uświadomiony i obustronny, natomiast w miłości 

rodzicielskiej będzie większa dysproporcja między oczekiwaniami kochanego i kocha-

jącego dziecka, a kochanego i kochającego rodzica. Można nadmienić jeszcze, że  

w przypadku miłości rodzicielskiej proporcje i intensywność przeżyć będą inne  

w miłości macierzyńskiej, inne w ojcowskiej, te z kolei również będą zależne od tego, 
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czy miłość skierowana jest do syna czy córki, w końcu ważnym czynnikiem będzie też 

wiek dziecka. 

Po tym krótkim spojrzeniu na fenomen miłości warto  przyjrzeć się koncepcji 

miłości w ogóle, aby na tym tle zobaczyć problem miłości małżeńskiej i rodzicielskiej 

w ujęciu Hildebranda. Hildebrand rozważał również różne koncepcje miłości, które 

zostaną omówione w następnych punktach. 

 

1. Miłość w ogóle 

 

Miłość u Hildebranda jest przedstawiana jako odpowiedź na wartość osoby. 

Według niego miłość jest szczególną formą zjednoczenia z wartością. Każdy człowiek 

od poczęcia do śmierci pragnie miłości. Potrzeba kochania i bycia kochanym jest tak 

głęboka, że aby ją zrozumieć trzeba niejako wyjść poza siebie, przekroczyć samego 

siebie, sięgnąć po własną transcendentną odpowiedź.  

Człowiek, aby mógł być spełniony, musi najpierw wejść do swojej 

„wewnętrznej świetności”, zobaczyć swoją prawdziwą godność i zrozumieć swoją 

wartość jako osoby (Hildebrand, 2009, s. XXIII). O takiej wartości mówi Hildebrand, 

stawiając ją zawsze na początku wszelkich rozważań dotyczących człowieka. Odkrycie 

własnej transcendencji pozwala zobaczyć drugą osobę w takim samym świetle, 

pozwala dostrzec bezwarunkową godność drugiego człowieka.  

Hildebrand stawia miłość między mężczyzną a kobietą jako wzór miłości w 

ogóle. Miłość oblubieńcza wyprzedza, jest w pewnym stopniu przygotowaniem do 

dojrzałej miłości rodzicielskiej, dlatego niezbędnym będzie zatrzymanie się na miłości 

w ogóle i na miłości małżeńskiej jako antycypującej miłość rodzicielską.  

Miłość według niego jest najgłębszą i najbardziej uczuciową odpowiedzią na 

wartość drugiej osoby. Zdaniem Hildebranda nie można kochać poszukiwanej 

wartości drugiej osoby, bardziej niż samej osoby, ponieważ taka miłość nie jest wtedy 

odpowiedzią na wartość, ale jest szczególną odpowiedzią na niepowtarzalność tej 

osoby, a nie na nią samą.  

Hildebrand podejmuje także problem braku miłości, czy też jej niedosko-

nałości, niedojrzałości lub niezrozumienia, okaleczający ludzką egzystencję. Dlatego 

ostrzega przed traktowaniem ukochanej osoby w aspekcie własnego spełnienia  

i spełnienia swoich oczekiwań. Ukochana osoba ma być kochana ponad własne dobro. 

Człowiek miłujący nie powinien wiązać się z drugą osobą dla własnego interesu. 

Crosby1 (2009, s. XIV) w przedmowie do dzieła Hildebranda potwierdza sposób 

rozumowania Hildebranda, podkreślając, że ukochana osoba nie jest kimś, kto może 

                                                 
1 Crosby - filozof współczesny Hildebrandowi, komentator jego pism i dorobku. 
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spełniać potrzeby drugiego. Uważa, że ukochana osoba jest kochana ze względu na 

swoje własne prawo, ze względu na siebie samą, na swoje własne osobowe względy. 

Drugi człowiek jest często niejako „przebudzony” dobrem kochającego, które ten 

czyni dla niego i odpowiada mu na jego dobro, jakim jest on sam, odpowiada ze 

względu na wartość, na jego piękno. 

Według Hildebranda dobro świadczone  drugiemu pokazuje mu coś dobrego  

i pięknego w jego osobie, pokazuje piękno, które jest prawdziwym punktem 

odniesienia wartości, która rodzi miłość. Dobro nie może być zredukowane tylko do 

bycia dobrym dla drugich. Hildebrand podkreśla fakt, że ukochana osoba nie jest 

jakimś doskonałym człowiekiem, czy wartością, bo wtedy ktoś mógłby kochać wartość 

bardziej niż osobę. Tak więc miłość nie jest tylko odpowiedzią na wartość osoby, ale 

jest odpowiedzią na obiektywne dobro, jakim jest dana osoba sama w sobie i ta 

odpowiedź jest tak szczególna i wyjątkowa, że Hildebrand nazywa ją „super 

odpowiedzią” na wartość. Jest to odpowiedź koncentrująca się na dobru osoby, a nie 

na osobie stanowiącej dobro dla drugiego. Ukochana osoba jest podmiotem, będącym 

kimś indywidualnym i niepowtarzalnym  (Hildebrand, 2009, s. XXIII). 

Studia nad miłością wymagają bardzo głębokiego spojrzenia. Hildebrand 

przestrzega przed dopuszczeniem w relacji do drugiego człowieka innych wartości, 

które są obce miłości; np. w miłości między mężczyzną a kobietą seksualne pożądanie 

może prowadzić do iluzorycznych wartości, w miłości rodziców do dzieci np. 

rodzicielska duma może prowadzić do iluzji o wyższości ich dzieci nad dziećmi innych 

ludzi.  

Hildebrand w swoich dziełach dokonał analizy aktu miłości jako afirmacji 

umiłowanej osoby dla niej samej i jako aktu samooddania się drugiej osobie. 

Podkreślał jednak, że miłość nie poprzestaje na afirmacji, ale jej elementem 

konstytutywnym jest między innymi intentio unionis2 i intentio benevolentiae3, 

których wymiar jest różny w odmiennych kategoriach miłości,  także w miłości 

oblubieńczej i miłości rodzicielskiej.  

Kategorie miłości dotyczą rodzajów miłości człowieka do człowieka i decydują 

o formalnych i materialnych różnicach. 

W tych krótkich analizach zostaną pominięte te rodzaje miłości, które dotyczą 

tworów nieosobowych (przyrody, ideałów),  a także tworów wspólnotowych (narodu, 

ludzkości). 

                                                 
2 Intentio unionis - jest to pragnienia zjednoczenia się z ukochaną osobą (za: Bohdanowicz, 2007, s. 
119-120). 
3 Intentio benevolentiae - jest to pragnienie uszczęśliwienia drugiej osoby przez ofiarowania samego 
siebie (tamże, s. 124). 
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Hildebranda koncepcja miłości została rozszerzona na dwie kategorie miłości - 

na miłość oblubieńczą i rodzicielską. Dla porządku i przybliżenia koncepcji miłości  

u Hildebranda zostaną poniżej wymienione najważniejsze kategorie miłości 

omawiane i wymieniane w jego pracach o miłości, są to:  

− Miłość Boga; 

− Miłość rodziców do dziecka; 

− Miłość dziecka do rodziców; 

− Miłość między rodzeństwem; 

− Miłość po prostu4; 

− Miłość przyjacielską 

− Miłość małżeńską 

− Świętą miłość tematyczną5; 

−  Miłość bliźniego; 

− Miłość opartą na wspólnym sposobie myślenia (Gesinnungsliebe) 

(Hildebrand, 2012, s. 61-84). 

 

2. Tło miłości w ujęciu Hildebranda 

 

Hildebrand ujmuje definicję miłości jednym zdaniem - określa ją po prostu, 

jako odpowiedź na wartość osoby. Przyjęcie takiej definicji wymaga wyjaśnienia wielu 

zagadnień związanych z istotą wartości, ich poznaniem i w końcu także 

ustosunkowania się do koncepcji bytu osobowego, jakim jest człowiek. Zagadnienia, 

które implikuje ta definicja muszą być poruszone, zanim zostanie podjęta głębsza 

dyskusja dotycząca analizy miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.  

Hildebrand uważa wartość za pierwotny fenomen, tak jak byt, prawdę czy 

poznanie. Nie definiuje jej, ale charakteryzuje, jako pewną właściwość bytu, która  

w jakiś sposób deneutralizuje byt, nadając mu rangę doniosłości, wyjątkowości  

i niepowtarzalności (za: Wojtarowicz, 1980). Byt jest niejako wyposażony w wartość 

jako pewną właściwość. Pożądana wartość może zaspakajać subiektywne 

(przyjemnościorodne) potrzeby podmiotu, może stanowić dobro dla osoby lub 

stanowić wartość samą w sobie, godną pożądania. Wartości same w sobie domagają 

się akceptacji, niezależnie od chęci wyboru lub nastroju. 

Wartości same w sobie Hildebrand dzieli na wartości ontologiczne (wartość 

bytu żyjącego, wartość człowieka, wartość anioła) i kwalitatywne (wartości moralne, 

                                                 
4Miłość po prostu jest miłością skierowaną do człowieka będącego w czyimś odczuciu godnym miłości 
(Hildebrand, 2012, s. 71). 
5 Święta miłość tematyczna jest szczególnym przypadkiem miłości. Chodzi tu o rzadką formę miłości, 
która jako taka jest możliwa tylko wtedy, gdy chodzi o miłość w Chrystusie (tamże, s. 77). 
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intelektualne i estetyczne) oraz nadaje im hierarchiczną ważność. Najwyżej w hierar-

chii wartości kwalitatywnych (jakościowych) umieszcza wartości moralne, potem 

intelektualne, a na końcu estetyczne. W kategorii wartości ontycznych najwyżej 

stawia wartość osoby ludzkiej (tamże, s. 83-84).  

Wartości domagają się uznania i adekwatnej odpowiedzi, w którą 

zaangażowane są wszystkie sfery człowieka: poznawcza, wolitywna i afektywna. 

Wartość jako cecha bytu, deneutralizuje podmiot, ustosunkowuje się do pozna-

walnego przedmiotu nieobojętnie. Wartości bez względu na ich rodzaj, czy to wartości 

zaspakajające subiektywne potrzeby podmiotu, czy jako dobro dla człowieka, czy jako 

dobro samo w sobie, dane są podmiotowi bezpośrednio, intuicyjnie. 

Hildebrand dzieli ludzkie przeżycia na intencjonalne i nieintencjonalne. 

Przeżycia intencjonalne to świadomy stosunek osoby do przedmiotu, a nie-

intencjonalne  to np. zły humor czy zmęczenie i one nie są przeżywanie świadomie, 

choć można świadomie przeanalizować ich przyczynę. Przeżycia intencjonalne 

nazwane są przez Hildebranda aktami. Są one podzielone na akty kognitywne 

(kognitive akten) i odpowiedzi (antworten). Akty kognitywne są świadomością 

czegoś, w nich intencja zwrócona jest od przedmiotu do podmiotu (przedmiot jest 

wypełniony treścią i zwraca się z nią do podmiotu, który ją przyjmuje). W odpowiedzi 

- intencja zwrócona jest od podmiotu do przedmiotu (podmiot się wypowiada, treść 

zwrócona jest w stronę przedmiotu) (Wojtarowicz, 1980, s. 85). 

Wszystkie akty kognitywne są receptywne, przyjmują informację, natomiast 

odpowiedź jest niereceptywna. W relacji osoba - otoczenie akty kognitywne stanowią 

podstawę wszelkich innych aktów. Między wyżej wymienionymi rodzajami aktów 

kognitywnych istnieje swoista relacja. Każda odpowiedź musi zakładać akt 

kognitywny. Hildebrand, wyjaśniając tę konieczną zależność, daje prosty przykład na 

potwierdzenie swoich założeń - najpierw trzeba poznać osobę, aby ją pokochać 

(tamże, s. 85). 

 

Hildebrand porządkuje również odpowiedzi, dzieląc je na: 

1) odpowiedzi teoretyczne - są nimi np. wątpienie, przekonanie, 

przypuszczenie); 

2) Odpowiedzi woli, inaczej rzecz ujmując jest to chcenie); 

3) Odpowiedzi afektywne i to są: radość, smutek, miłość, nienawiść, 

nadzieja, szacunek, lekceważenie, zachwyt, oburzenie (za: tamże).  

Odpowiedzi teoretyczne skupiają się na prawdzie i istnieniu, odpowiadają na 

pytanie np. co jest istotą danej rzeczy lub czy dana rzecz istnieje? W teoretycznych 

odpowiedziach zostaje scharakteryzowany przedmiot, który odsłonił się w akcie 

kognitywnym jako istniejący i wymusza odpowiedź, w której nie chodzi o poznanie, 
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ponieważ ono już jest założone. Jeśli odpowiedź jest adekwatna, to podmiot powtarza, 

co przedmiot „powiedział” w poznaniu, „co zakomunikował, tylko nowym, 

wykańczającym słowem” (Wojtarowicz, 1980, s. 86).  

Odpowiedź podmiotu w tym akcie nie jest więc wolna. Odpowiedź wolitywna 

skupia się na stanie rzeczy, który się dopiero realizuje, a nie jest zrealizowany. 

Zzakłada ona doniosłość przedmiotu rzeczy. Uświadomiona doniosłość przedmiotu 

jest motywująca do własnego działania. W odpowiedzi wolitywnej chodzi o taki akt 

podmiotu, który swoje zainteresowanie kieruje w stronę realizacji „w którym wola 

zwraca się do danego przedmiotu "powinieneś istnieć i zaistniejesz” (tamże, s. 86). 

Różnica między odpowiedzią teoretyczną i wolitywną polega na tym, że  

w odpowiedzi teoretycznej chodzi o prawdę lub istnienie. Odpowiedź teoretyczna 

zakłada realne lub idealne istnienie stanu rzeczy. W odpowiedziach wolitywnych 

chodzi o doniosłość stanu rzeczy, który jest przedmiotem woli. Wola chce realizować 

doniosły przedmiot przez działanie podmiotu i zwraca się do czegoś, jeszcze 

nierealnego, co może być zrealizowane przez podmiot. Odpowiedź afektywna, 

podobnie jak wolitywna, zakłada doniosłość przedmiotu oraz świadomość jego 

doniosłości (tamże, s. 85-86).  

Odpowiedź afektywna nie ma charakteru noetycznego, tylko afektywny, jest 

„głosem serca”, w którym zawarta jest cała osoba. Odpowiedź afektywna zakłada, 

podobnie jak wolitywna, doniosłość przedmiotu oraz świadomość tej doniosłości. 

Odpowiedzi afektywne mogą zwracać się zarówno do przedmiotu zrealizowanego jak  

i jeszcze niezrealizowanego, ale nie są one wolne w takim znaczeniu jak wolitywne, 

ponieważ podmiot nie może nakazać sobie miłości, gdyż ona jest udzielana i nie ulega 

żądaniom, nie mają też one zdolności kierowania cielesnymi organami podmiotu. 

Klasyfikacja aktów intencjonalnych pomaga przybliżyć zrozumienie Hildebrandowej 

definicji miłości jako odpowiedzi na wartość osoby. Jednak, aby wnikliwiej spojrzeć 

na tę definicję, pożądanym będzie przyjrzenie się samej koncepcji osoby, aby wybrać 

jaka jest to odpowiedź (tamże, s. 86). 

Hildebrand (2012, s. 20) dzieli byty na: absolutny i byty przygodne oraz na 

osobowe i nieosobowe. Człowiek, według Hildebranda, jest dostępnym w doświad-

czeniu bytem osobowym, który jest w sobie zwartą świadomą osobą, posiadającą 

własne „ja”, osobą samoposiadającą się, wolną istotą (tamże, s. 37-40; por. także: 

Wojtarowicz, 1980, s. 86).  

Hildebrand przedstawia człowieka jako byt duchowy o głębokim wymiarze 

bytu osobowego, nieporównywalnym z innym rodzajem bytów (z wyjątkiem 

Absolutu). Osobę ludzką cechuje więc materialność jako najwyższy rodzaj bytu 

substancjalnego w ogóle i niematerialność, które to razem konstytuują człowieka 

realnego, w odróżnieniu od takich bytów niematerialnych jak np. nauka. 
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Charakterystycznymi centrami duchowymi człowieka są rozum, wola, serce, które 

były już wymieniane jako źródła aktów duchowych (poznawczych, wolitywnych i 

uczuciowych) (Wojtarowicz, 1980).  

Osoba ludzka, według Hildebranda, stanowi „świat dla siebie”, zachowuje 

charakter indywiduum i jako swoista pełnia wyklucza możliwość bycia elementem 

jakiegoś kontinuum (tamże, s. 87).  

„A jednak osoba ludzka, która jak żadna inna znana nam z doświadczenia 

istota stworzona, stanowi świat dla siebie dopiero w styczności duchowej i innymi 

osobami (…) dopiero we wspólnocie” (Hildebrand, 2012, s. 40).  

Osoba stanowi według Hildebranda najdoskonalszą substancję zupełną i jest 

bytem samym w sobie, a jednocześnie jest przeznaczona do życia z Bogiem, do życia  

z drugim człowiekiem i do życia w społeczności - we wspólnocie. Dopiero w spotkaniu 

z innymi osobami osiąga pełnię swojej potencjalności. Hildebrand wskazuje na 

moment transcendencji, kiedy osoba będąca bytem dla siebie dopiero w zjednoczeniu 

uzyskuje maksimum swojej pełni. Wzajemna miłość jest szczytem w różnorodności  

i gradacji spotkania oraz zjednoczenia z drugą osobą (Wojtarowicz, 1980, s. 87).  

W świetle analiz na temat kategorii aktów intencjonalnych i wartości 

definiowanych przez Hildebranda oraz jego koncepcji osoby, można podjąć próbę 

podsumowania tej części rozważań i odczytać treść i sens definicji miłości 

przedstawianej jako odpowiedź na wartość osoby. Jakiego typu odpowiedzi można 

oczekiwać, jaką wartość ma dana odpowiedź i jakiego rodzaju wartością jest osoba? 

Z powyższych w dużej mierze pobieżnych analiz wynika, że: osoba jest przede 

wszystkim wartością ontologiczną z przynależnymi jej wartościami kwalitatywnymi. 

Miłość jest więc odpowiedzią na wartość ontologiczną, czyli przede wszystkim na 

osobę, z tym wszystkim, co ją stanowi. Wartości kwalitatywne, takie jak: dobroć, 

wdzięk czy uroda, także domagają się odpowiedzi w miłości, gdyż stanowią wartości 

indywidualnej osoby. Jednak  podstawą odpowiedzi jest zawsze wartość ontologiczna. 

Tradycyjna filozofia przyjmuje, że miłość jest  aktem woli.  Hildebrand zakłada, że 

tematem aktu wolitatywnego może być akt skierowany także do niezrealizowanego 

stanu rzeczy. W ujęciu Hildebranda miłość ukazuje się jako odpowiedź afektywna  

i wśród różnego stopniowania afektywności i zaangażowania podmiotu, 

zdecydowanie jest najbardziej afektywną odpowiedzią w pierwszym rzędzie na 

ontologiczną wartość osoby. Rozważania na temat miłości u Hildebranda powinny 

dotyczyć także istotnych cech aktu miłości takich jak: trwanie aktu, zachwyt, intentio 

unionis i intentio benevolientiae, darowane siebie, wzajemność i szczęśliwość oraz 

kategorie miłości. Z racji na ograniczone możliwości w tego typu opracowania, uwaga 

będzie skierowana tylko na wybrane kategorie miłości i ich istotne cechy (tamże,  

s. 88). 
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3. Oblubieńcza miłość małżeńska 

 

Crosby (2009, s. XIX), podsumowując ujęcie miłości u Hildebranda, wyraził 

się językiem nie Hildebranda i stwierdził, że Hildebrand chce kochaną osobę ukazać, 

objawić w całej jej odmienności. Jednak, aby to zrobić, to potrzeby, pożądania, 

pragnienia szczęścia kochającej osoby muszą być wyłączone, jeżeli naprawdę kocha  

i pragnie spotkać się z ukochaną osobą.  

Hildebrand zajmując się wspólnotą małżeńską analizował ją nie tylko na 

podstawie doświadczeń we własnym małżeństwie, ale również był świadkiem udanego 

małżeństwa rodziców, którzy jednak żyli w innej rzeczywistości -  liberalnej i świeckiej 

i czuli się „wykluczeni” ze świata syna.  

Dietrich von Hildebrand (2012) w centrum swojego życia zawsze umieszczał 

miłość i małżeństwo i uważał, że nic  nie ma aż takiej wartości, ani kariera ani praca 

naukowa. W małżeństwie najważniejsza była dla niego miłość pomiędzy małżonkami, 

dlatego nie raz przyjmował z zaskoczeniem, akcentowanie w wielu publikacjach 

przede wszystkim  roli samej prokreacji.  To wzajemna miłość w sposób szczególny 

staje się najważniejszym motywem relacji.  

Małżeństwo, jako naturalne ludzkie dobro, stanowi „podstawową unię”, 

powołaną i wyniesioną przez Chrystusa do rangi Sakramentu (Hildebrand, 1991). Ten 

fakt, sam w sobie, sugeruje, że jakaś nieskończenie cenna wartość tkwi w małżeń-

stwie, wspomagając jego rozwój.  

Oblubieńcza miłość małżeńska dotyczy miłości między kobietą i mężczyzną i 

stoi w centrum życia człowieka. W miłości małżeńskiej nieodzownym staje się 

zrozumienie, że miłość i prokreacja powinny być łączone z seksem. Oddzielanie seksu 

od miłości nie pozwala doświadczyć w pełni małżeńskiej szczęśliwości. „Miłość jawi 

się jako swoista odpowiedź na wartość całościową, ucieleśnioną w sposób 

niepowtarzalny w konkretnym człowieku” (za: Stachewicz, 2014). 

Hildebrand (2007) twierdzi, że miłosne spojrzenie potrafi uchwycić istotę 

ukochanego człowieka w całej jego niepowtarzalności. Miłość oblubieńcza ma 

charakter aksjologiczny, ukochana osoba jest dla kochającego jedyną i niezastę-

powalną. Sama niezastępowalność, wyjątkowość i jedyność stanowią wartość. Potem 

pojawiają się jeszcze i inne wartości, które są współprzeżywane przez dwoje 

kochających się osób.  

Poczucie szczęśliwości staje się udziałem kochających się osób w sposób 

niezamierzony. Miłość oblubieńcza nie wyrasta z miłości własnej, nie jest sposobem 

na samorealizację, ale zachodzi w niej przekraczanie samego siebie przez człowieka 

kochającego (za: Bohdanowicz, 2007, s. 121). 
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Hildebrand podkreśla, że miłość oblubieńcza, która stanowi paradygmat 

miłości małżeńskiej, różni się znacząco od innych rodzajów miłości. W miłości 

oblubieńczej osoby stają całkowicie „naprzeciw siebie”. Miłość objawia się w prag-

nieniu zjednoczenia z ukochaną osobą (intentio unionis) i w pragnieniu jej 

uszczęśliwienia (intentio benevolentiae ). Intentio unionis (pragnienie zjednoczenia 

się z ukochaną osobą), ma pierwszeństwo w tym rodzaju miłości przed intentio 

benevolentiae (pragnienie uszczęśliwienia drugiej osoby przez ofiarowania samego 

siebie). Intentio unionis musi być dobrze zrozumiane, ponieważ nie jest 

zjednoczeniem „uzupełniającym braki”, ale w tym pragnieniu miłosnego zjednoczenia 

dwóch różnych osób, które nie wyrzekają się swej indywidualności, jest szansa na 

coraz głębszą jedność osób. W pragnieniu jedności z drugą osobą zawarta jest chęć 

obdarowania sobą drugiej osoby, wraz z pragnieniem duchowej z nią więzi. Według 

Hildebranda w miłości oblubieńczej absolutna obojętność względem własnego dobra  

i szczęścia byłaby sprzeczna z naturą miłości (za: Bohdanowicz, 2007, s. 121). 

Pragnienie zjednoczenia z kochaną osobą nie wyczerpuje się w uznaniu 

wartości piękna drugiej osoby oraz w pragnieniu szczęścia. Osoba ludzka, dzięki 

transcendencji, przekracza swoje „ja” i posiada zdolność uczestniczenia w przeżyciach 

innych osób. Taka zdolność ujawnia także podstawowy wymiar miłości, jakim jest 

intentio benevolentiae (za: tamże, s. 120-124).  

Intentio benevolentiae jest ważnym elementem odpowiedzi na wartość osoby. 

Hildebrand definiuje intentio benevolentiae jako pragnienie uszczęśliwiania drugiej 

osoby, uczestniczenia w jej życiu, szczęściu i losie. Jest ono przynależne miłości 

oblubieńczej i polega na pragnieniu ciągłego obdarowywania drugiej osoby, stanowi 

element konstytutywny miłości. Zaznacza on jednak, że intentio benevolentiae to 

więcej niż uszczęśliwianie kochanej osoby i troska o nią. To kochana osoba sama jest 

uszczęśliwiającym dobrem i jedynym w swoim rodzaju „podarunkiem” dla 

kochającego (tamże, s. 124). 

Intentio unionis i intentio benevolentiae  stanowią dwa filary miłości, dwa 

sposoby odpowiedzi na wartość osoby, dwa konstytutywne elementy miłości. We 

wzajemnej miłości każda z kochających się osób jest dla siebie najważniejszym 

wymiarem. W miłości oblubieńczej, poza pragnieniem ofiarowania siebie, pojawia się 

też wysublimowany rodzaj szczególnej wrażliwości oraz zrozumienia wszystkich 

możliwych wartości i uroku kochanej osoby. W takim wzajemnym wejrzeniu w miłość 

włącza się zakochanie, ktore stanowi według Hildebranda głęboki rys małżeńskiej 

miłości (za: tamże, s. 125-126). 

W zakochaniu zawarta jest odpowiedź na istotę kochanej osoby. Hildebrand 

zaznacza, że w zakochaniu znamienne jest całościowe ujęcie osoby, aż do sfery 

cielesno-witalnej włącznie. W miłości oblubieńczej pojawia się „tajemnicza korelacja 
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indywidualna”, jako podstawa zakochania. Miłość małżeńska zakłada uzupełniający, 

istotny „kształt duchowy odmiennych płci” (Hildebrand, 2012, s. 76). 

Najwyższy poziom intensywności cechuje miłość małżeńską oraz tzw. „tema-

tyczną świętą miłość”. Hildebrand, pisząc o wspólnocie małżeńskiej składającej się z 

dwóch osób, charakteryzuje i porządkuje konieczne według niego warunki do 

zaistnienia i trwania prawdziwej miłości w związku małżeńskim. Na pierwszym 

miejscu umieszcza wielkość i godność małżeństwa, dzięki którym małżeństwo jest 

podniesione przez Chrystusa do rangi Sakramentu. Małżeństwo jest relacją 

największej bliskości i intymności spośród wszystkich ziemskich wspólnot (tamże,  

s. 76). 

Miłość jest rdzeniem małżeństwa. Miłość małżeńska jest tak szczególna, że 

została w Piśmie Świętym postawiona za wzór relacji podobnej do relacji Chrystusa i 

Kościoła. Charakteryzując unię małżeńską, Hildebrand wskazuje na nowy rodzaj 

miłości, jakim jest miłość małżeńska. Zwraca uwagę na powszechne opinie, które 

utożsamiają miłość małżeńską z innymi rodzajami miłości np. przyjacielską, dodając 

do niej tylko sferę zmysłową. Hildebrand podkreśla, że jest inaczej - miłość małżeńska 

zawiera w sobie nowy rodzaj miłości (Hildebrand, 1991). 

Miłość małżeńska dotyczy wzajemnego obdarowywania - w różnych 

kategoriach miłości jedna osoba daje siebie drugiej osobie w inny sposób. Hildebrand 

podkreśla, że w miłości małżeńskiej dawanie jest zupełne i ostateczne. Miłość 

małżeńska jest najgłębszą relacją typu „ja-ty”. Między kobietą i mężczyzną zachodzi 

relacja o charakterze komplementarnym na płaszczyźnie biologicznej i osobo-

wościowej, co umożliwia zaistnienie szczególnej miłosnej wspólnoty „ja-ty”, w której 

małżonkowie są „zwróceni ku sobie”, „stoją naprzeciwko siebie”. Fenomen 

prawdziwej miłości polega na transcendencji własnego „ja” i zainteresowaniu się 

drugą osobą. Małżeństwo jest wiec szczególnego rodzaju wspólnotą „ja-ty”, 

uwiarygodnioną zewnętrznym znakiem, jakim jest akt zawarcia związku małżeńskiego 

(tamże). 

Małżeństwo jest wyłączne i nieodwołalne - radykalna nierozerwalność 

małżeństwa wypływa z jego istoty - intymnej komunii miłości i nie można jej 

rozpatrywać w kategoriach instrumentalnych, jako środka koniecznego do osiągnięcia 

celu np. korzystniejszego funkcjonowania w społeczeństwie (tamże). 

 Akt seksualny jest nierozerwalnie związany z miłością. U Hildebranda 

seksualność jest zawsze umieszczana w kontekście miłości, gdyż według niego tylko  

z tej perspektywy można zobaczyć jej piękno i docenić wielkość seksu. Miłość jest 

elementem integrującym wymiar zmysłowy z duchowym, dzięki czemu seksualność 

jest dopełnieniem wyrażania miłości. Prokreacja i miłość nie mogą być oddzielane. 

Hildebrand docenia głęboki związek między miłosnym małżeńskim zjednoczeniem  
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a jego istotnym celem, jakim jest prokreacja. Zagadnienie rodzicielstwa można 

rozważać jedynie na tle całej prawdy o małżeństwie. Zapoczątkowanie nowego życia 

należy rozpatrywać tylko w związku ze wspólnotą małżeńską (tamże). 

Każde małżeństwo prawdziwie się kochające jest owocne i może być spełnione 

pomimo bezdzietności. Hildebrand analizując owocność unii małżeńskiej, potwierdził 

w swoich analizach, że małżeństwo może spodziewać się owocu miłości, jakim jest 

dziecko, ale opinie o tym, że małżeństwo bezdzietne jest jakby „wybrakowane” nie są 

słuszne. Podkreśla tu, że każda prawdziwa miłość posiada wewnętrzną duchową 

płodność i że ta duchowa małżeńska „przystań miłości” może być owocnie wypełniona 

niezależnie od prokreacji. Płodność małżeńska wyraża się w porywie duszy, którą 

implikuje miłość, a która z kolei stymuluje duchowy wzrost i wyższy poziom 

moralnego życia (Hildebrand, 1991).  

Tylko małżeństwo uzasadnia seksualne współżycie. Uzasadnienie fizycznego 

kontaktu seksualnego, według Hildebranda, nie leży w miłości małżeńskiej jako 

takiej, ale jest jej dopełnieniem. Fizyczny kontakt wymaga wyraźnego i uroczystego 

oddania się tych, którzy wchodzą do tak ostatecznej i intymnej unii z drugą osobą. 

Podjęcie aktu seksualnego zakłada nie tylko istnienie miłości małżeńskiej, ale także 

uroczystą przysięgę małżeńską, podczas której jedna osoba w wolności i nie-

odwołalnie daje siebie ukochanej osobie na całe życie (tamże).  

W przysiędze małżeńskiej obowiązuje wzajemność. Miłość musi być 

pielęgnowana w każdym małżeństwie. Dla Hildebranda małżeństwo jest tak 

szczególnym dobrem danym dwojgu ludziom dzięki ich miłości, że zobowiązani są oni 

do troski o tę miłość przez całe życie (tamże). 

Każde małżeństwo ma do spełnienia szczególne zadanie - małżeństwo oprócz 

powinności wynikających z samego sensu małżeństwa, tj. wzajemnej miłości i Wier-

ności, ma do spełnienia jakiś ważny cel, szczególne wezwanie do zrealizowania 

(tamże). 

 

4. Miłość rodzicielska 

 

Doświadczenie miłości i odpowiedzialności oraz przyjęcia ojcostwa w mał-

żeństwie Hildebranda (został ojcem przed zawarciem związku małżeńskiego) były 

impulsem do wejścia w głębię znaczenia miłosnego związku małżeńskiego oraz 

przybliżenia tajemnicy miłości małżeńskiej (A. Hildebrand, 2012). 

Miłość rodzicielska to miłość macierzyńska i ojcowska, która warunkuje 

określony typ miłości. Miłość rodziców do dzieci według Hildebranda charakteryzuje 

się immanentnym spojrzeniem na kochaną osobę, ale również zawiera inne elementy 

(D. Hildebrand, 2012, s.64). 
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Pomimo, że miłość rodzicielska jest pochodną miłości małżeńskiej, to nie 

występuje w niej tego typu „styczność”, którą Hildebrand (2012, s. 65) nazywa 

„staniem naprzeciwko siebie”. 

Miłość rodzicielska nie jest nastawiona na wzajemność w takim wymiarze  

z jakim mamy do czynienia w przypadku miłości małżeńskiej. Nie chodzi w niej  

o równoczesną wymianę. Nie zachodzi także w miłości rodzicielskiej tak 

charakterystyczne dla miłości małżeńskiej „dogłębne wzajemne wejrzenie w siebie” 

(tamże, s. 64). 

Miłość rodzicielska jest także odmienną miłością od miłości towarzyszącej 

rodzeństwu czy przyjaciołom. W miłości siostrzanej lub braterskiej dwie kochające się 

osoby stają „obok siebie”, natomiast w miłości rodzicielskiej - zdaniem Hildebranda - 

jest to „stanie za kimś”. Rodzice stoją „za dzieckiem”, ochraniając je, starając się 

„objąć” je całe, niejako „od góry”.  Jest to swoisty rodzaj miłości - rodzice nie oczekują 

od dzieci, tak jak oczekują małżonkowie od siebie wzajemności i stanięcia „twarzą w 

twarz”. Rodzice nie apelują do swojego dziecka, aby odwróciło się twarzą do nich - 

dziecko bez zobowiązań wobec rodziców odwraca się raczej „twarzą ku życiu”, ku 

dziełom, ku swej aktywności (tamże, s. 64). 

Hildebrand taki typ wymagającej miłości nazywa „kochaniem drugiej osoby 

ponad jej głową” (tamże, s. 64). Miłość rodzicielska, w odróżnieniu od małżeńskiej czy 

przyjacielskiej, kształtuje właśnie te postawę – obejmowania dziecka, kochania go 

niejako ponad nim. Jednakże Hildebrand dokładnie analizuje i przetransponowuje 

najważniejsze warunki miłości oblubieńczej, takie jak intentio unionis i intentio 

benevolentiae na język miłości rodzicielskiej (tamże, s. 64-65). 

Intentio unionis i intentio benevolentiae, które występują w miłości 

rodzicielskiej, są całkiem innego rodzaju. Intentio unionis w miłości rodzicielskiej nie 

jest nastawiona na zjednoczenie we wzajemnym wejrzeniu w siebie, ale jak podkreśla 

Hildebrand występuje w niej „przebywanie” u kochanej osoby. Jest to więc więź,  

w której ma miejsce serdeczne zwrócenie się dziecka w stronę rodziców, i w której 

występuje pragnienie wzajemnej miłości. 

Hildebrand zaznacza, że miłość wzajemna w miłości dziecka i rodziców staje 

się  jakąś nową kategorią miłości (Hildebrand, 2012, s. 65). 

Kochanie, które Hildebrand nazywa „ponad głową” dziecka stanowi element, 

który głęboko kształtuje miłość rodzicielską i jednocześnie wyraźnie odróżnia ją od 

miłości małżeńskiej czy przyjacielskiej. Ważną cechą miłości rodzicielskiej jest 

pierwszeństwo intentio benevolentiae przed intentio unionis, czyli odwrotnie niż  

w miłości małżeńskiej. Intentio unionis nie jest tak dobitnie nastawione na 

zjednoczenie we wzajemnym wejrzeniu w siebie, lecz na autentycznym „przebywaniu” 

u kochanej osoby (tamże, s. 65).  
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Natomiast w miłości dzieci do rodziców, mamy do czynienia z sytuacją 

odwrotną, to dzieci pragną przebywać u rodziców i czerpać z nich i z ich ducha. Dzieci 

nie stawiają sobie za cel uszczęśliwienie rodziców, czyli w tej kategorii miłości - 

intentio benevolentiae ustępuje pierwszeństwa intentio unionis. 

Więź między dzieckiem a rodzicami jest nastawiona również na wzajemność, 

ale polegającą na serdecznym zwróceniu się dziecka do rodziców. W więzi rodzic-

dziecko nie chodzi o „stanie naprzeciw siebie” w relacji „ja-ty” i o zjednoczenie, ale  

o odwzajemnienie miłości. W relacji rodziców do dzieci, osoby kochające się nie 

spoglądają na siebie „poziomo”,  jak w relacji małżeńskiej (tamże, s. 67). Dziecko z 

miłością spogląda na rodzica „w górę”, wznosi wzrok ku rodzicom, którzy są dla niego 

przedstawicielami Boga i pośrednikami we wszystkich sprawach.  Widoczne są w tym 

przypadku różnice w spojrzeniu na  miłość oblubieńczą i rodzicielską - rodzice patrzą 

ponad głową dziecka, dziecko wznosi wzrok w górę do rodziców, ale rodzice między 

sobą spoglądają „poziomo”. Dziecko, nawet jeśli nie zwraca się do rodziców, to i tak  

w swojej miłości jest do nich „zwrócone”.  

 

Miłość dziecka jest osadzona w miłości rodzicielskiej, ale nie odwrotnie, 

dlatego w miłości rodzic-dziecko nie zachodzi takie przenikanie się, jak w miłości 

małżeńskiej. Hildebrand podkreśla, że takie ujęcie miłości rodzicielskiej nie oznacza, 

że dzieci nie kochają rodziców same z siebie i że miłość dzieci do rodziców jest tylko 

„skutkiem” miłości rodzicielskiej. W miłości rodzicielskiej wzajemna miłość staje się 

nową kategorią, do której zmierza intentio unionis (Hildebrand, 2012).  

Jedną z charakterystycznych cech miłości rodzicielskiej jest rezygnacja z wza-

jemności, choć jest to rezygnacja, jak ją nazywa Hildebrand, „spełniona z krwa-

wiących sercem”, nadaje to miłości rodzicielskiej specyficznie, bezinteresowny, 

wzruszający charakter (Hildebrand, 2012, s. 65). Hildebrand charakteryzuje miłość 

rodzicielską jako gotową do rezygnacji z bliskości więzi, której pragnie. Jeżeli miłość 

rodzicielska jest prawdziwa, będzie trwała, nawet gdy dzieci jej nie odwzajemniają. 

Praktycznie w każdej prawdziwej miłości powinno być analogicznie, ale zdaniem 

Hildebranda nieodwzajemniona miłość rodzicielska nie staje się miłością 

unieszczęśliwiającą, jak to ma miejsce w miłości małżeńskiej (tamże, s. 68).  

Intentio benevolentiae w tej miłości skłania się do tego, aby przygotować 

dziecko do samodzielności, tak, aby osoba rodzica nie była dla dorosłego już dziecka 

niezbędna. W tym szczególnym przypadku troskliwa miłość czyni dziecko gotowym 

do odejścia z domu i do zwrócenia się w stronę swojego życia. „Ta sprzeczność dążeń 

zawartych w istocie uczucia stanowi rys tragiczny ziemskiej miłości rodzicielskiej” 

(tamże, s. 65).  
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Sposób myślenia dziecka jest objęty przez miłujących rodziców troską i zro-

zumieniem, rodzice dążą do tego, aby dziecko potrafiło właściwie wybierać. Podobny 

sposób myślenia nie jest warunkiem miłości rodzicielskiej, dziecko jest kochane 

zanim ma jakikolwiek poglądy i wyraża swoje oceny. Hildebrand zwraca uwagę 

również na swoiście rozumiejącą miłość rodziców, całkowicie inną niż w miłości 

małżeńskiej. Dziecko nie otwiera się przed rodzicami w postawie intymności, tak jak 

czynią to małżonkowie. Miłość rodzicielska nie dąży do odsłonięcia własnej 

indywidualnej istotowej treści przed dzieckiem, chociaż pragnie obdarować dziecko 

możliwie najhojniej, to czyni to przez przekazanie wartości świata obiektywnego, a nie 

przez odsłonięcie własnej istoty.  

Warto podkręcić fakt, że w miłości rodzicielskiej zachodzą zmiany w  miłości  

w zależności od fazy życia dziecka. Małe dziecko dąży do bezpiecznego przebywania w 

miłości rodziców oraz do czerpania z samej istoty miłości rodzicielskiej. Miłość dzieci 

nie jest rozumiejącą odpowiedzią na wartość zawartą w indywidualności rodziców 

(tamże, s. 66).  

Dzieci dorosłe coraz mniej pragną przebywać u rodziców, natomiast coraz 

częściej chcą i potrafią uszczęśliwiać rodziców. Miłość staje się więc coraz bardziej 

rozumiejącą, doceniającą kochających rodziców, obdarzającą ich szacunkiem. Między 

rodzicami a dorosłymi dziećmi mogą pojawiać się inne kategorie miłości np. miłość 

przyjacielska czy miłość w ogóle, ale wyklucza się tutaj miłość takiego typu, jak miłość 

między małżonkami czy rodzeństwem (Hildebrand, 2012, s. 64-66). 

 

Podsumowanie 

 

Egzemplifikacja miłości rodzicielskiej na tle oblubieńczej miłości małżeńskiej 

wymagała poprowadzenia analiz przez kilka ważnych wątków dotyczących miłości w 

ogóle. Oprócz kategorialnego zróżnicowania miłości, warto uświadomić sobie również 

zróżnicowanie miłości w wymiarze jakościowym (miłość głęboka, peryferyjna, 

witalna, duchowa) oraz w sferze wartości. Każdą miłość charakteryzuje określona 

sfera wartości, a  w niektórych jej typach, np. w świętej miłości tematycznej, 

występuje nieodłączne jej przyporządkowanie do danej sfery. Warto też przypomnieć, 

że w obrębie kategorialnego zróżnicowania występują różne stopnie intensywności  

i jej specyficzne odmiany.  

Miłość odnosi się tylko do człowieka, ma wymiar aksjologiczny i wymaga 

świadomego, permanentnego przygotowania na wszystkich etapach życia i do 

wszystkich kategorii i odmian  miłości. 

Przed zawarciem małżeństwa pojawia się zgoda na wspólne bycie razem. 

Zakochani w różny sposób komunikują sobie to marzenie, które brzmi - „bądźmy 
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razem”. Właśnie ten imperatyw do bycia razem antycypuje wspólnotę rodzinną,  

w której małżeńska miłość oblubieńcza jest najczęściej dopełniana wymagającą 

miłością rodzicielską. "Bądźmy razem" aktualizuje się przez cały czas trwania miłości 

małżeńskiej i rozszerza na inne osoby w rodzinie.  
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Czy rodzicom potrzebna jest inteligencja emocjonalna? 

 

 

Wprowadzenie 

 

Bycie dobrym rodzicem wymaga czegoś więcej niż tylko sprawowanie opieki 

nad dzieckiem, zaspokajanie jego potrzeb fizycznych, czy zapewnienie mu dobrego 

wykształcenia. Dobre rodzicielstwo opiera się przede wszystkim na pozytywnej więzi 

emocjonalnej pomiędzy rodzicem a dzieckiem, wrażliwości na „drugiego” i jego 

potrzeby, budowaniu wzajemnego zaufania, poszanowania oraz zrozumienia, przy 

jednoczesnym racjonalnym i konsekwentnym wyznaczaniu granic. To wszystko 

znacznie wykracza poza intelekt, czy osobowość rodzica, natomiast silnie dotyka sfery 

emocji.  Dobre rodzicielstwo wymaga  więc emocjonalnej świadomości, wsłuchiwania 

się w emocje, rozumienia ich i umiejętnego kierowania nimi.  Te zaś zdolności łączy 

coś, co nazywamy inteligencją emocjonalną.  

Ogromne zainteresowanie inteligencją emocjonalną już od chwili pojawienia 

się w 1990 r. pierwszej znaczącej publikacji na jej temat1 zaowocowało wieloma 

studiami teoretycznymi i badaniami empirycznymi. Obecnie, rozważania na jej temat 

prowadzone są w ramach dwóch głównych nurtów. W pierwszym, inteligencję 

emocjonalną  definiuje się jako zbiór zdolności emocjonalnych, a więc dyspozycji o 

charakterze instrumentalnym, określających możliwości przetwarzania informacji 

emocjonalnych (por. Mayer, Salovey i Caruso, 2000; zob. też Matczak, Knopp, 2014; 

Śmieja i Orzechowski, 2008). Głównymi przedstawicielami tego nurtu są Salovey i 

Mayer (1999; Mayer, Salovey i Caruso, 2000), którzy stworzyli tzw. model 

zdolnościowy (ang. ability model). Drugi nurt rozważań nad inteligencją emocjonalną 

obejmuje tzw. modele mieszane (ang. mixed models), w których obok zdolności 

wymienia się także inne komponenty – głównie cechy osobowości, a więc dyspozycje 

określające tendencje (zob.  Matczak, 2006; Matczak i Knopp, 2014; Mayer, Salovey i 

                                                 
1 Był to opublikowany w piśmie  “Imagination, Cognition, and Personality” artykuł P. Saloveya i  
J.D. Mayera pt. “Emotional intelligence”. 
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Caruso, 2000; Śmieja i Orzechowski, 2008). Przykładem takiego podejścia jest 

chociażby koncepcja Bar-Ona (1997, 2000),  który za integralną część inteligencji 

emocjonalnej uważa m.in. samoakceptację i szacunek dla własnej osoby, 

samoaktualizację, czy poczucie szczęścia.  Innym przykładem jest koncepcja 

Golemana (1997, 1999), w której pojawiają się m.in. takie składniki inteligencji 

emocjonalnej, jak dochodzenie do siebie po kłopotach emocjonalnych, czy 

ograniczanie impulsywności.  

Niektórzy badacze podkreślają, że inteligencja emocjonalna w rozumieniu 

każdego ze wspomnianych podejść to w istocie dwa różne konstrukty. 

Uporządkowanie tej kwestii  zaproponowali Petrides i Furnham (2001). Badacze ci 

zwracają uwagę, że inteligencja definiowana w ramach pierwszego podejścia 

warunkuje tzw. „zachowania maksymalne” (ang. maximal performance), a więc 

takie, które człowiek ujawnia w szczególnie motywujących warunkach, podczas gdy 

inteligencja emocjonalna w drugim podejściu warunkuje zachowania typowe, 

ujawniane w codziennych sytuacjach (ang. typical performance).  Badacze proponują 

więc rozróżnienie obu konstruktów i nadanie im odpowiednio nazw – inteligencja 

emocjonalna jako zdolność (ang. ability emotional intelligence) i inteligencja 

emocjonalna jako cecha (ang. trait emotional intelligence). Wydaje się, że 

rozróżnienie to na dobre już przyjęło się w naukowych rozważaniach nad inteligencją 

emocjonalną.  

Zacytowane w dalszej części badania i tezy dotyczą w przeważającej większości 

inteligencji emocjonalnej rozumianej jako zdolność. Model Saloveya i Mayera 

najlepiej spośród wcześniej wymienionych spełnia kryteria modelu naukowego,  

a w przypadku definiowanego w jego ramach konstruktu najbardziej uprawnione jest 

używanie terminu „inteligencja” (por.  Matczak, 2006; Matczak i Knopp, 2014; 

Mayer, Salovey i Caruso, 2000). 

 

1. Znaczenie inteligencji emocjonalnej rodziców 

 

Niezależnie od różnic w definiowaniu inteligencji emocjonalnej, badacze 

zgodnie przyznają, że może być ona predyktorem dobrostanu psychofizycznego  

i efektywności funkcjonowania interpersonalnego (por. np. Gohm, Corser, Dalsky, 

2005; Salovey, Mayer, 1990).  Można oczekiwać, że osoby nią obdarzone w dużym 

stopniu, będą w porównaniu z innymi lepiej wykorzystywać posiadane możliwości, 

charakteryzować się wyższym poziomem twórczości i samoaktualizacji (por. np. Bar-

On, 2001), lepiej sobie radzić z trudnościami i stresami, a także cieszyć się lepszym 

samopoczuciem (Matczak, 2007; por. też np. Bar-On, 2001; Engelberg, Sjöberg, 

2004, 2005; Parker, 2005; Salovey, 2001).  
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Inteligencji emocjonalnej przypisuje się jednak największe znaczenie w podno-

szeniu efektywności funkcjonowania interpersonalnego jednostki (zob. np. Lopes, 

Salovey, Straus, 2003; Matczak, 2007; Mayer, Salovey, 1999; Maruszewski; 2008). 

Potwierdzają to wyniki coraz liczniejszych badań empirycznych, w których 

dowiedziono istnienie dodatnich związków inteligencji emocjonalnej między innymi  

z zachowaniami kooperacyjnymi i prospołecznymi oraz większym poczuciem 

skuteczności w zakresie pomagania innym (Charbonneau, Nicol, 2002; Denham, 

1986; Carlo, Knight, Eisenberg, Rotenberg, 1991), statusem społecznym i popu-

larnością, ilością i jakością związków interpersonalnych oraz satysfakcją z relacji  

z innymi ludźmi (Jaworowska i Matczak, 2001; Lopes, Salovey, Straus, 2003; Mayer  

i Cobb, 2000; Saarni,1999) oraz aktywnością społeczną (Van der Zee, Thijs, Schakel, 

2002). Badania ujawniły też, że osoby o wyższych zdolnościach emocjonalnych 

częściej i chętniej korzystają ze wsparcia społecznego oraz są z niego bardziej 

zadowolone (Ciarrochi, Chan, Bajgar, 2001; Ciarrochi, Deane, Wilson, Rickwood, 

2002). Na uwagę zasługuje również rola jaka inteligencja emocjonalna partnerów 

odgrywa w małżeństwie. Stwierdzono, że koreluje ona dodatnio z jakością związku, 

siłą więzi emocjonalnej między partnerami, satysfakcją z małżeństwa, a także 

prawidłowymi wzorcami komunikacji partnerskiej (por. Brackett, Warner i Bosco, 

2005; Fitness, 2001; Foran, O’Leary i Williams, 2012; Malouff,  Schutte i Thor-

steinsson, 2014; Schutte i in., 2001; Zeidner i Kloda, 2013).  

W kontekście roli jaka badacze przypisują inteligencji emocjonalnej, 

zadziwiająco mało uwagi poświęca się jej znaczeniu w pełnieniu funkcji rodzicielskich 

i tworzeniu klimatu wychowawczego rodziny.  Liczba badań poświęconych temu 

zagadnieniu jest bardzo ograniczona. Tymczasem, analizując jej poszczególne 

komponenty wydaje się, że inteligencja emocjonalna może przyczyniać się do 

tworzenia szczególnie sprzyjającego dziecku środowiska rozwoju, np. przyjmowania 

bardziej prawidłowych postaw rodzicielskich, opartych na pozytywnej więzi 

emocjonalnej z dzieckiem, wzajemnym szacunku i zrozumieniu, czy tworzenia 

stabilnego i efektywnego systemu wychowawczego.  

Rodzice oddziaływają na dziecko  na trzech głównych płaszczyznach. Po 

pierwsze, stwarzają mu określone warunki rozwoju. Chodzi tu o właściwości fizyczne 

środowiska, określone „środki aktywności”, ale przede wszystkim o warunki 

psychospołeczne, które decydują o możliwościach nawiązywania interakcji z innymi 

ludźmi i wchodzenia w określone role społeczne (Matczak, 2003). Oczywiście 

najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka są takie warunki środowiska, które zaspokoją 

jego potrzeby fizyczne, psychiczne i społeczne (por. Borecka-Biernat, 1991; Ryś, 

1992). Po drugie, rodzice stawiają dziecku określone wymagania – stosując system 

kar i nagród starają się skłonić dziecko do pożądanych form aktywności, a odwieść od 
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tych, które uważają za niepożądane (Matczak, 2003). Wreszcie, rodzice dostarczają 

dziecku określonych wzorców zachowań, które  przyswaja ono poprzez  mechanizmy 

naśladowania, modelowania i identyfikacji (Matczak, 2003; zob. też np. Cudak, 1998; 

Przetacznik-Gierowska i Tyszkowa, 1996). Wydaje się, że rodzice inteligentni 

emocjonalnie mają przewagę na tymi z deficytami w zakresie zdolności 

emocjonalnych na każdej z wymienionych płaszczyzn oddziaływania.  

Dostępne w literaturze przedmiotu dane potwierdzają, że inteligencja 

emocjonalna rodziców przekłada się z jednej strony na lepsze pełnienie przez nich 

funkcji rodzicielskich, z drugiej zaś – na efektywniejsze funkcjonowanie ich dzieci. Na 

przykład Szostek (2012) próbowała znaleźć zależność między inteligencją 

emocjonalną matek wychowujących dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną 

a ich postawami rodzicielskimi. Okazało się, że postawa autonomii wiąże się dodatnio 

z ogólnym poziomem inteligencji emocjonalnej, akceptacją emocji i empatią, zaś 

postawa nadmiernie ochraniająca koreluje ujemnie z rozumieniem emocji. Wynika  

z tego, że inteligencja emocjonalna matek, szczególnie jej doświadczeniowy 

komponent, może sprzyjać ich prawidłowym postawom wobec dziecka. Z kolei  

w badaniach przeprowadzonych przez Dabke (2014), stwierdzono, że inteligencja 

emocjonalna rodziców koreluje dodatnio z ich pozytywną oceną dokonywaną przez  

nastoletnie dzieci . Zależności wystąpiły zarówno w przypadku ogólnego poziomu 

inteligencji emocjonalnej, jak i jej doświadczeniowego i strategicznego komponentu 

oddzielnie. Pozytywnej ocenie rodziców przez dzieci zdawały się sprzyjać przede 

wszystkim zdolności rodziców do kierowania emocjami, rozumienia emocji i wyko-

rzystywania informacji emocjonalnych w planowaniu działania. 

 

2. Inteligencja emocjonalna rodziców a rozwój i funkcjonowanie 

ich dzieci 

 

Na rolę inteligencji emocjonalnej rodziców można spojrzeć również z perspe-

ktywy rozwoju i funkcjonowania ich dzieci.  W ten nurt wpisują się chociażby badania 

Tsujino i Oyamy-Higa (2007), w których stwierdzono, że niektóre z komponentów 

inteligencji emocjonalnej matek korelują ujemnie z zaburzeniami zachowania ich 

dzieci. Z kolei wyniki badań Kopacz (1990) wykazały, że rodzice dzieci niedojrzałych 

społecznie i emocjonalnie często sami cechują się niskim poziomem dojrzałości 

społeczno-emocjonalnej, neurotyzmem, ponadto gorzej funkcjonują w rolach 

małżeńskich oraz częściej przejawiają nieprawidłowe postawy rodzicielskie. Z drugiej 

strony, wykazano, że poziom inteligencji emocjonalnej matek pozytywnie koreluje  

z poziomem inteligencji emocjonalnej ich dorosłych synów i córek (Guastello 

i Guastello, 2003; Piekarska, 2007).  
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Analizując znaczenie inteligencji emocjonalnej rodziców w ich relacjach  

z dzieckiem i wychowaniu go, należy przyjrzeć się poszczególnym komponentom 

inteligencji emocjonalnej. Salovey i Mayer (1999) postulują czteroskładnikowy model 

inteligencji emocjonalnej wymieniając takie jej komponenty, jak: zdolność do 

spostrzegania i wyrażania emocji; zdolność do emocjonalnego wspomagania 

myślenia; zdolność do rozumienia i analizowania emocji a także zdolność do 

regulowania emocji. W ramach każdej z tych grup zawiera się wiele różnych zdolności 

bardziej szczegółowych.  

Wymieniana w pierwszej grupie, zdolność dostrzegania emocji pozwala 

jednostce uzmysławiać sobie własne doznania emocjonalne, akceptować je jako 

źródło istotnych informacji i odczytywać sens tych informacji. Dzięki temu emocje, 

nawet te negatywne,  nie są pomijane lub wypierane ze świadomości. Deficyt  

w zakresie zdolności do uświadamiania sobie własnych emocji, ich rozpoznawania  

i nazywania nosi nazwę aleksytymii (por. Bagby, Taylor, Parker i Dickens, 2006; 

Maruszewski, 2004; Maruszewski i Ścigała, 1998). Prowadzi on do poważnych 

trudności w kontaktach z innymi ludźmi i problemów przystosowawczych (por. np. 

De Rick i Vanheule, 2007; Humphreys, Wood i Parker, 2009; Quinton i Wagner, 

2005).   

Zdolność dostrzegania emocji wydaje się ważna w prawidłowym pełnieniu 

funkcji rodzicielskich. Rodzic obdarzony nią w dużym stopniu będzie bardziej 

wrażliwy na swoje własne emocje związane z dzieckiem oraz skłonny do ich analizy. 

Pełnienie roli rodzicielskiej nie zawsze jest łatwe. Często określone zachowania 

dziecka, czy problemy, które ono sprawia powodują frustracje i negatywne emocje  

u rodzica. Rodzic obdarzony zdolnością dostrzegania swoich własnych doświadczeń 

emocjonalnych będzie otwarty nawet na te negatywne przeżycia, a zamiast je tłumić, 

będzie odbierał i wykorzystywał informacje, które one ze sobą niosą. Omawiany 

komponent inteligencji emocjonalnej wiąże się jednak nie tylko ze spostrzeganiem 

własnych emocji, ale również ze spostrzeganiem emocji innych ludzi. Należy 

podkreślić, że obie zdolności są odrębnymi dyspozycjami, czego dowodzi chociażby 

stwierdzony fakt odmienności ich mózgowych lokalizacji – rozpoznawanie sygnałów 

ekspresji emocjonalnej wysyłanych przez innych ludzi angażuje obszary znajdujące 

się w tylnej części prawej półkuli mózgu, natomiast doświadczanie emocji własnych 

wiąże się z aktywnością przedniej części obu półkul mózgowych (prawej lub lewej, 

zależnie od znaku emocji) (por. Doliński, 2000; zob. też Matczak i Knopp, 2014). 

Rozpoznawanie cudzych emocji dokonuje się zarówno na podstawie komunikatów 

przekazywanych przez drugiego człowieka kanałami werbalnymi, jak i niewerbalnymi  

(przy użyciu gestów, postawy ciała, mimiki, tonu głosu itp.). Zdolność dostrzegania 

emocji innych ludzi ma szczególne znaczenie w kontaktach z dzieckiem. Dzieci nie 
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zawsze potrafią werbalizować swoje emocje, nie zawsze też chcą mówić o swoich 

emocjach, stąd też  ich odbiór przez rodzica „kanałami racjonalnymi” często jest 

niemożliwy lub utrudniony. Związana z inteligencją emocjonalną wrażliwość rodzica 

na sygnały emocjonalne wysyłane przez dziecko, ich prawidłowa interpretacja  

i docenianie ich znaczenia informacyjnego są więc dla do nich uwagi są więc 

nieocenione i warunkują prawidłowe relacje z dzieckiem, jako że trafne spostrzeganie 

emocji innych ludzi jest podstawą adekwatnego reagowania na ich zachowanie, a tym 

samym stanowi warunek dobrych relacji społecznych.  

Obok zdolności dostrzegania emocji, w skład pierwszego komponentu 

inteligencji emocjonalnej wyróżnionego w modelu zdolnościowym wchodzi też 

zdolność do adekwatnego wyrażanie swoich doznań, uczuć i emocjonalnych potrzeb. 

Pomaga ona komunikować się z dzieckiem w sposób otwarty i szczery, a zarazem 

oparty na wzajemnym zrozumieniu. Dziecko obserwując ekspresję emocjonalną 

rodzica nie tylko samo uczy się wyrażać emocje szczerze, ale jednocześnie zgodnie  

z normami społecznymi, ale również poszerza swoją wiedzę emocjonalną. 

Potwierdzają to opisywane w literaturze przedmiotu badania. Stwierdzono w nich, że 

wysoki stopień ujawniania emocji przez rodziców a zarazem zachęcanie dziecka do 

ekspresji emocjonalnej, są pozytywnie związane z jego kompetencjami 

emocjonalnymi (Cassidy i in., 1992; Denham i Grout, 1993; Roberts i Strayer, 1987; 

Zhou i in., 2002). Dowiedziono też, że dzieci matek wyrażających pozytywne emocje 

same są również bardziej skłonne do wyrażania emocji pozytywnych. Podobną 

zależność zaobserwowano w przypadku emocji negatywnych (Eisenberg, Fabes i 

Losoya, 1999). Z drugiej strony udowodniono, że dzieci będące świadkiem 

patologicznych form wyrażania i rozładowywania emocji przez rodziców, cechują się 

podwyższonym poziomem agresji, a także same mają problemy z ekspresją 

emocjonalną  ich przekazy emocjonalne są niejasne i trudne do odczytania (Cole  

i Putnam, 1992; Hodgins i Belch, 2000). W kontekście omawianej problematyki 

ciekawe są też badania Kolak i Volling (2007), które  przebadawszy 57 par z małymi 

dziećmi, stwierdziły, że otwarta, pozytywna ekspresja emocjonalna partnerów jest 

moderatorem zależności między jakością małżeństwa a zgodnym i efektywnym 

pełnieniem ról rodzicielskich. Znaczenie miała tu przede wszystkim pozytywna 

ekspresja emocjonalna ojców, która okazała się szczególnie sprzyjać zarówno 

dobremu funkcjonowaniu całej rodziny, jak i oddzielnie podsystemu rodzicielskiego.  

Drugim głównym komponentem inteligencji emocjonalnej jest zdolność do 

emocjonalnego wspomagania myślenia, czyli „używania emocji” do wspomagania 

efektywności funkcjonowania poznawczego. Polega to na kierowaniu się 

dostarczanymi przez emocje informacjami  i wybieraniu, czy poszukiwaniu tego, za 

czym przemawiają emocje, a unikaniu czy przerywaniu tego, do czego zniechęcają.  
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Dzięki włączaniu emocji w procesy myślenia możliwa jest też zmiana punktu 

widzenia, co pozwala na pełniejszy ogląd sytuacji problemowych i przełamywanie 

określonych nastawień. Ta grupa zdolności wydaje się istotna dla pełnienia funkcji 

rodzicielskich. Obdarzony nimi rodzic może na przykład wykorzystywać własne 

emocje, jak również emocje dziecka, w zmianie perspektywy spojrzenia na dany 

problem i jego oceny, czy podejmować takie działania, którym dany stan dziecka czy 

jego nastrój najbardziej sprzyja.  

W pełnieniu ról rodzicielskich ważny wydaje się również ten komponent 

inteligencji emocjonalnej, który stanowi zdolność do rozumienia emocji. Dotyczy ona 

nabywania wiedzy emocjonalnej oraz jej aktualizowania oraz wykorzystywania przy 

interpretowaniu różnych sytuacji i przewidywaniu dalszego ich przebiegu. Jest to 

wiedza bezpośrednio „niesiona” przez emocje, ale także wiedza o emocjach jako 

takich, którą można określać mianem metawiedzy (Matczak i Knopp, 2014; Matczak i 

Piekarska, 2007). Wśród komponentów wiedzy emocjonalnej można wymienić 

chociażby wiedzę o źródłach emocji, ich dynamice, zewnętrznych i wewnętrznych 

przejawach emocji, funkcjach regulacyjnych emocji, akceptowanych społecznie 

sposobach ekspresji emocjonalnej, a wreszcie o sposobach kontrolowania i 

regulowania emocji.  Duże znaczenie ma tu też język emocjonalny - znajomość odpo-

wiednich słów i umiejętność nazywania przeżyć emocjonalnych. Rozumienie emocji i 

wiedza na ich temat pozwalają rodzicowi m.in. trafnie interpretować emocje, 

przewidywać dynamikę emocji, czy też dostrzegać zależności między przeżyciami 

emocjonalnymi a sytuacją, która je wywołała. Wszystko to dotyczy zarówno emocji 

własnych rodzica, jak i emocji dziecka. W sposób oczywisty zdolności te wpływają 

pozytywnie na relacje w diadzie rodzic-dziecko i wzajemne zrozumienie.  

Badania dowodzą, że duże zdolności rodziców w zakresie rozumienia i nazy-

wania emocji przekładają się na lepszy rozwój i funkcjonowanie ich dzieci. Szczególne 

znaczenie ma tu język emocjonalny, którym operują rodzice w kontaktach z dzieckiem 

(Denham, Cook i Zoller, 1992; Dunn, Brown i Beardsall, 1991). Ważne jest również 

przywiązywanie przez rodziców znaczenia do emocji i intencjonalne podejmowanie 

tej tematyki w rozmowach z dzieckiem. Na przykład dowiedziono, że otwartość 

rodziców na dialog z dzieckiem o emocjach koreluje dodatnio z jego inteligencją 

emocjonalną i kompetencjami społecznymi (Denham i Auerbach, 1995; Piekarska; 

2009).  Oczywiście rodzice dysponujący wysoką inteligencją emocjonalną mają tu 

przewagę – dysponują szerszym językiem emocjonalnym, są bardziej wrażliwi na 

emocje, lepiej je rozumieją i przypisują im większą wagę. Mogą więc to wszystko 

przenosić na relacje z dzieckiem i prowadzone z nim rozmowy, pomagać my 

zrozumieć świat emocji, a tym samym pozytywnie przyczyniać się do jego rozwoju.  
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Zdolność rozumienia emocji staje się podstawą rozwoju następnego 

komponentu inteligencji emocjonalnej, jakim jest zdolność do regulowania emocji, 

czyli  świadomego wpływania na ich powstawanie i przebieg u siebie i u innych ludzi. 

Zdolność regulowania emocji pozwala człowiekowi już nie tylko dopasowywać 

myślenie czy działanie do aktualnych emocji i niesionych przez nie informacji, lecz 

także w zamierzony sposób wpływać na własne stany emocjonalne i uczucia tak, by 

sprzyjały wykonywanym zadaniom, realizowanym celom i osobistemu rozwojowi 

(por. Salovey i Mayer, 1999; zob. też Matczak i Knopp, 2014). Przejawem tej zdolności 

u rodzica może być m.in. umiejętność wzmacniania emocji pozytywnych związanych  

z dzieckiem, a  wyciszanie czy czasowe usuwanie ze świadomości emocji negatywnych 

związanych np. z trudnościami, jakich zachowanie dziecka dostarcza. Umiejętności 

regulacyjne odnoszą się też do panowania nad ekspresją emocjonalną w celu 

dostosowania jej do zasad życia społecznego, czy aktualnych celów komunikacyjnych 

w relacji z dzieckiem. Rodzic, który odpowiednio reguluje swoje emocje będzie 

panował nad swoimi emocjami negatywnymi związanymi z dzieckiem nie tłumiąc ich, 

ale zarazem nie dopuszczając do ich nadmiernego nasilenia, które spowodowałoby 

brak kontroli nad swoim zachowaniem. Jednocześnie w swojej ekspresji 

emocjonalnej,  będzie  skłonny wybierać te formy wyrażania emocji, które sprzyjają 

celom wychowawczym i nie zagrażają dobrostanowi psychicznemu i fizycznemu 

dziecka.  Dzięki temu w relacjach z rodzicem dziecko nie tylko będzie czuło się 

bezpieczne i szanowane, ale będzie miało również okazję do poszerzania swojej 

wiedzy emocjonalnej dotyczącej źródeł emocji, sposobów ich otwartego, a zarazem 

niekrzywdzącego innych wyrażania, itp.  Za takim tokiem rozumowania przemawiają 

dane empiryczne. Jako przykład można wymienić chociażby badania Wintersa, Clifta 

i Duttona (2004), którzy zajmowali się zależnością między inteligencją emocjonalną  

a  skłonnością do przemocy domowej u mężczyzn. Okazało się, że sprawcy przemocy 

domowej charakteryzują się istotnie niższym niż grupa kontrolna poziomem ogólnej 

inteligencji emocjonalnej, jak również wszystkich jej komponentów (także tych 

związanych z regulacją emocji). Obie próby różniły się o około jedno odchylenie 

standardowe. Dodatkowo, stwierdzono, że deficyty w zakresie inteligencji 

emocjonalnej korelują dodatnio ze skłonnością do przemocy (nawet u osób z grupy 

kontrolnej, czyli tych, które nie były notowane za przemoc domową).  

Nieprawidłowa regulacja i ekspresja emocjonalna rodziców przekłada się na 

funkcjonowanie dzieci. Udowodniono, że dzieci będące świadkiem patologicznych 

form wyrażania i rozładowywania emocji same również cechują się problemami  

w ekspresji i regulacji emocjonalnej, a także podwyższonym poziomem agresji 

werbalnej i fizycznej (Cole i Putnam, 1992, za: Saarni, 1999; Cummings, Simpson  

i Wilson, 1993, za: Eisenberg, Fabes i Losoya, 1999; Hodgins i Belch, 2000).   
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Z drugiej strony stwierdzono, że dzieci rodziców dobrze orientujących się w swych 

emocjach i dobrze radzących sobie z nimi, są bardziej odprężone, rzadziej wpadają  

w przygnębienie i ogólnie lepiej radzą sobie z emocjami (Hooven, Katz i Gottman; 

1994, za: Goleman, 1997).  

Ze zdolnością regulacji emocjonalnej wiąże się również umiejętność 

intencjonalnego wpływania na stan emocjonalny innych ludzi. W przypadku rodzica 

może to polegać na wykorzystywaniu posiadanej wiedzy o emocjach w interakcjach  

i oddziaływaniach społecznych w celu oddziaływania na dziecko,  np. mobilizowania 

go, wzbudzania jego zainteresowania i entuzjazmu, emocjonalnego wspierania, 

pocieszania, wprowadzania w dobry nastrój itp. Wydaje się, że rodzice obdarzeni 

wysoką inteligencją emocjonalną będą sprawniej socjalizować dziecko i stawiać mu 

adekwatne wymagania dotyczące jego regulacji i ekspresji emocjonalnej. W świetle 

badań jest to niezmiernie istotne. Na przykład Denham (1993, za: Eisenberg, Fabes  

i Losoya, 1999) wykazała, że jeśli matki odpowiednio reagują na wybuchy złości swych 

dwulatków i prawidłowo korygują ich zachowanie, dzieci te są mniej skłonne do 

reagowania atakami złości na złość rówieśników. Wykazują się też większą zdolnością 

do pozytywnego reagowania na innych ludzi podczas nieobecności matki oraz wydają 

się szczęśliwsze i bardziej zainteresowane otoczeniem. Z drugiej strony wymaganie od 

dziecka, by tłumiło swoje negatywne emocje, ma niekorzystne konsekwencje dla 

funkcjonowania (por. np. Eisenberg, Fabes i Losoya, 1999; Goleman, 1997; Maru-

szewski i Ścigała, 1998). 

 

Podsumowanie 

 

Inteligencja emocjonalna wydaje się być ważną dla rodziców właściwością, 

sprzyjającą prawidłowemu pełnieniu   przez nich funkcji rodzicielskich i tworzeniu 

optymalnego dla dziecka środowiska wychowawczego. Niestety w chwili obecnej 

dysponujemy bardzo ubogimi danymi empirycznymi mogącymi zweryfikować te tezę. 

Niewątpliwie konieczna jest więc  eksploracja tego zagadnienia i określenie wkładu 

jaki ma inteligencja emocjonalna rodziców w proces wychowania dzieci i budowania 

wzajemnych relacji. Jednakże  w oparciu o te nieliczne dane, którymi dysponujemy, 

już teraz można sformułować kilka rad dla matek i ojców, którzy chcą jak najlepiej 

pełnić swoje funkcje rodzicielskie, tworzyć optymalne dla dziecka warunki i wspo-

magać je w jego rozwoju.  Rodzice powinni więc: 

1) Słuchać uważnie i empatycznie dziecka i być otwarci na jego emocje.  

2) Pomagać dziecku uświadamiać sobie jego emocje. 
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3) Nawet jeśli dziecko przeżywa emocje negatywne, nie nakłaniać go do ich 

tłumienia lub ignorowania, lecz zachęcać do otwartego, ale jednocześnie 

akceptowanego społecznie i niekrzywdzącego nikogo wyrażania. 

4) Wykorzystywać każdą okazuję do rozmowy z dzieckiem o emocjach. Pomagać 

mu znaleźć odpowiednie słowa by wyrazić emocje. 

5) Pomagać dziecku odkryć odpowiednie strategie kontroli emocji i ich regulacji. 

6) Wykorzystać przeżywane przez dziecko, ale i swoje własne emocje do nauki, 

poszerzania wiedzy emocjonalnej i budowania wzajemnej relacji.  

Przede wszystkim jednak rodzice powinni być dla swoich dzieci dobrym 

wzorem do naśladowania. Należy pamiętać, że wpływ otoczenia społecznego na 

dziecko przebiega dwoma torami - jako świadoma praca wychowawcza oraz jako 

oddziaływania niezamierzone i nieświadome. Nawet jeśli rodzic będzie starał się 

świadomie oddziaływać na dziecko i przekazywać mu wiedzę o emocjach, jego 

próby nie będą skuteczne jeśli sam nie będzie miał wystarczających zdolności 

emocjonalnych lub motywacji do ich wykorzystania w swoim funkcjonowaniu. 

Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi i jako takie pełnią ważną rolę wzorów 

osobowych i wzorów zachowań, zaś interakcje pomiędzy nimi a dzieckiem stają się 

prototypem modelu interakcji społecznych także poza środowiskiem rodzinnym. 

Dziecko jest uważnym obserwatorem ich zachowań i przyswaja je sobie. Proces ten 

odgrywa wielką rolę i jest tak silny, iż często osłabia lub wręcz niweluje świadome 

zabiegi wychowawcze (por. Harwas-Napierała, 1995). Stąd też ważne wydaje się 

korygowanie deficytów w zakresie inteligencji emocjonalnej u rodziców. Jak 

dowodzą dotychczasowe doświadczenia, jest to możliwe chociażby poprzez 

realizowanie specjalnych programów i treningów (por. Elias i in.,  2000; Goetz, 

Frenzel, Perkun i Hall, 2005; Gottman i DeClaire, 1997; Vandervoort, 2006). 

Miejmy nadzieję, że coraz popularniejszy w ostatnich latach tzw. „ruch kształcenia 

emocjonalnego” (ang. emotional literacy movement), przyczyni się do 

podnoszenia efektywności funkcjonowania w rolach rodzicielskich.  
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   NOWE WYCHOWANIE 

 

 

             „Dzieci żyją teraźniejszością”. 

                                                 J. Dewey 

 

„Należy liczyć się z różnicami uzdolnień, 

bo iść na przekor typowi naturalnemu, to  

iść na przekór naturze”. 

                                                   E. Claparede1 

 

 

Wprowadzenie 

  

W niniejszym artykule uzasadniono, udowodniono następującą tezę we 

wnioskowaniu logicznym: Edukacja jest poszukiwaniem, a nie stanem rzeczy2.  

W tym celu zaprezentowano Nowe Wychowanie na podstawie wybranych koncepcji 

dydaktyczno-wychowawczych, określono cechy wspólne koncepcji i ich ponadczasową 

wartość dla procesu edukacji w XXI wieku.  

Nowe Wychowanie3 (progresywizm pedagogiczny, pedagogika reformy), to 

reformatorski ruch pedagogiczny, który rozwijał się w drugiej połowie XIX i w 

pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych i w Europie, zwłaszcza po 

pierwszej wojnie światowej (por. Wołoszyn, 1998, s. 124). Zmierzał do odnowy treści 

                                                 
1 E. Claparede, Szkoła na miarę. Odczyt wygłoszony w auli Uniwersytetu Genewskiego z ramienia 
Niezależnego Komitetu Reformy Szkolnictwa (L’Ecole sur mesure, tłum. Z. Ziembiński), Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 23. 
2 Słowa Duccio Demetrio – profesora Uniwersytetu w Mediolanie, który interesuje się autobiografią, 
zwłaszcza w ujęciu fenomenologicznym i hermeneutycznym. Por. B. Śliwerski (red. nauk.), Pedagogika 
Tom 3 Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006,  
s. VIII. 
3 Po raz pierwszy pojęcie „nowe wychowanie” zostało zastosowane w 1899 roku przez francuskiego 
socjologa, pedagoga Edmunda Demolinsa, natomiast do terminologii pedagogicznej weszło na 
początku XX wieku. Por. D. Koźmian Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kazimierza 
Patkowskiego (1890-1942), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 14. 
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kształcenia, wprowadzenia zróżnicowanych organizacyjnych form kształcenia, 

nowych metod dydaktycznych i wychowawczych - w celu zapobiegania przesadnemu 

intelektualizmowi i formalizmowi dydaktycznemu szkół „oderwanych od życia”.  

Nowe Wychowanie kształtowało się na podstawie naturalizmu (J.J. Rousseau), 

pedagogiki społecznej/socjalnej (E. Durkheim), pedagogiki kultury (I. Kant,  

W. Dilthey). Ogromne znaczenie w procesie rozwoju tej swoistej „rewolucji 

wychowania” miała psychologia, w szczególności w zakresie wiedzy dotyczącej różnic 

indywidualnych, kształtowania postaw twórczych (autokreacja) oraz dezyderaty 

„szkoły aktywnej”, „szkoły na miarę dziecka”, szkoły „wychodzącej od dziecka”, 

uwzględniającej w procesie dydaktyczno-wychowawczym możliwości rozwojowe 

danego wychowanka oraz jego zainteresowania, pasje, aspiracje. Nowe Wychowanie 

współtworzyły liczne koncepcje dydaktyczno-wychowawcze, m.in. E. Key, J. Dewey’a, 

G. Kerschensteiner’a, R. Steinera, E. Claparede’a, M. Montessori, O. Decroly’ego,  

K. Linke, H. Parkhurst, A. S. Neill’a, C. Freinet’a.  

 

Autorskie koncepcje edukacyjne 

 

W 1900 roku wydano książkę Ellen Key (1849–1926) pt. „Stulecie dziecka”4, 

która stała się symbolem Nowego Wychowania. Szwedzka działaczka społeczna 

zawarła w niej swoje marzenia o XX stuleciu - „wieku szczęśliwego dziecka”, z należną 

dziecku dobrą opieką i wychowaniem zindywidualizowanym. Była zwolenniczką 

wychowania domowego i swobodnego, naturalnego (bez tresury, formalizmu) dla 

rozwoju niepowtarzalnej osobowości dziecka, szacunku dla jego kultury uczuć. Jej 

zdaniem wychowywać „dziecię znaczy to – piastować duszę jego na ręku, stawiać 

kroki jego na wąskiej ścieżynie. Znaczy to nie narazić się nigdy na niebezpieczeństwo 

ujrzenia we wzroku dziecka chłodu, który nam bez słów mówi (…) że uważa nas za 

niekonsekwentnych” (Key, 1928, s. 78). Według Ellen Key celem rodziny, szkoły, 

społeczeństwa powinno być rozwijanie życia społecznego do coraz doskonalszych 

form przez potęgowanie szczęścia, uzdolnień dziecka.  

W „Stuleciu dziecka” Ellen Key zaprezentowała marzenia o przyszłej szkole, w 

której „dusze mogłyby się swobodnie i samodzielnie rozwijać” (por. tamże, s. 152). 

Wyjaśniła, że jej marzeniem jest, aby każda szkoła stała się instytucją przygotowującą 

do życia (por. tamże, s. 184) była otoczona ogrodem (również ze względu na 

wychowanie estetyczne) i była wyposażona w boisko do gier, bibliotekę oraz sale 

zaopatrzone w różnorodne środki dydaktyczne, pokoje do pracy (w których każdy 

uczeń będzie miał własny kącik do samodzielnych studiów). W „szkole marzeń” 

                                                 
4 Książka ukazała się w Szwecji, gdy uroczyście witano nowy wiek. Por. E. Key, Stulecie dziecka (tłum. 
I. Moszczeńska), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 5-6, 184. 
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wspólne egzaminy odbywają się tylko wówczas, gdy zgłosi się kilku uczniów z ży-

czeniem, aby zdać egzamin z tego samego przedmiotu. Oprócz nauczania 

zindywidualizowanego, również na wolnym powietrzu Key zalecała, aby dzieci 

zwiedzały muzea, ponieważ „nauczanie zabija – uczucie ożywia”. Twierdziła, że 

nauczyciele powinni „miłować prawdę tak, aby nie nigdy nie naginać i nie przekręcać 

faktów” (tamże, s. 185). Powinni być bardzo dobrze przygotowani do pracy z dziećmi  

i oprócz wiedzy z przedmiotów kształcenia (np. geografii, przyrody, muzyki, 

literatury) mają nauczyć je mądrości życiowej (postawa sokratejska, dialog 

sokratejski), ustawicznie doskonaląc swoje umiejętności. Jej zdaniem, aby zapobiec 

zmęczeniu zawodowemu nauczyciele mogą pracować najwyżej dwadzieścia lat, za 

swoją pracę otrzymując wysokie wynagrodzenie. Według Ellen Key „Szkoła marzeń” 

nie pozostanie jedynie dezyderatem, gdy zostaną ograniczone wydatki militarne 

państwa.  

W Stanach Zjednoczonych Nowe Wychowanie zapoczątkował filozof, pedagog, 

socjolog John Dewey (1859-1952), który był przedstawicielem progresywizmu 

pedagogicznego, realizował w procesie edukacji zasadę uczenia się przez działanie - 

learning by doing (por. tamże, 1972, s. 146). Jest autorem dzieł, m.in. pt. „Moje 

pedagogiczne credo”5 (1897), „Jak myślimy” (1910)6. Dewey podkreślał ogromne 

znaczenie procesu wychowania w środowisku społecznym - jako „czynniku 

wychowującym” (por. tamże, s. 26), w którym dziecko jest aktywnym podmiotem.  

W latach 1896 – 1903 prowadził (profesor filozofii i pedagogiki) Laboratorium 

dydaktyczne (Laboratory School) (por. Nosal, 1988, s. 7) - eksperymentalną 

uniwersytecką szkołę elementarną (połączoną z wyższym studium pedagogicznym na 

Uniwersytecie w Chicago), co pozwoliło wdrożyć do praktyki dydaktyczno-

wychowawczej koncepcję wychowania progresywnego i systematycznie ją wery-

fikować. Dewey założył, że „jeżeli szkoła uczyni dziecko należące do społeczeństwa 

członkiem takiej małej społeczności i odpowiednio je wykształci, wpajając w nie 

ducha obywatelskiej służby i uzbrajając je w narzędzia twórczej samodzielności, 

będzie to najlepszą i najpewniejszą rękojmią przyszłej wartości piękna i harmo-

nijności całego społeczeństwa” (Dewey, 2005b, s. 26).  

Według Johna Deweya wychowanie jako proces konieczny do życia (por. 

Dewey, 1972, s. 5) jest „procesem wrastania jednostki w świadomość społeczną 

gatunku (…), która staje się spadkobiercą nagromadzonego kapitału cywilizacji” 

(Dewey, 2005a, s. 9). Polega na pobudzaniu wrodzonych sił dziecka w danej sytuacji 

społecznej, biorąc pod uwagę psychologiczne i socjologiczne aspekty procesu 

wychowania (por. tamże, s. 10). Dewey stwierdził, że szkoła jest przede wszystkim 

                                                 
5 J. Dewey, My pedagogic creed (1897). 
6 J. Dewey, How we think? (1910). 
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instytucją społeczną w której nauczyciel jest „powołany nie tylko do kształcenia 

jednostek, ale i do kształtowania odpowiedniego życia społecznego” (tamże, s. 31). Nie 

może narzucać dziecku „pewnej ilości wyobrażeń”, lecz ma systematycznie 

dokonywać umiejętnego doboru „wpływów”, mających oddziaływać na dziecko, 

dopomagać mu w dawaniu właściwych odpowiedzi. Można ten problem lepiej 

wyjaśnić na przykładzie lekcji historii - pojmowanej dynamicznie (por. Dewey, 

2005b, s. 112), która według Deweya ma wartość kształcącą, gdy przedstawia fazy 

rozwoju życia społecznego (podobnie zresztą jak inne przedmioty w procesie nauki 

szkolnej). Dewey zalecał obserwację dziecka oraz kształtowanie jego zainteresowań. 

Twierdził, że idealna szkoła godzi cele indywidualne i wspólnotowe (grupowe).  

Jak wiadomo Dewey był zwolennikiem zajęć praktycznych w szkole, ale pod 

warunkiem, że nie są one jedynie praktycznym środkiem, zastosowaniem metod  

w celu zdobycia większej sprawności technicznej (np. przy gotowaniu, szyciu), lecz 

stanowią czynne środki poglądowej nauki o naturalnych materiałach i procesach, są 

punktami wyjścia dla zrozumienia przez dzieci historycznego rozwoju ludzkości. John 

Dewey na podstawie swoich doświadczeń edukacyjnych uzasadniał, że u większości 

ludzi przeważają uzdolnienia praktyczne nad intelektualnymi, należy więc tworzyć 

odpowiednie warunki społeczne, aby je właściwie rozwijać, unikając jednostronności 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zadaniem pracujących w szkole nauczycieli 

jest kształtowanie indywidualnych zainteresowań (por. Dewey, 1972, s. 244), 

ponieważ są one „znakami i symptomami rozwijania sił duchowych (…) są 

zwiastunami kiełkujących uzdolnień” (Dewey, 2005a, s. 27). Twierdził, że należy 

także kształtować wyobraźnię ucznia, jego instynkt tworzenia, który jest popędem 

konstruktywnym (por. Dewey, 2005b, s. 36). Podczas zajęć szkolnych zalecał 

zapoznawanie się z żywymi istotami w ich środowiskach naturalnych, które można 

łączyć z „obserwacją mikroskopową i laboratoryjną” (Dewey, 1988, s. 238).  

John Dewey współtworząc psychologiczne podstawy dydaktyki (podstawy 

psychodydaktyki, por. Nosal, 1988, s. 18), zalecał w procesie dydaktyczno-

wychowawczym uwzględnianie potrzeb społecznych (wychowanie obywatelskie)  

i artystycznych dziecka, przygotowanie dzieci do twórczej samodzielności w celu 

harmonijnego funkcjonowania całego społeczeństwa. Należy dodać, że według 

Deweya filozofia jest formą myślenia, uogólnioną teorią wychowania w jego najszerzej 

pojętych aspektach; teorią wychowania pojętego jako świadome kierowanie 

praktycznym działaniem. „Differentia specifica myślenia filozoficznego, sprowadza 

się do tego, ze sfera niepewności, będąca przedmiotem jego dociekań mieści się  

w obrębie najszerzej pojętych warunków i celów społecznych, gdzie zderzają się 

zorganizowane interesy i zinstytucjonalizowane aspiracje” (Dewey, 1972, 456).  



MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO 

 

 ISSN 2082-7067 2(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

Pedagog, reformator szkolnictwa niemieckiego Georg Kerschensteiner 

(1854–1932) podobnie jak J. Dewey stał się wybitnym teoretykiem „szkoły pracy” 

(opartej na filozofii kultury), był zwolennikiem aktywności uczniów w laboratoriach, 

warsztatach szkolnych, pracowniach (biologicznych, chemicznych, fizycznych), 

wychowania obywatelsko-państwowego. Swoją koncepcję wychowania wyjaśnił m.in. 

w dziełach pt. „Obywatelsko-państwowe wychowanie młodzieży niemieckiej” (1901), 

„Pojęcie wychowania obywatelsko-państwowego” (1909).  

W ujęciu G. Kerschensteinera kształcenie jest procesem wrastania w dobra 

kultury i przeżywania wartości: prawdy dobra, piękna, świętości. Dzięki wychowaniu 

kształtuje się osobowość dziecka i jego indywidualne dyspozycje psychiczne. 

Kerschensteiner twierdził, że moralna wspólnota społeczna jest zewnętrznym dobrem 

moralnym człowieka, podobnie jak jego niepowtarzalna osobowość. W koncepcji 

Kerschensteinera edukacja musi być realizowana z uwzględnieniem „etycznego 

pojęcia państwa”, które ma prawo/obowiązek określać szkołom zadania wynikające  

z celu publicznego. Jest nim troska o wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, 

dobrostan (fizyczny, duchowy, społeczny) obywateli, kształtowanie wspólnoty 

moralnej, humanitarnej we „wspólnocie państw kultury i prawa”. W związku z tym 

Kerschensteiner określił ważny obowiązek obywatelski – zdolność i motywację 

obywateli do pełnienia funkcji (czynny udział w zawodzie) oraz traktowanie zawodu 

jako służby dla dobra publicznego.  

Georg Kerschensteiner rozważając wartość kształcącą pracy stwierdził, że 

zadaniem szkoły publicznej (szkoły ludowej, dokształcającej i średniej 

ogólnokształcącej) jest kształcenie zawodowe (por. Kerschensteiner, 1970, s. 19), 

„wdrożenie wychowanka do rzetelnych metod pracy (…) skrupulatności (…) 

rozbudzenia odczuwania (…) radości z wykonywanej pracy” (tamże, s. 24). Zadaniem 

szkoły publicznej, jest przede wszystkim proces wychowania do postaw moralnych 

i proces kształcenia do postaw intelektualnych (wykształcenie zawodowe). Według 

Kerschensteinera rzemiosło stanowi dobrą podstawę sztuki i wiedzy, a w szkole pracy 

ważne jest kształtowanie empirycznej i racjonalnej samokrytyki ucznia. 

Podstawowym aksjomatem procesu kształcenia w koncepcji Georga Kerschesteinera 

jest kształcenie jednostki na takich dobrach kulturalnych, których struktura 

całkowicie lub przynajmniej częściowo jest pokrewna strukturze indywidualnej formy 

życia na jej stopniu rozwojowym. Przy czym dobra kulturalne należy rozumieć  

w możliwie najszerszym znaczeniu, jako subiektywne, jak i obiektywnie obowiązujące 

wytwory działalności ludzkiego ducha. Według Kerschensteinera „wyksztalcenie jest 

wzbudzonym przez dobra kulturalne i indywidualnie zorganizowanym przeżywaniem 

świata wartości” (tamże, s. 44).  
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Rudolf Steiner (1861–1925) jest autorem wielu prac, m.in. pt. „Ogólna 

wiedza o człowieku jako podstawie pedagogiki”, „O wychowaniu dziecka z punktu 

widzenia wiedzy duchowej”, „Eurytmia jako mowa widoma: z cyklu wykładów  

o eurytmii”, „Zdrowy rozwój człowieka kurs bożonarodzeniowy. Wprowadzenie  

w antropozoficzną pedagogikę i dydaktykę”. Steiner stał się twórcą antropozofii 

(Kayser, Wagemann, 1998, s. 12), koncepcji rozwoju, obejmującego proces zmian 

jakościowych w zakresie czterech składników: ciała fizycznego, eterycznego, 

astralnego i ciała „Ja” (por. Okoń, 1999, s. 206). Antropozofia Steinera jest wiedzą 

ujmującą całego człowieka, uwzględniającą zarówno fizyczne, jak i duchowe wymiary 

życia (por. Depta, 1998, s. 531).  

W 1919 roku Rudolf Steiner wraz z Emilem Moltem - współwłaścicielem  

i dyrektorem Fabryki Papierosów „Waldorf-Astoria” (Hofrichter, b.r.w., s. 6) założył 

pierwszą szkołę waldorfską w Stuttgarcie, która stała się przykładem szkoły o pełnej 

autonomii administracyjnej, zarządzanej przez kolegium nauczycielskie bez 

zwierzchnictwa dyrektora (por. tamże, s. 7). Cechą szkół waldorfskich jest 

architektura antropozoficzna (jasne barwy różowofioletowe, łagodnie zaokrąglone 

ściany), położenie w pobliżu lasu lub parku. Istotnym elementem procesu 

dydaktyczno-wychowawczego są lekcje z eurytmii, które stanowią swoistą relację 

między przeżyciem wewnętrznym (duchowym) dziecka, muzyką i ruchem. Eurytmia 

jest sztuką poruszania się, rodzajem „widzialnej” muzyki dopełniającej się w 

przestrzeni (por. tamże, s. 9). Należy podkreślić, że ogromną rolę w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym szkół waldorfskich pełnią różne formy działalności 

teatralnej oraz dojrzali psychicznie nauczyciele, który powinni przede wszystkim 

wychowywać do pełni duchowo dojrzałego człowieczeństwa - postaw 

odpowiedzialności, moralności, rozumności, zdrowego stylu życia w harmonii ze 

środowiskiem społecznym i przyrodniczym.  

Szwajcarski lekarz, psycholog Edouard Claparede (1873 – 1940) jest 

autorem wielu dzieł, m.in. pt. „Szkoła na miarę dziecka” (1921), „Poradnictwo 

zawodowe. Zadania i metody” (1922), „Wychowanie funkcjonalne” (1931), „Jak 

rozpoznać uzdolnienia uczniów” (1933). Claparede był zwolennikiem „szkoły 

aktywnej”, wychowania naturalnego, o którym pisał również wyjaśniając swoją 

koncepcję wychowania funkcjonalnego (Claparede, 2006, s. 94, 98, 159) – jako 

wychowania użytecznego, ochraniającego dziecko, wychowania zgodnego z jego 

naturą, opartego na zainteresowaniach, indywidualnych (Claparede, 2005, s. 11) 

uzdolnieniach dziecka oraz kształtowaniu samodyscypliny (dyscypliny wewnętrznej). 

Według Claparede’a należy „liczyć się z różnicami uzdolnień, bo iść na przekór typowi 

indywidualnemu, to iść na przekór naturze” (tamże, s. 23).  
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Zdaniem Claparede’a w procesie dydaktyczno-wychowawczym należy stosować 

zabawę, ponieważ aktywizuje dziecko. Claparede postulował: „stwarzajmy co prędzej 

(…) środowisko sprzyjające, które pozwoli każdemu dawać z siebie maksimum tego, 

do czego jest zdolny i rozwijać swą indywidualność. I nie zapominajmy, że pracując 

dla jednostki, rozwijając jej zdolności, jej cechy oryginalne, wydobywając na jaw jej 

siły i jej bogactwa utajone, pracujemy również, a może nawet przede wszystkim dla 

społeczeństwa” (tamże, s. 42). Szkoła „na miarę” dziecka powinna kształtować 

postawę szacunku, a nawet uczucie miłości do pracy (por. Claparede, 2006, s. 188), 

przygotowywać dziecko do życia we wspólnocie społecznej. Oprócz podstawowego 

programu (minimalnego) powinna oferować dodatkową ofertę edukacyjną (do 

wyboru), aby umożliwić rozwijanie uzdolnień dzieci (por. Claparede, 2005, s. 35). 

Claparede był przeciwnikiem egzaminów, proponował natomiast ocenianie 

indywidualne uczniów. Twierdził, że „ażeby przygotować do życia, wychowanie musi 

być życiem” (Claparede, 2006, s. 211).  

Włoska reformatorka wychowania przedszkolnego Maria Montessori (1870 

– 1952) w książce pt. „Domy dziecięce. Metoda pedagogii naukowej, stosowana  

w wychowaniu najmłodszych dzieci” (1909) wyjaśniła autorską koncepcję 

wychowania dzieci umysłowo opóźnionych i dzieci zdrowych, która zyskała uznanie 

pedagogów (również w ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej). Maria Montessori 

była zwolenniczką wychowania swobodnego w rozwijaniu spontanicznej aktywności 

bez nagród i kar. Twierdziła, że uczniowie „pracując sami, wyrabiają w sobie karność, 

pełną inicjatywy samodzielność w życiu czynnym i nieustający rozwój umysłu” 

(Montessori, 2005, s. 187). Proces wychowania ma przygotować dziecko do życia, a 

nie jedynie poprawnego zachowania się w szkole. Wyjaśniała, że nauczyciel nie 

powinien hamować aktywności dziecięcej i narzucać mu swojej woli, lecz nauczyć 

dziecko samodzielności, stwarzać warunki sprzyjające jego rozwojowi, zwłaszcza 

kształceniu zmysłów (polisensoryczne poznanie).  

Metoda Montessori stała się znanym na świecie sposobem wychowania, 

kształcenia dzieci, opartym na naturalizmie pedagogicznym. Podstawowym zadaniem 

nauczyciela jest tworzenie wyzwalającego klimatu wychowawczego, warunków 

sprzyjających spontanicznej, swobodnej aktywności poznawczej, emocjonalnej  

i aplikacyjnej dziecka, co służy jego rozwojowi, kształtowaniu postaw społecznych, 

kulturowych, ekologicznych (por. tamże, s. 84). Ogromną rolę w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym pełni wolność dziecka (polega na stopniowym 

„uwalnianiu” się dziecka przez aktywny rozwój), podmiotowe traktowanie 

wychowanka, szacunek dla jego godności, a także środki dydaktyczne (materiał 

Montessori) do edukacji matematycznej, językowej, wychowania kosmicznego, 

religijnego.  
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Według belgijskiego lekarza, pedagoga Owidiusza Docroly (1871 – 1932) 

wychowanie jest procesem przystosowania dziecka do środowiska społeczno-

przyrodniczego dzięki ośrodkom zainteresowania (ośrodki tematyczne) w pra-

cowniach szkolnych. Nauczyciel jest opiekunem dzieci, które zdobywają samodzielnie 

wiedzę. Decroly swoją koncepcję wychowania dzieci opracował we współpracy  

z nauczycielami praktykami i wyjaśnił, m.in. w dziele pt. „Gry edukacyjne jako 

ośrodek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchowych”. Zaprezentował ją 

również na Kongresie Nowego Wychowania w Calais - w 1921 roku.  

Decroly uzasadniał, że szkoła ogólnokształcąca dla dzieci w wieku od 4 do 15 

roku życia ma znajdować się w środowisku przyrody (najlepiej z dala od miasta), aby 

dziecko mogło w celach edukacyjnych systematycznie obserwować „zjawiska 

przyrody, przejawy życiowe wszelkich istot, a w szczególności człowieka, i co dnia być 

świadkiem wysiłków tego świata żyjącego w celu przystosowania się do warunków 

otoczenia”(Hamaide, 1932, s. 23). Poza tym jego zdaniem zamiast klasycznych klas 

audytoryjnych pomieszczenia szkolne powinny być urządzone jak małe 

warsztaty/pracownie, przystosowane do przeprowadzania doświadczeń przez dzieci 

(w grupie do 20-25 osób). W przypadku większej liczby dzieci niedorozwiniętych (10 

– 15) zalecał zorganizowanie klasy specjalnej. W godzinach rannych dzieci powinny 

uczyć się pisania, czytania, rachunków – dzięki zróżnicowanym metodom kształcenia, 

w atmosferze radości, zabawy, a także zdobywać doświadczenia w obserwowaniu, 

porównywaniu, kojarzeniu, rysowaniu, pracach ręcznych, śpiewie, grach ruchowych 

(także) podczas wycieczek np. do muzeów, fabryk, galerii sztuki, nad wodę, do lasu, 

parku itp. Ponieważ w szkołach belgijskich zajęcia odbywały się również popołudniu – 

Decroly zalecał w godzinach popołudniowych prace ręczne oraz naukę języków 

obcych. Za ważne zadanie wychowawcze uznał wdrożenie dzieci do pracy 

indywidualnej i zbiorowej (forma indywidualna, zbiorowa) (por. tamże, s. 26).  

Owidiusz Decroly twierdził, że szkoła ma zapewnić dzieciom swobodny  

i harmonijny rozwój ich niepowtarzalnych osobowości, uznać prawo dziecka do 

własnego, pełnego i szczęśliwego życia (por. tamże, s. 176). Powinna pomóc dziecku 

poznać swoją osobowość, zrozumieć swoje potrzeby (pożywienia, walki z ujemnymi 

wpływami atmosferycznymi, działania, obrony przed niebezpieczeństwem, potrzeby 

działania, pracy zbiorowej, rozrywki, doskonalenia się), cele i ideały, a także 

umożliwić poznanie warunków środowiska przyrody oraz środowiska społecznego 

(por. tamże, s. 32), w którym dziecko żyje (rodzina, szkoła, społeczeństwo, zwierzęta, 

rośliny, Ziemia, Słońce) i które oddziałuje na jego potrzeby, ideały (por. tamże, s. 27). 

W metodzie dydaktyczno-wychowawczej Decroly’ ego dziecko ma czuć – myśleć – 

działać i wyrażać.  
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Karol Linke (1884 – 1938) w książce pt. „Nauczanie łączne i nauczanie języka 

ojczystego w szkole powszechnej” (1927) opracował koncepcję nauki całościowej 

(nauczania łącznego (por. Milerski, Śliwerski, 2000, s. 114) - w kręgach życia,  

w kręgach rzeczy), bez przedmiotowego układu treści kształcenia w procesie wczesnej 

edukacji szkolnej. Linke twierdził, że ze względu na rozwój ucznia w młodszym wieku 

szkolnym, nauka nie może opierać się na nauczaniu wieloprzedmiotowym, lecz na 

całościowym poznawaniu zjawisk w środowisku społeczno-przyrodniczym.  

Hellen Parkurst (1887 – 1957) stworzyła system kształcenia - Daltoński Plan 

Laboratoryjny (w mieście Dalton w Stanach Zjednoczonych). Swoją koncepcję 

kształcenia opisała w książce pt. „Wykształcenie według planu daltońskiego” (1922). 

Parkhurst twierdziła, że należy dzieci wdrażać do motywacji samodzielnego 

zdobywania wiedzy (w atmosferze harmonijnej współpracy z nauczycielem). Przy 

czym wolność dziecka (jako podstawowa zasada) nie jest swawolą, lecz sprzyja 

indywidualnemu tempie pracy dziecka (por. Parkhurst, 1998, s. 207). Kooperacja 

służy uspołecznieniu, kształtuje postawę odpowiedzialności dziecka we współpracy  

z innymi. W tym celu usunięto rozkład godzin i program nauki podzielono na etapy 

zdobywania wiedzy, a młodsze dzieci podpisywały zobowiązania w formie kontraktu 

(por. tamże, s. 212 - 214) wykonania poszczególnych zadań.  

Hellen Parkhurst wyjaśniała, ze Daltoński Plan Laboratoryjny wymaga 

odpowiedniego urządzenia laboratoriów dla każdego przedmiotu kształcenia,  

w których dzieci eksperymentują i swobodnie pracują nad swoimi zadaniami 

szkolnymi. Szkolna biblioteka jest rozdzielona według przedmiotów kształcenia 

pomiędzy laboratoria, ponieważ książki przyrodnicze muszą być dostępne w 

laboratorium przyrodniczym, książki historyczne w laboratorium historycznym itd. W 

szkole powinny być również książki stanowiące „skarby literatury” (tamże, s. 215), 

które stanowią cenne dziedzictwo kultury.  

Aleksander Sutherland Neill (1883 – 1973) jest autorem wielu publikacji, 

m.in. pt. „Ta straszna szkoła”, „Trudny nauczyciel”, „Trudny rodzic”, „Trudne 

dziecko”, „Summerhill. Radykalne podejście do wychowania”. Neill prowadził zakład 

wychowawczy Summerhill (założony w 1921 roku w mieście Leiston w hrabstwie 

Suffolk), w którym leczył dzieci szczęściem - realizował wychowanie antyautorytarne, 

partnerskie, swobodne, ponieważ twierdził, że „ jedyne leczenie, które powinno się 

praktykować, to leczenie nieszczęścia” (Neill, 1998, s. 217). Według A. S. Neilla 

dziecko trudne, to dziecko nieszczęśliwe, które nie rozumie siebie i ma złe relacje 

interpersonalne z otoczeniem społecznym. Człowiek szczęśliwy doświadcza bowiem 

samorealizacji, co służy nie tylko jego osobistemu dobrostanowi, ale również 

społeczeństwu, ponieważ pracuje, nie kradnie, nie krzywdzi innych.  
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W szkole swobodnego wychowania Summerhill przebywało około 45-70 

wychowanków z różnych krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanady, Norwegii, Szwecji, Danii, Holandii, Niemiec, Francji, Jugosławii, Australii, 

Nowej Zelandii, Południowej Afryki, Japonii (dziewczęta i chłopcy w wieku od 5 do 

15/16 roku życia). Uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: 5–7, 8–10 i 11– 5 lat. 

Przy czym każda grupa wiekowa mieszkała z opiekunką lub opiekunem, którzy nie 

narzucali dzieciom jak mają się ubrać i sprzątać swój pokój. A.S. Neill starał się 

„dopasować” (tamże, s. 218) szkołę eksperymentalną do uczących się w niej dzieci  

i dlatego pozwalał dzieciom być sobą, ufając w ich mądrość i poczucie realizmu. 

Zajęcia szkolne (w grupach wiekowych, zespołach zainteresowań) nie były 

obowiązkowe dla uczniów, wśród których wielu cierpiało na fobię szkolną. Tak więc 

plan tych zajęć był jedynie obowiązkowy dla nauczycieli i w efekcie młodsze dzieci 

znacznie chętniej uczęszczały na zajęcia, niż dzieci starsze, które przeciętnie 

potrzebowały około trzech miesięcy, aby zainteresować się zdobywaniem wiedzy  

i umiejętności (niektóre znacznie dłużej leczyły się ze swoistej „nienawiści” do szkoły).  

W Summerhill samorząd ustanawiał zasady, panowały równe prawa dla 

wszystkich wychowanków: miłość i akceptacja dziecka, nakaz ciszy nocnej po godz. 

22.00, zasada prywatnej własności, nakaz szanowania cudzej własności, prawo 

głosu/głosowania niezależnie od wieku w sprawach dotyczących wychowanków (przy 

czym głos wychowawcy miał taką samą wartość jak głos dziecka np. siedmioletniego), 

obowiązek pracy (dwie godziny tygodniowo) dla dzieci powyżej dwunastego roku 

życia i dla wychowawców (m.in. w ogrodzie). Panowały partnerskie relacje pomiędzy 

wychowankami i wychowawcami, którzy byli „po stronie dziecka”.  

W „Raporcie Inspektorów Rządu Brytyjskiego w sprawie szkoły Summerhill, 

Leiston, Suffolk East” (wizytowanej 21 czerwca 1949 roku) pochwalono dobrą 

organizację szkoły (por. Januszewska, 2002, s. 55-56), znakomicie prowadzone w niej 

zajęcia z plastyki, rękodzieła artystycznego oraz prace pisemne uczniów, łącznie  

z redagowaniem gazetki ściennej, a także sztuki teatralne w małym teatrze szkolnym, 

wychowanie fizyczne. Wśród tematów, które szczególnie interesowały dzieci 

wymieniono: kompleks niższości, psychologia kradzieży, psychologia humoru, 

psychologia tłumu (por. Neill, 1998, s. 223).  

Wielu z wychowanków Summerhill w przyszłości zostało inżynierami, 

producentami narzędzi precyzyjnych, artystami, a nawet naukowcami. Wśród 

absolwentów znaleźli się: przewodniczący Królewskiego Towarzystwa Inżynierów 

Elektryków i Mechaników, pilot bombowca i dowódca szwadronu, pielęgniarka 

dziecięca, stewardessa, klarnecista w Granadier Guards Band, pracownik naukowy  

w Imperial College, tancerka baletowa w Sadler’s Wells, operator radiowy i autor 

opowiadań piszący do ogólnokrajowej ważnej gazety codziennej, badacz rynku przy 
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dużej firmie. Uzyskali dyplomy znanych uczelni: dyplom z wyróżnieniem z ekonomii 

w Cambridge, dyplom Royal College of Art., dyplom z wyróżnieniem I klasy z fizyki w 

Londynie, dyplom z wyróżnieniem z historii w Cambridge, dyplom z wyróżnieniem  

I klasy z języków nowożytnych w Manchester (por. Okoń, 1999, s. 157).  

Krytyk tzw. szkoły tradycyjnej, pedagog Celestyn Freinet (1896 – 1966) jest 

autorem kilku prac, w których wyjaśnił swoją koncepcję kształcenia dzieci (m.in. pt. 

„O szkołę ludową”). Freinet poszukiwał twórczych inspiracji w ruchu Nowego 

Wychowania (w zakresie szkół aktywnych, szkół na miarę dziecka), aby w małej 

wiejskiej szkole (dwuklasowej) w Prowansji (w której pracował od 1920 roku) 

przekształcić system klasowo-lekcyjny w twórczą i radosną pracę dydaktyczno-

wychowawczą kształtowania indywidualnych umiejętności uczniów. Freinet 

postulował wyeliminowanie podręczników, głosił: „precz z podręcznikami szkolnymi” 

(tamże, s. 84). Pracował we własnej szkole (w Vence), którą zbudowano dzięki 

pomocy rodziny i przyjaciół. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wdrażał 

następujące „techniki Freineta”: swobodny tekst (ekspresja słowna dziecka), referaty, 

gazetka szkolna, korespondencja międzyszkolna, piśmiennictwo dziecięce, teatr 

dziecięcy, doświadczenie poszukujące, spółdzielnia klasowa (por. Krzesińska-Żach, 

2007, s. 517-518). Freinet twierdził, że pojęcie technika jest szersze, niż pojęcie 

metoda. Technikę rozumiał jako: organizację pracy, metodę działania, materiały, 

narzędzia. W procesie dydaktyczno-wychowawczym starał się przede wszystkim 

wyzwalać zainteresowania uczniów, również podczas wycieczek (sprzyjających 

kontaktom z otaczającym dziecko środowiskiem społecznym i przyrodniczym), na 

podstawie których dzieci opracowywały fiszki z informacjami, kreowały swobodne 

prace pisemne (drukowane w szkole), redagowały gazetki szkolne, prowadziły 

korespondencję z zaprzyjaźnionymi szkołami.  

W szkole Celestyna Freineta  podstawową zasadą było respektowanie 

zainteresowań dzieci. Według Freineta dziecko podobne jest do drzewa, które nie 

zakończyło jeszcze swojego wzrostu, przyjmuje więc pokarm, rośnie, cierpi, cieszy się 

i poszukuje - tak jak człowiek dorosły, tylko w innym rytmie. Zachowanie dziecka  

w szkole zależy przede wszystkim od stanu zdrowia, poszanowania jego godności, 

poza tym – jak to Freinet ujął - dziecko nie lubi być zmuszanym (samo woli wybrać), 

musi mieć motywację do wykonywania zadań szkolnych. Pragnie być docenione, dąży 

do sukcesu.  

Według Celestyna Freineta naturalną potrzebą dziecka jest praca (a nie 

zabawa). Z tego powodu w szkole nowoczesnej przyswajanie wiedzy przez dzieci nie 

może odbywać się ex catedra, lecz na podstawie doświadczenia, działania i swobodnej 

ekspresji dziecka. Freinet twierdził: „umieć na pamięć – znaczy nie umieć”. Był 

przeciwnikiem przeludnionych klas oraz wielkich szkół (kombinatów szkolnych). 
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Proces dydaktyczno-wychowawczy realizował w sadzie, ogrodzie szkolnym, w pasiece 

oraz w ośmiu pracowniach: 1) w pracowni z kartami pracy (słownikami, poradnikami 

itp.); 2) w pracowni z narzędziami (przyborami do konstruowania); 3) w pracowni do 

ćwiczeń eksperymentalnych (z biologii, chemii, fizyki); 4) w pracowni z drukarnią  

(i urządzeniami do powielania prac graficznych); 5) w pracowni z materiałami do 

artystycznych zajęć (w zakresie malowania, lepienia, majsterkowania, muzykowania, 

fotografowania, wykonywania filmów itp.); 6) w pracowni do zajęć z drewna i metalu; 

7) w pracowni do tkania, przędzenia, szycia i gotowania; 8) w pracowni do hodowli 

małych zwierząt (Okoń, 1999, s. 99).  

 

Konkluzja 

 

Podsumowując, należy podkreślić cechy wspólne zaprezentowanych autorskich 

koncepcji dydaktyczno-wychowawczych i zaznaczyć, że chociaż twórcy Nowego 

Wychowania akcentowali istotną rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, to zdecydowanie nie zalecali didaskalocentryzmu (modelu 

„dydaktyki nauczyciela”). Postulowali/wdrażali proces dydaktyczno-wychowawczy 

skoncentrowany na dziecku (pajdocentryzm, model „dydaktyki dziecka”). Twierdzili, 

że dziecko jest aktywnym podmiotem w procesie edukacji. Każde dziecko jest istotą 

niepowtarzalną, autonomiczną, kreatywną i dlatego należy stosować w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym różnorodne organizacyjne formy kształcenia, 

uwzględniać osobiste zainteresowania dzieci (zasada indywidualizacji) oraz 

kształtować współpracę zespołową. Zalecano nauczycielom ograniczanie nauczania 

pamięciowego i zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy (również za 

pomocą metod praktycznych). Uzasadniano, że w procesie dydaktyczno-

wychowawczym ważna jest nie tylko treść, ale również zaangażowanie emocjonalne 

dziecka oraz interakcje społeczne w których uczestniczy. Umożliwiano więc dzieciom 

przeżywanie wartości, stosowano metody waloryzacyjne.  

Należy dodać, że proces dydaktyczno-wychowawczy pełnił zarówno funkcję 

emancypacyjną, jak i socjalizacyjną. Stanowił twórczą inspirację dla polskich 

koncepcji edukacyjnych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Nowe tendencje  

w obszarze wychowania dzieci stały się polską cechą nowatorstwa pedagogicznego  

w okresie międzywojennym. Wielu znanych twórców, takich jak m.in. Bogdan 

Nawroczyński, Kazimierz Sośnicki, Aleksander Patkowski, Henryk Rowid, Janusz 

Korczak pisali o wartości szkoły pracy, szkoły twórczej, uczenia się poprzez 

poszukiwanie i badanie. Zalecano nauczycielom pracę intrapersonalną nad własną 

duchowością, aby dzięki osobistej dojrzałości psychicznej stawali się autorytetem 

moralnym dla swoich wychowanków – dojrzałymi, rozumnymi partnerami interakcji 
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wychowawczej. Należy także podkreślić, że postulaty twórców Nowego Wychowania 

stanowią ponadczasową wartość dla edukacji, cenną antecedencję kierunków rozwoju 

oświaty w XXI wieku.  
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Bogna Białecka 

 

 

Płeć społeczna a płeć biologiczna w procesie wychowania 
 

 

Wstęp 

 

Osoby, (w tym pracownicy naukowi), których głosy słyszymy coraz częściej  

w dyskusji publicznej podają z reguły jako niekwestionowaną, opartą na badaniach 

naukowych tezę, że rola płciowa czyli "zespół postaw, ról społecznych i zachowań 

przypisanych mężczyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę" (np. Bem, 

2000 s.9) jest konstruktem niezależnym od płci biologicznej.  

Konsekwencją tego założenia jest promowanie edukacji ukierunkowanej na 

eliminację z procesu edukacyjnego działań sprzyjających rozwojowi roli płciowej w 

zgodzie z płcią biologiczną. Działania takie są etykietkowane jako wzmacnianie 

stereotypów płciowych prowadzących bezpośrednio do dyskryminacji ze względu na 

płeć1.   

Zadaniem niniejszej analizy jest zbadanie podstaw naukowych tezy głoszącej, 

że płeć społeczna jest zależna przede wszystkim od uwarunkowań społecznych (a co 

za tym idzie, możliwa do radykalnej modyfikacji za pomocą odpowiednich narzędzi 

wpływu społecznego). 

Chcę też odpowiedzieć na pytanie, czy obserwowany przez nas na co dzień 

podział ról społecznych między mężczyzn i kobiety jest skutkiem szkodliwej 

indoktrynacji, której wynikiem jest poczucie braku psychologicznego dobrostanu (czy 

wręcz poczucia nieszczęścia, niespełnienia, bycia ofiarą dyskryminacji) u osób 

dorosłych - zwłaszcza kobiet.  

Na początku warto przyjrzeć się, które z różnic obserwowanych w 

uzdolnieniach, zainteresowaniach i zachowaniach  kobiet i mężczyzn mają silne 

podstawy biologiczne. Różnice te zostały obszernie zbadane już w latach 60-70 

ubiegłego wieku. Badania takie zostały następnie na fali rozwijającego się feminizmu 

poddane ostrej krytyce. Naukowcom zarzucano ideologicznie motywowane próby 

utrwalania negatywnych stereotypów płciowych oraz błędy metodologiczne. Jak 

zauważa E. Mandal: "Niektórzy autorzy prezentują stanowisko, że w ogóle nie 

powinno się badać różnic płci. Istotny wydaje się tutaj ideologiczny i polityczny 

                                                 
1 Patrz np. materiały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Pastucha M., Stereotypy 
płciowe w procesie nauczania – ich konsekwencje w życiu zawodowym. 
(https://umcs.lublin.pl/images/media/Fizyka.techniczna/Stereotypy.plciowe.w.procesie.nauczania-
.szkolenie.dla.nauczycieli.-.Malgorzata.Pastucha.pdf dostęp online 13.03.2014) 
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klimat, w jakim dyskusja i badania są przeprowadzane oraz interpretowane, a zasięg 

tych wpływów może być nie w pełni doceniany." (Mandal, 2003 s.83). Mimo to 

współcześnie pojawiają się metodologicznie dopracowane badania potwierdzające 

biologicznie uwarunkowane, istotne różnice między płciami, na poziomie uzdolnień, 

cech psychicznych, zainteresowań, zachowań. 

 

1. Biologicznie uwarunkowane różnice w uzdolnieniach 

matematycznych  

 

Chłopcy mają lepszą niż dziewczynki orientację przestrzenną. Zostało to 

zbadane zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność wyobrażania sobie wyglądu obiektów  

z różnych perspektyw (Govier, Salisbury 2000, Voyer i inn. 1995). Dotyczy to 

zarówno okresu wczesnego dzieciństwa jak i dorastania, jednak szczególnie wyraźnie 

manifestuje się w niemowlęctwie. W jednym z badań (Quinn, Liben 2008) 

pokazywano czteromiesięcznym niemowlętom obiekt, zmieniając kąt prezentacji 

(rotacja o 90º, rotacja o 180º). Gdy następnie prezentowano ten sam obiekt obrócony 

pod innym kątem (np. 45º) chłopcy rozpoznawali go, natomiast dziewczynki nie.  

W innym badaniu (Moore, Johnson, 2008). Pokazywano rotujący obiekt dzieciom 

pięciomiesięcznym. Ponownie chłopcy rozpoznawali go, a dziewczynki nie. Trudno 

wymyślić czynnik społeczny, który mógłby to spowodować. Musielibyśmy mieć do 

czynienia z masową praktyką celowego pokazywania przez rodziców synom 

przedmiotów pod różnym kątem i odmawiania pokazywania ich dziewczynkom.  

A zatem jest to różnica zdeterminowana biologicznie. Niektórzy z naukowców 

tłumaczą to wymogami ewolucyjnymi. Uważają, że dobra orientacja przestrzenna była 

kluczowa dla odnoszenia sukcesów w polowaniu i posługiwaniu się bronią, stąd 

ewolucyjna adaptacja na rzecz rozwoju tych cech u mężczyzn (Halpern i inn. 2007).  

Także badania nad osobami dorosłymi (Gron i inn. 2000) potwierdzają lepszą 

orientację przestrzenną u mężczyzn niż u kobiet (czemu towarzyszy aktywacja innych 

części mózgu u obu płci - bardziej wyspecjalizowanych obszarów lewej półkuli u 

mężczyzn, a obszernych części obu półkul u kobiet) . 

Różnice pojawiają się też w uzdolnieniach matematycznych. Co więcej - 

utrzymują się one nawet w sytuacji gdy dzieci obu płci przechodzą tak samo 

intensywną edukację matematyczną (Kimball 1989). Różnica - na korzyść chłopców - 

w wynikach testów matematycznych jest stała w różnych krajach (Halpern 2004). 

Dysproporcja ta została zbadania już w latach 60 ubiegłego wieku, stąd w USA 

wprowadzono szereg programów mających na celu usprawnienie matematyczne 

dziewcząt. Mimo wielu lat intensywnego wyrównywania szans, różnice  

w osiągnięciach matematycznych między dziewczętami a chłopcami pozostają 

identyczne jak przed pięćdziesięciu laty (Halpern i Inn., 2007).  
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2. Biologicznie uwarunkowane różnice w poziomie agresywności 

 

Większą agresywność chłopców niż dziewcząt można zaobserwować już  

u dzieci półtorarocznych (Baillargeon i inn. 2007, Martin, Ross 2005). Według 

Gabriele Haug– Schnabel (2001) skłonność do agresji jest czymś, co łączy nas ze 

światem zwierząt. Jest pierwotnym instynktem, mającym na celu przyciągnięcie 

uwagi rodziców, obronę przed zagrożeniami. Rzeczywiście prawidłowość ta jest 

potwierdzona wieloma badaniami. W każdej kulturze a także w świecie zwierzęcym 

osobniki płci męskiej są bardziej agresywne. Jest to związane z hormonami - 

androgenami. Zależność ta nie jest oczywiście prosta (nie można utożsamiać 

męskości z przemocą). Androgeny powodują, że osobniki płci męskiej łatwiej się 

pobudzają emocjonalnie pod wpływem negatywnych bodźców, androgeny podnoszą 

też siłę fizyczną (Marcus i inn. 1985). Kilka lat temu zespół badaczy (Auyeung  

i inn.2009) opublikował wyniki badań nad wpływem poziomu testosteronu u 

ciężarnych kobiet na późniejsze zachowania dzieci. Okazało się, że jeśli płyn 

owodniowy zawierał dużo testosteronu, po urodzeniu zarówno chłopcy jak  

i dziewczynki wykazywali silną tendencję do zabaw typu "przepychanki": siłowanie 

się, bijatyka. Odkrycia te są zgodne z wcześniejszymi eksperymentami na zwierzętach. 

Jeśli sztucznie podniesiemy poziom testosteronu u rozwijających się żeńskiej płodów 

zwierzęcych, po urodzeniu zaczynają bawić się w bardziej agresywny, męski sposób 

(Hines 2006). 

 

3. Biologicznie uwarunkowane różnice w wyrażaniu emocji 

 

Dziewczynki są lepsze od chłopców zarówno w wyrażaniu własnych emocji, jak 

i w rozpoznawaniu emocji innych ludzi. Co więcej, jest to jedna z lepiej 

udokumentowanych różnić między płciami (Hall, Halberstadt, 1981;Weinberg i inn., 

1999).  Dla przykładu - od niemowlęctwa, przez całe dzieciństwo i okres dojrzewania 

dziewczynki lepiej identyfikują emocje wyrażane za pomocą mimiki niż chłopcy 

(McClure, 2000).  Ich interakcje z rówieśnikami są bardziej empatyczne. Dziewczynki 

rozpoznają też trafniej emocje innych osób (Rose, Rudolph, 2006). Płat skroniowy - 

obszar mózgu odgrywający kluczową rolę w przetwarzaniu sygnałów emocjonalnych 

rozwija się szybciej i dynamiczniej u dziewcząt niż u chłopców (McClure, 2000).  

 

4. Biologiczne uwarunkowania zabawy 

 

Ciekawe informacje o biologicznych uwarunkowaniach zabaw dają nam 

badania nad małpami naczelnymi. Np.  Hassett i zespół (2008) odkryli, że u rezusów 

młode samice wolą zabawę zabawkami pluszowymi a młode samce – zabawkami 

mechanicznymi (najchętniej z kółkami). Bardzo podobne wyniki uzyskały wcześniej 
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Alexander i Hines (2002) – młode samiczki małp wolą lalki i misie, a młode samczyki 

wolą samochodziki. Trudno podejrzewać, że to presja społeczna powoduje, że samce 

małp wolą samochody od lalek. Tak samo trudno utrzymywać, że już niemowlakom 

narzucamy sposób zabawy. A jednak w pewnym badaniu (Lutchmaya, Baron-Cohen, 

2002) okazało się, że niemowlęta płci męskiej wolą oglądać ruchy mechaniczne 

(jadące samochody) a dziewczynki  - poruszające się twarze. 

 

Możemy zatem przypuszczać, że biologia ma duży wpływ na to jakie zabawki 

wybierają chłopcy i dziewczynki. Jest natomiast ciekawe dlaczego tak bardzo 

pociągającą zabawką dla chłopców i małp są właśnie samochodziki – rzecz, która 

została wszak wynaleziona dopiero w XX wieku? Wydaje się, że ta konkretnie 

zabawka ma szereg cech bardzo atrakcyjnych dla chłopców – da się rozebrać na 

kawałki, łatwo ją wprawić w ruch, hałasuje, ma powierzchnie o zróżnicowanej 

fakturze. Nie da się tego powiedzieć o zabawkach pluszowych. 

Dużo informacji daje nam też prosta obserwacja sposobu w jaki bawią się 

dzieci. Jeżeli damy chłopcu dinozaury najczęściej urządzi on walkę lub wyścig. 

Dziewczynka – odegra scenkę rodzajową, weźmie dinozaura na spacer, lub potraktuje 

jak zwierzątko domowe – pieska czy kotka.  

 

5. Różnice w zabawie jako sposób budowania tożsamości płciowej 

 

Robinson i  Morris (1986) badali przedszkolaki w wieku 2,5 do 5 lat. Pytali ich 

rodziców, co dzieci dostały na Boże Narodzenie. Częściowo prezenty były odpowiedzią 

na "list do Gwiazdora", część wybierali rodzice. Prezenty kupowane przez rodziców  

z reguły były neutralnie płciowo - kreski, plastelina, zabawki edukacyjne. Trudno tu 

zatem mówić o wtłaczaniu na siłę w z góry określone role płciowe. Z kolei dzieci  

z zasady zamawiały zabawki typowe dla swojej płci. Co ciekawe już dwuletni chłopcy 

domagali się typowych chłopięcych zabawek, a dziewczynki dążyły do wybierania 

typowo dziewczęcych dopiero w wieku 5 lat. Asymetria ta została wykazania w wielu 

innych badaniach (Berenbaum,  Hines, 1992; Carter, Levy 1988; Eisenberg, Wolchik, 

1985) 

 

Wyjaśnienia tego fenomenu dostarcza nam koncepcja psychodynamiczna 

rozwoju człowieka (Stoller i Greeson, w: Glombik 2013). Otóż początkowo niemowlę 

uważa, że jest jednym z matką. Dopiero koło 10 miesiąca życia zauważa, że ono  

i mama to dwie różne osoby. Koło drugiego roku życia dzieci zaczynają rozróżniać 

płeć.  

Dla dziewczynek nie jest to szczególnym problemem: "Co prawda jestem 

odrębną od mamy osobą, ale jestem dziewczyną, kobietą, tak jak mama." W tym 

momencie u chłopców pojawia się dodatkowe zadanie rozwojowe - odkryć, że jest się 
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chłopcem, takim jak tata. Ponieważ w dzieciństwie zasadniczo jesteśmy otoczeni 

kobietami (mama, opiekunki, wychowawczynie), odkrycie - co to znaczy być 

chłopcem wymaga dodatkowego, większego wysiłku. Okres kluczowy dla 

kształtowania tożsamości płciowej to wiek między 2 a 5 rokiem życia.  

Ponieważ dziewczynki nie muszą podejmować tego dodatkowego wyzwania - 

nie ma u nich tak silnej, jak u chłopców potrzeby określania własnej tożsamości 

płciowej. Dlatego w tym wieku nie dążą tak silnie jak chłopcy do wybierania zabawek 

typowych dla swojej płci, ani szczególnego podkreślania swej tożsamości płciowej za 

pomocą ubioru.  

 

Tłumaczy to zresztą reakcje (Kawlewska, 2013) dzieci na proponowane w 

ramach programu "Równościowe przedszkole" przebieranie się w ubrania typowe dla 

płci przeciwnej. Dla dziewczynek, które z jednej strony lubią przebieranki, a drugiej - 

chodzą na co dzień zarówno w spodniach, jak i w spódniczkach - jest to zwyczajna 

zabawa. Chłopcy z kolei reagowali oporem, a nawet płaczem. Nie dlatego, że zostały 

już im narzucone normy kulturowe uznające bycie kobietą za coś gorszego. Wynika to 

z konieczności wypracowania bezpiecznego poczucia męskiej tożsamości płciowej.  

Godny podkreślenia jest fakt, że pomoc dziecku w wykształceniu pozytywnego 

nastawienia w stosunku do własnej płci biologicznej i społeczno-kulturowej jest 

uznawana za ważne zadanie edukacyjne nawet w najbardziej liberalnych (a de facto 

seksualizujących dzieci) programach (patrz. Standardy Edukacji Seksualnej WHO).  

 

6. Czy należy przeciwstawiać się uwarunkowaniom biologicznym  

w procesie wychowania?  

 

Dla części rodziców sposób zabawy oraz zainteresowania ich dzieci nie są 

problemem. Wychodzą z założenia, że dzieci same wiedzą, co jest dla nich 

interesujące, pozwalają zatem na swobodny wybór. Dla innych rodziców pewne 

działania dzieci są problemem – np. tendencja do agresywnych zachowań u chłopców. 

Chcieliby unikać rozwoju agresji u syna, dlatego np. otaczają go raczej pluszakami  

i unikają zabawek militarnych. Niektóre próby są z góry skazane na porażkę, dlatego 

właśnie że nie tyle ważne są zabawki a sposób, w jaki bawią się nimi dzieci. 

Oczywiście istnieje wiele zabaw neutralnych płciowo, które są tak samo 

interesujące dla obu płci. Np. budowy z klocków. Jak wykazują badania, zabawy 

konstrukcyjne pod okiem osoby dorosłej rozwijają u dzieci nie tylko orientację 

przestrzenną i koordynację wzrokowo-ruchową, lecz umiejętności matematyczne, 

językowe i zdolność współpracy (Caldera i inn. 1999; Wolfgang i inn, 2001). Możliwe 

jest jednak także wpływanie na sposób zabawy czy zainteresowania tak, by 

konstruktywnie ukierunkować naturalne instynkty.  
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Naturalnie pojawiającą się u chłopców agresywność można ukierunkować na 

energetyczne zabawy pozwalające z jednej strony na próbę sił, przepychanie, 

mocowanie się, a z drugiej nie pozwalające na utrwalanie zachowań przemocowych, 

takich jak bicie słabszych. Jedną z propozycji jest stworzona przez  Freda Donaldsona 

(1993) koncepcja "zabaw pierwotnych". 

Warto także zwrócić uwagę na to, co dzieje się w grupie rówieśniczej 

naturalnie, gdy nie próbujemy dzieciom narzucać sposobu zabawy i interakcji. Gdy  

w przedszkolu pojawiają się nowe zabawki, chłopcy rzucają aktualne zajęcia i idą je 

obejrzeć. Co innego się dzieje, gdy do przedszkola przychodzi nowe dziecko, wtedy to 

dziewczynki porzucają swe zajęcia, by je poznać (Hoff Sommers, 2000). Chłopcy 

zainteresowani są maszynami, bronią, zabawami ruchowymi, dziewczynki ludźmi, 

ubraniami, rysowaniem, zabawami w odgrywanie ról. (Lippa, 1998) 

Intuicyjnie, naturalnie dzieci przygotowują się do wyspecjalizowanych płciowo 

ról życia dorosłego dziewczynki do opieki nad dziećmi, rodziną, budowania relacji, 

chłopcy do zdobywania zasobów, konstrukcji, podejmowania akcji. 

Takiemu podejściu do wychowania można zarzucać, że pozwalając dzieciom na 

takie zabawy, czy zainteresowania wspieramy podkreślanie różnic płciowych. Jak 

pisze Judith Lorber, "Dopóki nie zaczniemy spostrzegać mężczyzn i kobiet jako 

całkowicie społecznie wymiennych, równość płci nie jest w stanie podważyć koncepcji 

różnic płciowych prowadzącej do powierzania (kobietom i mężczyznom) różnych 

zadań w rodzinie i na rynku pracy, co w rezultacie skutkuje gorszym dostępem kobiet 

do kontroli wartościowych zasobów i stanowisk władzy". (Lorber, 1986).  

 

Feministki uważają, że jest to złe i poniżające dla kobiet. A co sądzą na ten 

temat inne kobiety? 

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki badań opublikowane w roku 

1993. Badacze przez 15 lat śledzili losy niemal miliona kobiet – zarówno samotnych, 

jak mężatek, pod kątem depresji i skłonności do samobójstwa. Oto wyniki badań 

(Høyer, Lund, 1993): bezdzietne, samotne kobiety, niezależnie od wieku, częściej 

popełniają samobójstwa niż mężatki. Wśród kobiet zamężnych matki rzadziej 

popełniają samobójstwo niż kobiety bezdzietne. Bardzo ciekawe zjawisko dotyczy 

kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Okazało się, że w tym przedziale wiekowym 

najmniej skłonne do depresji i samobójstw są matki wielodzietne. Istnieje wręcz 

bezpośredni związek – im więcej dzieci, tym mniejsza skłonność do depresji  

i zachowań autodestrukcyjnych. Związek ten istnieje niezależnie od innych 

czynników, które mogłyby na to wpływać – jak na przykład wykształcenie, zamożność, 

czy przynależność do określonej warstwy społecznej.   

Badania te, choć objęły największą liczbę kobiet, nie są jedynymi, ukazującymi, 

że poczucie szczęścia, spełnienia, sensu życia kobiety czerpią przede wszystkim  

z macierzyństwa. 93% Amerykanek uznaje dzieci za źródło szczęścia (Pew Research 
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Center Survey, 1997).  A choć szereg badań pokazuje, że zajmowanie się małymi 

dziećmi obniża u kobiet poczucie satysfakcji z małżeństwa (Hakim, 2000; Hales, 

1999), inne na przykład wykazują wyższy poziom zdrowia u kobiet, których nieletnie 

dzieci z nimi mieszkają (Khlat i inn. 2000). A zatem, choć małe dzieci podnoszą 

poziom stresu w małżeństwie, jednocześnie są źródłem szczęścia. Jak widać z kolei  

z przytoczonego wyżej badania miliona kobiet - gdy dzieci dorastają, stają się źródłem 

największego poczucia spełnienia dla kobiet. 

Sylvia Hewlett, autorka szeregu bestsellerów zauważa, że nawet kobiety 

sukcesu, które wybrały karierę zawodową nad macierzyństwo w dużej mierze żałują 

tej decyzji. A nawet wśród tych, które połączyły karierę z byciem mamą jedynaka, 

wiele żałowało, że nie zdecydowało się na więcej dzieci (Hewlett, 2002). Badania 

angielskie pokazują z kolei, że większość kobiet, które wracają do pracy zawodowej po 

urodzeniu dziecka, oddając je do żłobka ma poczucie rozdarcia między byciem "dobrą 

pracownicą" a "dobrą matką". (Vincent, 2007)  

Ciekawe są w tym doświadczenia szwedzkie, gdzie od lat 70 prowadzone są 

intensywne programy mające na celu "bardziej sprawiedliwy" podział opieki nad 

dziećmi, zachęcające ojców do korzystania z urlopów tacierzyńskich. Okazało się, że 

mimo zachęt, większość Szwedek i Szwedów wybiera tradycyjny podział ról, a nawet 

tam, gdzie opiekę nad małym dzieckiem sprawują ojcowie, wygląda ona zupełnie 

inaczej niż opieka mam (Doyle i in. 1998; Campbell, 2002; Wilson, 2002; Geary, 

1998). Szwedki, które po urodzeniu dziecka wracały do pracy uważały to za 

poświęcenie dziecka na rzecz kariery (Browne, 2002; Fisher, 1999). Dla jednego  

z wielkich entuzjastów wprowadzania prawnych rozwiązań narzucających "równość" 

w opiece nad dziećmi jest to przykład sromotnej porażki programów równościowych 

(Selmi, 2000). 

 

Warto zauważyć, że nawet niektóre z feministek uważają odarcie ich  

z macierzyństwa za krzywdę. Siobhan Darrow, korespondentka wojenna CNN pisze w 

autobiografii "Flirting with Danger" o swym marzeniu o macierzyństwie, które 

pojawiło się w okolicach 30 roku życia, żaląc się na "tykający zegar biologiczny".  

(Darrow, 2000) Kay Jamison, znana feministka i psychiatra także nazywa swą 

bezdzietność rzeczą, która jest przyczyną najgłębszego żalu w jej życiu (Jamison 

1995). Z kolei australijska feministyczna dziennikarka Virginia Haussegger, pisze 

wprost że jest "zła, że byłam tak głupia, by przyjąć słowa moich feministycznych 

matek za ewangelię. Zła, że byłam tak tępa, by uwierzyć, że poczucie spełnienia 

przynosi kobiecie skórzana teczka"  (Haussegger, 2002). 
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7. Różnice w uzdolnieniach i zachowaniach u dorosłych obu płci 

 

Niedawno opublikowane badanie zespołu naukowców z University of Penn-

sylvania (Ingalhalikara i inn. 2014) potwierdziło występowanie różnic w budowie 

mózgów u dorosłych mężczyzn i kobiet, które nie tylko mogą wyjaśnić różnice  

w umiejętnościach przedstawicieli obojga płci, lecz wykazują, że umiejętności te są 

komplementarne, wzajemnie się uzupełniające. Połączenia neuronalne, które  

u mężczyzn są bardziej rozbudowane w obrębie każdej z półkul mózgu z osoba 

ułatwiają lepszą koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną. Połączenia 

neuronalne w mózgach kobiet wspierają umiejętności komunikacyjne, 

wielozadaniowość i intuicyjność w przetwarzaniu informacji. Wyniki badań metodą 

obrazowania mózgu zostały potwierdzone także wynikami testów, jakim zostało 

poddane niemal 1000 osób badanych. Mężczyźni wypadli lepiej w testach 

dotyczących np. umiejętności przestrzennych, a kobiety pod względem umiejętności 

koncentracji, pamięci dotyczącej słów i twarzy oraz umiejętności społecznych. 

Różnice te są oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę podstawowe zadania, jakie 

mają przed sobą kobieta (urodzenie i wychowanie dzieci) i mężczyzna (zapewnienie 

bezpieczeństwa rodzinie i opieka nad nimi). 

- Wzajemne dopełnianie się męskich i żeńskich mózgów jest uderzające - 

powiedziała jedna z  autorek badania dr Ruben Gur. - Szczegółowe mapy połączeń 

mózgowych pozwalają nie tylko zrozumieć różnice w myśleniu mężczyzn i kobiet, 

lecz także więcej dowiedzieć się na temat chorób neurologicznych, które są często 

zależne od płci - dodała2. 

Wynika z tego, że to, co nazywamy rolą płciową (społecznymi stereotypami 

płciowymi) jest ściśle związane z predyspozycjami biologicznymi i z nich wynika. 

Twierdzenie teoretyków gender - że rola płciowa to sztuczny twór narzucony w 

procesie socjalizacji - jest twierdzeniem ideologicznym, nie opartym na danych 

naukowych, a wręcz z nimi sprzecznych. 

Oczywiście warto zdać sobie sprawę, że mózg człowieka rozwija się aż do 25 

roku życia i pewne wrodzone charakterystyki mogą zostać zmienione wskutek 

oddziaływań środowiska (Straunch 2003, Dahl, Spear 2004).  Szczególnie kora 

przedczołowa, niezwykle istotna w kształtowaniu reakcji społecznych - rozwija się 

dynamicznie w okresie dojrzewania, pod wpływem doświadczeń społecznych. 

Towarzyszyć temu mogą np. fluktuacje w poczuciu orientacji seksualnej.  Aż 25% 

nastolatków przeżywa niepewność co do swojej orientacji seksualnej. Jednak już pod 

koniec szkoły średniej sytuacja się wyjaśnia – i co najważniejsze, większość z nich 

odkrywa, że jest heteroseksualna (Ramafedi i inn. 1992). Wpływ mają na to właśnie 

                                                 
2 "Naukowcy dowiedli - mózgi kobiet i mężczyzn różnią się i uzupełniają"  
http://www.pch24.pl/naukowcy-dowiedli---mozgi-kobiet-i-mezczyzn-roznia-sie-i-
uzupelniaja,19629,i.html#ixzz2v0GpM17S data dostępu 13.03.2014 
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czynniki społeczne.  

Warto podkreślić, że oddziaływanie społeczne mogą albo współgrać z biolo-

gicznymi, wrodzonymi tendencjami - i pomagać w uzyskaniu pełnej, heteroseksualnej 

dojrzałości, opartej na akceptacji i poczuciu satysfakcji z posiadanej płci, albo wręcz 

przeciwnie - zaburzać ten proces. Co więcej - sprzyjające oddziaływania społeczne 

mogą pomóc w przezwyciężeniu wrodzonych deficytów. Na tym ostatnim założeniu 

opierają się liczne programy terapeutyczne pomagające rodzicom dzieci specjalnej 

troski. 

A zatem - możemy pomagać dzieciom w odkryciu czym w społecznej praktyce 

jest bycie kobietą, mężczyzną i rozwijać biologicznie uwarunkowany potencjał, lub 

przeszkadzać w tym, na siłę wyuczając zachowań i postaw nienaturalnych dla danej 

płci. 

Jak widzimy, wpływ natury i kultury przeplata się. Pytanie, jakie należy sobie 

postawić to - czy chcemy gwałcić naturę, by zaspokoić utopijne wizje wzajemnej 

wymienności płci genderowych aktywistów? Czy raczej pomagać ludziom  

w dorastaniu do zgodnych z biologią ról społecznych, które przyniosą im i tak 

najgłębsze poczucie szczęścia? 

Jak pokazują przykłady krajów, w których programy równościowe funkcjonują 

od lat - na dłuższą metę nie da się narzucić ludziom ról sprzecznych z ich naturą. 

Problem polega na tym, że wprowadzanie takich programów pociąga za sobą ofiary  

w ludziach - niszczy życie konkretnych osób, które ze względu na swoją wrażliwość są 

szczególnie podatne na taką indoktrynację3. 

 

8. Cenzura badań naukowych 

 

Ostatnia rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to fakt, że badania 

naukowe wykazujące silne podstawy biologiczne podejmowanych ról płciowych stają 

się aktualnie rzadkością. Przyczyną jest cenzura. Oto kilka konkretnych przykładów:   

"Wczesne prace Camilli Benbow nad różnicami płciowymi spowodowały, że na 

spotkaniu Amerykańskich Kobiet Nauki odwołano pół dnia spotkań tylko po to by 

zaatakować jej badania. Badacze, którzy badają różnice między płciami wydają się 

przekonani, że trudno jest zdobyć fundusze na takie badania, a także trudno jest 

opublikować ich wyniki. Diane McGuinness powiedziała mi, że choć jej badania w 

innych dziedzinach są uznawane za dobrej jakości i nadające się do publikacji, jej 

praca nad różnicami płciowymi została uznana za nie nadającą się do publikacji 

naukowej. Stwierdziła, że problemy z opublikowaniem pracy były tak męczące, że 

zdecydowała się zarzucić ten obszar badań na rzecz obszarów bardziej bezpiecznych. 

                                                 
3 Myślę tu np. o dzieciach cierpiących na zaburzenie tożsamości płciowej, którym aktualnie proponuje 
się zamiast pomocy w zaakceptowaniu własnej płci utrwalenie życia w iluzji bycia osobą płci 
odmiennej, jednak jest to temat na osobny artykuł. 
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J. Richard Udry, profesor socjologii z University of North Carolina i były prezes 

Population Association of America przeprowadził rozległe badania nad biologicznymi 

uwarunkowaniami ról płciowych. Gdy po raz pierwszy ujawnił, że wpływ środowiska 

hormonalnego na dziecko w łonie matki pomaga w wyjaśnieniu zachowań związanych 

z płcią w dorosłym życiu kobiet, recenzenci byli sceptyczni, mimo to uważali, że 

projekt jest wart wsparcia. Komisja odpowiedzialna za granty umieściła propozycję 

Udry'ego w najwyżej ocenianych 2% kandydatur. gdy uzyskane dane silnie 

potwierdziły jego hipotezę trzykrotnie złożył wniosek o granty pozwalające na replikę 

tych badań. Profesor Udry powiedział mi, że nigdy wcześniej żaden z jego projektów 

nie został odrzucony trzy razy pod rząd" (Rhoads 2004,  s. 20). 

Dlatego na poziomie prawnym konieczne jest wprowadzanie mechanizmów 

zapewniających wolność badań naukowych. Moment, w którym nauka staje się służką 

ideologii to de facto powrót totalitaryzmu. Nie wolno do tego dopuścić.  
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Relacje małżonków z matką i teściową  

w świetle teorii niezależności/współzależności Ja 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jednym z podstawowych konfliktów w rodzinie wielopokoleniowej jest konflikt 

między małżonkami i teściami. Około 40-50% małżonków jako częsty powód kłótni 

wymienia trudne relacje z rodziną generacyjną żony lub męża (Przybyła-Basista 

2006),  potocznie przyjęło się też mówić, że kontakty z teściami należą do 

najtrudniejszych. Fakty te przemawiają za tym, żeby przytoczoną relację poddać 

analizie.   

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w rodzinie wielopokoleniowej 

stosunkowo dużo konfliktów ma miejsce między synową i teściową (Ryś, 1994 s. 8; 

Mandal, 2004, s. 83). Z drugiej strony – jak podkreśla Elizabeth Hurlock – to kobiety 

stanowią główną oś funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej. Z tego względu więc 

w niniejszym opracowaniu poddano analizie „kobiecą”  stronę relacji rodzinnych, a 

dokładnie - relacje małżonków z matką i teściową. Jako ramy teoretyczne przyjęto 

koncepcję niezależności/współzależności Ja autorstwa Hazel Markus i Shinobu 

Kitayama (1993).  

 

1. Zależności między płcią a Ja-współzależnym i Ja-niezależnym 

 

Fakt, że człowiek jest istotą społeczną, często stanowi punkt wyjścia dla  

rozważań o ludzkiej naturze. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że również 

pojęcie Ja można rozpatrywać w kontekście odniesienia własnej osoby do innych 

ludzi. Roy Baumeister stwierdza, że jednym z trzech uniwersalnych terminów, które 

mogą pomóc w zdefiniowaniu pojęcia Ja, jest afiliacja  interpersonalna „(...) do której 

dochodzi, gdy Ja pozostaje w związku z innymi ludźmi, wytwarzając połączenia 

między organizmem fizycznym a sieciami świata społecznego” (cyt. za: Baumeister, 

2004, s. 18). Pozostałe dwa zagadnienia, które pomagają w zdefiniowaniu pojęcia Ja, 

to: refleksyjna świadomość (dzięki której Ja świadomie ewoluuje) oraz  procesy 
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wolicjonalne (sprawowanie kontroli, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji) 

(tamże, s. 119). 

We współczesnej psychologii często operuje się pojęciem Ja, które jednak jest 

różnie rozumiane. Małgorzata Kościelska, podejmując próbę stworzenia ogólnej 

definicji pojęcia Ja, pisze „Przyjmujemy, że chodzi tu o rodzaj nadrzędnej instancji  

w osobowości, odpowiadającej pojęciu rządu w państwie” (cyt. za: Kościelska, 2007,  

s. 640). Pojęcie Ja definiowane jest jako schemat poznawczy stanowiący 

zorganizowaną strukturę wiedzy. „Zawiera ona zarówno sądy o posiadanych 

atrybutach, jak również zakodowane w pamięci epizodycznej i semantycznej 

przekonania o sobie, kontroluje także przetwarzanie informacji relewantnych z Ja” 

(cyt. za: Campbell i in., 2004, s. 70).  W ramach opisywanego podejścia wyróżnia się 

treść pojęcia Ja (samoocenę czyli wartościujące ustosunkowanie się jednostki do 

własnych cech, atrybutów, zdolności) oraz strukturę Ja  czyli sposób zorganizowania 

treści Ja (tamże, s. 70). 

Sposób pojmowania własnego Ja jest silnie uwarunkowany kulturowo. 

Przedstawiciele kultury amerykańskiej, w porównaniu z mieszkańcami Azji, bardziej 

cenią niezależność i niepowtarzalność. Z kolei Azjaci wysoko szacują umiejętności 

potrzebne do życia w grupie: dopasowanie się do innych, harmonijną współpracę  

z ludźmi (Markus,  Kitayama, 1993). Zdaniem Hazel Markus i Shinobu Kitayama,  

w koncepcji Ja-współzależnego owo Ja „postrzegane jest jako pozostające we 

wzajemnej zależności z otaczającym je kontekstem i to właśnie „druga osoba” lub „Ja 

w relacji z drugą osobą” jest centralnym elementem doświadczenia jednostki” (cyt. za: 

tamże, s. 7). Z kolei koncepcja Ja-niezależnego przedstawia jednostkę jako 

stosunkowo mocno oddzieloną od otoczenia społecznego. Ten sposób rozumienia Ja 

nawiązuje do procesów: samorealizacji, urzeczywistniania własnych możliwości.  

Ja-współzależne jest bardziej charakterystyczne dla kobiet niż dla mężczyzn 

(tamże, s. 58). W przypadku mężczyzn ważny wymiar obrazu siebie stanowią 

indywidualne osiągnięcia, z kolei kobiety większą wagę przywiązują do relacji 

społecznych (DePaulo, 1992; Ryś, 1994; Krzysteczko, 2000; Leary, Kowalski, 2002; 

Juroszek, 2010). „Zależność nie musi oznaczać bezradności, bezsilności lub braku 

kontroli. Niejednokrotnie oznacza współzależność. Jest więc często oznaką wiary  

w to, że jednostka może mieć wpływ na innych, chce być wrażliwa na innych i 

wchodzić z nimi w związki” (cyt. za: Markus, Kitayama, 1993, s. 58-59).  

W procesie porównań współzależności - niezależności Ja u każdej z płci istotne 

jest doprecyzowanie definicji kontekstu społecznego, a mianowicie czy jest on 

bardziej rozumiany jako szeroko rozumiane otoczenie społeczne (relacje z ludźmi w 

ogóle) czy też jako relacje z bliskimi osobami (bliskie więzi interpersonalne) 

(Głuchowska, 2007, s. 8). Anna Głuchowska analizowała, względem jakich ludzi, grup 
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społecznych reprezentacja wiedzy o sobie jest współzależna, a względem jakich 

niezależna. W tym celu wykorzystała Kwestionariusz Spostrzegania Społecznego 

Marii Jarymowicz (Jarymowicz, 1993)1. Wyniki ujawniły, że stopień powiązania 

schematu Ja z reprezentacjami otoczenia społecznego jest wyższy u kobiet niż  

u mężczyzn. Niemniej jednak analizowana współzależność Ja u kobiet dotyczyła 

przede wszystkim powiązania samowiedzy z reprezentacją nie tyle wszystkich ludzi, 

co osób najbliższych. „Otrzymane rezultaty wydają się spójne z koncepcją 

Baumeistera i Sommer (1997). Badacze sugerują, że socjalizacja zachęca kobiety do 

nawiązywania i podtrzymywania bliskich więzi interpersonalnych, co sprzyja 

rozwijaniu współzależności samowiedzy głównie względem osób znaczących” (cyt. za: 

Głuchowska, 2007, s. 12).  

Z punktu widzenia niniejszego opracowania istotne jest to, w jakim stopniu 

przedstawiony rezultat przekłada się na funkcjonowanie małżonków w relacji  

z rodzicami i teściami. Na podstawie przytoczonych rozważań nasuwa się wniosek, że 

skoro stopień powiązania schematu Ja z reprezentacjami bliskiego otoczenia 

społecznego jest niższy u mężczyzn niż u kobiet, to mężczyźni bardziej dystansują się 

od relacji z rodziną pochodzenia. W ich przypadku kontakty z szerszą rodziną są 

rzadsze i mniej intensywne.   

 

2. Relacja matka-córka a funkcjonowanie rodziny 

 

W ujęciu psychoanalitycznym relacja matka-córka przechodzi wiele faz: od 

bezwarunkowej miłości malutkiej córeczki do matki (faza oralna), poprzez stopniowo 

narastającą ambiwalencję (faza analna) i rywalizację z matką o ojca (faza falliczna, 

edypalna) (Szewc, 2003, s. 10-11). W fazie genitalnej, przypadającej na czas 

dojrzewania córki, do głosu dochodzą nierozwiązane konflikty z wcześniejszych 

okresów i ambiwalencja w relacji matka-córka jeszcze bardziej się pogłębia (tamże,  

s. 10). Docelowo zaś powinna się ukształtować dojrzała seksualność córki, gdzie 

seksualność matczyna jest dla córki pierwszym, najważniejszym wzorcem (tamże,  

s. 10). Przyjęcie go zakłada znalezienie wsparcia w relacji z matką. W ujęciu 

psychoanalitycznym podkreśla się, że wsparcie to jest najczęściej niewystarczające, 

                                                 
1 M. Jarymowicz w Kwestionariuszu Spostrzegania Społecznego opisuje kategorie:  Ja, My, Inni. 
Kwestionariusz składa się z 70 rzeczowników (np. elegancja, tolerancyjność, towarzyskość – wszystkie 
opisane w formie pozytywnej).  
Koncentrację na Innych prowokuje następujące pytanie: Kiedy myślisz o innych ludziach, jakiego 
rodzaju właściwości bierzesz pod uwagę”. Koncentrację na My prowokuje pytanie „ A teraz pomyśl  
o tym, kogo przede wszystkim masz na myśli używając słowa My (badany opisuje termin My  
w wypowiedzi swobodnej, na osobnej kartce), jakie właściwości bierzesz wtedy pod uwagę? Korzystając 
wciąż z tej samej listy rzeczowników osoba badana wskazuje te z nich, które rozważa najczęściej, gdy 
myśli o sobie samej (co aktywuje proces koncentracji na Ja).  
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gdyż narasta wroga rywalizacja między obiema kobietami, z tego względu relacja 

matka-córka zakłada ambiwalentne balansowanie między separacją a identyfikacją 

(tamże, s. 12). Jak pisze Dorota Szewc: „Warto chyba powtórzyć pytanie twórcy 

psychoanalizy: „Czego chce kobieta?” No bo czyż nie zachowuje się dziwnie? Z jednej 

strony pragnie bliskości, powrotu do matki, z drugiej – kompulsywnie stara się od 

niej odseparować. Które z pragnień jest jej własnym pragnieniem? Obecnie kładzie się 

nacisk na niezależność, indywidualizm i racjonalność. Jednym z wyznaczników 

zdrowia psychicznego dorosłych jest określenie, na ile udało im się uniezależnić od 

rodziców. Dla syna odcięcie się od matki rzeczywiście może być podstawą męskiej 

identyfikacji, ale czy dla córki też?” (cyt. za: tamże, s. 14). Szewc podkreśla, że 

dziewczynki, w porównaniu z chłopcami, z relacji z matką wynoszą mniej wyraźnie 

zakreślone granice ego, co wiąże się dużym nastawieniem na relacje interpersonalne. 

„Ta kobieca relacyjność wcale nie musi być wadą, ułatwia bowiem m.in. komunikację 

interpersonalną i wszystkie związki międzyludzkie, choć utrudnia autonomię” (tamże, 

s. 14).  

Dla kobiet termin „bliska relacja” oznacza najczęściej „rodzinna relacja”. 

Kobiece Ja pozostaje we wzajemnej zależności z otaczającym, rodzinnym kontekstem, 

innymi słowy, płeć żeńska postrzega swoje Ja przede wszystkim przez pryzmat relacji 

z osobami z najbliższej rodziny (Mandal, 2004; Markus, 1977; Josephs, Markus, 

Tafarodi, 1992; Little, 1962, za: Mandal, 2004, s. 64).  Przykładowo, Menelaos 

Apostolou wykazał, że przedstawicielki płci żeńskiej, w porównaniu z mężczyznami, 

bardziej cenią sobie aprobatę rodziców przy wyborze współmałżonka (Apostolou, 

2009).  

Należy podkreślić, że dla kobiet – z racji rozwiniętego Ja-współzależnego – 

prawdopodobnie wyjątkowego znaczenia nabiera relacja z tymi osobami w rodzinie, 

które same cenią relacyjność – a więc z innymi kobietami. Z tego względu to kobiety 

często stanowią o tożsamości rodziny wielopokoleniowej. Kształtowaniu się tej 

prawidłowości sprzyja fakt, że relacja matka-córka często zmienia się w okresie 

dorosłości córki. Córka, sama stając się matką, zaczyna rozumieć konsekwencje 

macierzyństwa, co ułatwia jej zrozumienie doświadczeń (w tym błędów) własnej 

matki. Fakt, że obie są matkami, zbliża je więc do siebie i – jak już wspomniano, 

często stanowi główną oś funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej.  

Niemniej jednak należy podkreślić, że opisywana więź nie może dominować 

życia którejkolwiek z kobiet. Jeśli relacja matka-córka jest zbyt intensywna,  wówczas 

problemem może stać się odejście córki z domu i założenie przez nią rodziny 

(Kijowska 2004, s. 9). Iwona Kijowska wymienia następujące powody 

powstrzymujące decyzję o opuszczeniu domu rodzinnego: lękowe przyznawanie racji 

matce („skoro ona mnie ciągle upomina, to może jednak ma rację”), zdawanie się na 
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doświadczenie matki („skoro matka dłużej żyje to wie lepiej, że ja nie powinnam 

wychodzić za mąż”), powoływanie się na matkę jako na jedynego przyjaciela („chociaż 

matka ciągle mnie krytykuje, to jednak ostatecznie tylko na nią mogę liczyć) (tamże, s. 

9). Autorka podkreśla, że pisane sytuacje często występują, gdy relacja ojciec-matka 

nie jest ciepła i wspierająca. „W rodzinach moich klientek ojciec był, ale funkcjonował 

tak, jakby go nie było. Przynosił pieniądze, dbał o zabezpieczenie materialne rodziny  

i niewiele miał do powiedzenia. Miał swoje zainteresowania (pielęgnacja ogródka, 

naprawa sprzętu domowego, oglądanie programów telewizyjnych, czytanie gazet itp.). 

Zdarzało się, że nadużywał alkoholu. Sprawą wychowania córki zajmowała się żona” 

(cyt. za: tamże, s. 10). 

John Bowlby podkreśla, że nawet w zurbanizowanych społeczeństwach 

Zachodu więź między dorosłą córką a matką odgrywa wielką rolę w życiu społecznym 

(Bowlby, 2007, s. 240). W okresie wczesno- emerytalnym (gdy połowa kobiet jest już 

wdowami) matki-wdowy często zamieszkują u córki (Brzezińska, 2011, s. 48). 

Również wspomniana wcześniej Szewc stwierdza: „To właśnie córki, bardzo rzadko 

synowie, stają się opiekunkami starzejących się rodziców, a zwłaszcza matek, gdyż 

kobiety żyją dłużej” (cyt. za: Szewc 2003, s. 19). Do interesujących pytań należy, 

dlaczego miejscem zamieszkania owdowiałych kobiet częściej jest mieszkanie córki 

niż syna.  

Częściowo fakt ten można wytłumaczyć stosunkowo wysokim poziomem 

empatii u kobiet. Córka, w porównaniu z synem, prawdopodobnie lepiej potrafi 

zrozumieć problemy i dolegliwości rodziców. Warto też przeanalizować przytoczony 

rezultat w świetle teorii Ja-współzależnego i Ja-niezależnego.  

 

3. Zależności między płcią a Ja-współzależnym i Ja-niezależnym w 

kontekście relacji małżonków z matką i teściową  

 

Zainteresowanie relacjami społecznymi jest istotnym atrybutem kobiecości. 

Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku przedstawicielek płci żeńskiej sfera 

kontaktów z najbliższymi osobami jest ogromnie ważnym wymiarem obrazu siebie. 

Rezultaty wielu badań pokazują bowiem, że kobiety, w porównaniu z mężczyznami, 

przywiązują większą wagę do relacji w rodzinie (Little, 1962; Bee, 2004; Jon-Borys,  

i in. 2004; Filus, 2006). Kobiety już od wczesnego dzieciństwa uczone są zachowań 

opiekuńczych, empatii (Kaźmierczak, 2006).  

Z drugiej strony opisane uwarunkowania mogą być przyczyną tego, że 

kobietom trudno jest utrzymać postawę dystansu do problemów swoich dzieci. A taka 

postawa prawdopodobnie jest bardzo pożądana w relacjach z dorosłymi dziećmi,  

w szczególności w relacji z zięciem (synową) (por. Juroszek, w druku). Dla mężczyzn, 
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którzy w większym stopniu koncentrują się na sprawach pozarodzinnych, przyjęcie 

postawy dystansu jest bardziej naturalne. W tym miejscu można sformułować pytanie 

badawcze, na które w przyszłości warto odpowiedzieć w oparciu o przeprowadzone  

w tym celu badania: Jakie cechy małżonkowie cenią u teścia i teściowej? Jakie cechy 

postrzegają jako utrudniające współżycie w rodzinie wielopokoleniowej? Wielce 

prawdopodobne jest to, że młodzi małżonkowie cenią u teścia właśnie umiejętność 

dystansu, z kolei u teściowej nastawienie na rozwijanie relacji rodzinnych może być 

często postrzegane jako „wtrącanie się” (nadmierna ingerencja w sprawy młodych 

małżonków). Warto byłoby również poddać analizie to, jak teściowie postrzegają 

relacje z młodymi małżonkami. Można wysunąć przypuszczenie, że dla teściowych 

bolesny jest brak doceniania ich pomocy.  

 W przypadku kobiet kształtowanie postawy dystansu może utrudniać fakt, że 

matka, do czasu opuszczenia przez dzieci domu rodzinnego, ma duży wgląd w ich 

sytuację psychospołeczną, np. stosunkowo dużo wie o planach życiowych swojego 

potomstwa - rodzinnych, towarzyskich, zawodowych. Czas odejścia dzieci z domu 

diametralnie ogranicza wpływy matki (por. Juroszek, w druku). Warto podkreślić, że 

taka sytaucja może być wyjątkowo trudna dla matki syna, który (z racji wyższego Ja-

niezależnego) prawdopodobnie bardziej niż córka dystansuje się od rodziny 

pochodzenia. Matce (m. in. z powodu wysokiego nasilenia Ja-współzależnego) bardzo 

zależy ma kontynuowaniu bliskiej relacji z synem, a w późniejszym okresie na 

umacnianiu kontaktów z wnukami. Dodatkowe problemy pojawiają się w samej 

relacji synowa-teściowa, gdyż obie te kobiety często pozostają ze sobą w dużym 

konflikci, w szczególności, gdy teściowa postrzega syna jako osobę centralną  

w rodzinie. W przypadku, gdy syn pełni rolę  męża, synowa jest postrzegana jako 

rywalka, co dodatkowo zaostrza konflikt.   

Wśród kobiet sojusze rodzinne są więc prawdopodobnie tworzone przez 

kobiety ze sobą spokrewnione więzami krwi. Taka prawidłowość ma swoje daleko 

sięgające konsekwencje i być może jest jednym z powodów, dla których sytuacja ludzi, 

którzy  mają synów, w porównaniu z tymi, którzy mają córki, jest w okresie dorosłości 

dzieci trudniejsza w tym sensie, że dostęp do dzieci syna jest ograniczany przez 

synową. Rezultaty badań pokazują, że wnuki mają częstszy kontakt z babcią ze strony 

matki niż ojca (por. Hurlock, 1960, s. 650). Tym samym babcia ze strony ojca ma 

prawdopodobnie mniejszy wpływ na ich rozwój. Taka prawidłowość częściowo może 

być wynikiem specyficznych powiązań rodzinnych. Synowa bardziej dąży do 

zacieśniania kontaktów z własnymi rodzicami niż rodzicami męża. On z kolei, jako że 

z racji płci charakteryzuje się stosunkowo dużym natężeniem Ja-niezależnego, 

prawdopodobnie mniej naciska na kontynuowanie relacji ze swoją rodziną.   
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Więź matki z dorosłą córką - z racji tego, że obie są kobietami i w związku  

z tym wyjątkowo cenią sobie relacje z najbliższymi - ma większe szanse na 

kontynuację.   

 

4. Jakość relacji między małżonkami a kontakty z dziećmi 

 

Elizabeth Hurlock podkreśla, że więź między małżonkami ma swoje 

przełożenie na funkcjonowanie całej rodziny. „Stwierdzono, że przypadki napięcia 

postaw uczuciowych i egocentrycznych w stosunku męża do żony wywierają znaczny 

wpływ na przystosowanie się dziecka do życia” (Baruch, 1937; Baruch, Wilcox, 1944; 

za: tamże, s. 631). Punktem wyjścia dla analizy relacji w rodzinie powinna być jakość 

więzi między samymi małżonkami. Przykładowo Marina Zalewska analizowała 

zależności między relacją rodzic-dziecko a relacją między rodzicami (Zalewska, 2012). 

Autorka wykazała, że postrzeganie bliskości w triadzie (matka-ojciec-dziecko) przez 

matkę i dziecko w wymiarze bliskość-oddalenie koreluje z określonym stylem więzi  

w parze małżeńskiej. Ufny styl więzi obojga rodziców wiąże się z postrzeganiem przez 

matkę i dziecko większej bliskości psychicznej matki z ojcem aniżeli matki  

z dzieckiem. Innymi słowy, ufny styl więzi obojga rodziców prawdopodobnie 

przyczynia się do tego, że żona postrzega swojego męża (a nie dziecko) jako centrum 

rodziny. Jak podkreśla Zalewska „Być może matka kochająca ojca swojego dziecka ma 

taką reprezentację relacji z nim, w jakiej więź ich łącząca jest „pierwotna” w tym 

sensie, że dziecko jest jej rezultatem i ich wspólnym dzieckiem, a nie tylko jej 

własnym. Co więcej, to właśnie ojciec – a nie dziecko – jest spostrzegany przez matkę 

jako centrum rodziny. Jest on w triadzie matka-ojciec-dziecko tym, kto stanowi dla 

triady „punkt oparcia”. Można przypuszczać, że wzajemna ufność rodziców jest 

spostrzegana przez dziecko jako wiążąca ich specyficzna relacja, a ono samo jest w tej 

relacji „trzecim” (cyt. za: tamże, s. 179-180). Opisane wyniki potwierdzają, że relacja 

małżeńska niejako „wyprzedza” pod względem intensywności więzi relację  

z dzieckiem, co oznacza, że dla małżonków ich własna relacja powinna być 

najważniejsza. Takiego podejścia nie należy utożsamiać z pełną egoizmu koncentracją 

na własnym związku i nieliczeniem się z potrzebami dzieci.  

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego bardzo istotna jest 

więc  jakość relacji w diadach małżeńskich, i to zarówno  młodszych, jak i starszych 

małżonków (stanowiących de facto rdzeń rodziny wielopokoleniowej). Wielce 

prawdopodobne jest to, że w tych rodzinach, gdzie istnieje głęboka więź między 

małżonkami, problemy są mniej intensywne i szybciej rozwiązywane, a mężowie i 

żony pomagają sobie nawzajem oraz innym członkom rodziny.  
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W przypadku młodszych małżonków ich relacja często zmienia się po 

narodzeniu pierwszego dziecka, gdy młoda mama prawie przez cały czas zajmuje się 

dzieckiem. Na tym etapie życia matka córki najczęściej pomaga jej w pielęgnowaniu 

dzieci i opiece nad nimi. Przyjęcie takiej postawy prawdopodobnie ułatwia obu 

kobietom stosunkowo wysokie natężenie Ja-współzależnego (zakładające wrażliwość 

na relacje z innymi).  

Niemniej jednak koncentracja na wychowaniu młodego pokolenia nie powinna 

wiązać się z postrzeganiem zięcia jako drugoplanowego elementu w rodzinie. Co 

więcej, prawdopodobnie młodzi małżonkowie potrzebują pomocy rodziców zarówno 

w wychowaniu wnuków, jak i w pielęgnowaniu swojej więzi małżeńskiej. Takie 

podejście może być jednak dla teściów ogromnie trudne, m. in. dlatego, że wymaga 

docenienia zięcia (synowej), koncentracji na jego (jej) pozytywnych cechach 

osobowości. W przypadku osób nie powiązanych ze sobą więzami krwi kształtowanie 

takiej postawy może przychodzić z dużą trudnością.  

Wiele problemów powstaje prawdopodobnie po stronie obu babć, które – 

mając nierzadko inne zapatrywania na wychowanie wnuków – podsycają konflikty 

między młodymi małżonkami. Z drugiej strony babcie nierzadko służą ogromną 

pomocą (Filus 2006), często niedocenianą, co może skutkować u nich poczuciem 

rozżalenia. Wszystkie te problemy powodują, że rola teściowej jest być może 

najtrudniejszą z dotychczas podejmowanych ról w rodzinie i szczególnie wymaga -  

jeszcze bardziej niż w przypadku innych ról rodzinnych – aktywizacji procesu 

samowychowania.   

Podsumowując rozważania dotyczące zależności między płcią a Ja-zależnym  

i Ja-niezależnym (w kontekście relacji małżonków z rodzicami i teściami) warto 

jeszcze raz podkreślić, że płeć istotnie różnicuje sposób kształtowania relacji  

w rodzinie. W szczególności relacje młodego i starszego pokolenia, z racji różnic 

płciowych dotyczących nasilenia Ja-zależnego i Ja-niezależnego, mogą przebiegać 

burzliwie i konfliktowo. Tym bardziej więc jako istotna jawi się konieczność 

prowadzenia badań w tym obszarze.  

 

Podsumowanie 

 

W niniejszym artykule poddano analizie relacje małżonków z matką i teściową 

w świetle teorii niezależności/współzależności Ja.   

Przyjęto założenie (potwierdzone empirycznie w badaniu Anny Głuchowskiej), 

że stopień powiązania schematu Ja z reprezentacjami otoczenia społecznego (osób 

najbliższych) jest wyższy u kobiet niż u mężczyzn. Stąd można przypuszczać, że 

mężczyźni są w mniejszym stopniu zainteresowani kontynuowaniem relacji z rodziną 
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pochodzenia. Z kolei relacja matka-córka często stanowi główną oś funkcjonowania 

rodziny wielopokoleniowej. W artykule podkreślono też znaczenie zależności między 

jakością więzi między małżonkami a funkcjonowaniem całego systemu rodzinnego.  

Słowa-klucze: Ja-współzależne, Ja- niezależne, teściowie, macierzyństwo  

 

Bibliografia: 

Apostolou M. (2009), Parental in-law and individual mate choice co-evolution: Do 

parents and offspring prefer in-laws and spouses who are acceptable by each 

other?, The Journal of Social, Evolutionary and Cultural Psychology, nr 3,   

s. 201-215. 

Baumeister R. (2004), Wyczerpywanie się ego i funkcja wykonawcza Ja, [w:] A. 

Tesser, R. Felson, J. Suls (red.), Ja i tożsamość. Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, s. 18-42. 

Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.  

Bowlby J. (2007), Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. 

Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w 

okresie późnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Difin.  

Campbell J., Assanand S., Di Paula A. (2004), Cechy strukturalne pojęcia Ja a 

przystosowanie, [w:] A. Tesser, R. Felson, J. Suls (red.), Ja i tożsamość. 

Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 70-88. 

DePaulo B. (1992), Nonwerbal behavior and self-presentation, Psychological 

Bulletin, nr 111, s. 203-243. 

Filus A. (2006), Być dziadkiem/babką w Chinach, Grecji i Polsce: behawioralne i 

afektywne zaangażowanie w opiekę nad wnukami, Studia Psychologiczne, nr 

44, s. 35-46. 

Głuchowska A. (2007), Ja-współzależne i Ja-niezależne: o specyfice samowiedzy 

kobiet i mężczyzn, Studia Psychologiczne, nr 45, s. 5-14. 

Hurlock E. (1960), Rozwój dziecka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.  

Jarymowicz M. (1993). Odrębność schematów Ja-My-Inni a społeczna identyfikacja, 

Przegląd Psychologiczny, nr 1, s. 7-26. 

Jon-Borys M., Bulla B., Król B. (2004), Spójność rodziny spostrzegana przez 

badanych w zależności od ich płci i wieku, [w:] M. Jon-Borys (red.), Spójność 

rodziny a jej obraz w oczach dorastających dzieci. Katowice: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, s. 29-57. 

Josephs R., Markus H., Tafarodi R. (1992), Gender and self-esteem, Journal of 

Personality and Social Psychology, nr 63, s. 391-402. 



MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 73 

Juroszek W. (2010), Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne i poznawcze 

konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży  

z wysokim i niskim lękiem społecznym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 

Juroszek W. (w druku), Autoprezentacyjne uwarunkowania relacji synowa - 

teściowa ze szczególnym uwzględnieniem ingracjacji, Wychowanie na co 

dzień. 

Kaźmierczak M. (2006), Rola empatii i percepcji partnera w związkach 

romantycznych w Indiach w kontekście badań polskich, [w:] A. Chybicka,  

M. Kaźmierczak (red.), Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia 

interdyscyplinarne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 59-84. 

Kijowska I. (2004), Córka opuszcza gniazdo, Niebieska Linia, nr 31,  s. 9-11. 

Kościelska M. (2007), Psychologia kliniczna dziecka, [w:] J. Strelau (red.),  

Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy 

psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  

s. 623-648.  

Krzysteczko H. (2000), Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. 

Katowice:  Wydawnictwo Powiernik Rodzin.  

Leary M., Kowalski R. (2002), Lęk społeczny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Mandal A. (2004), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów 

związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  

Markus H. (1977), Self-schemata and processing information about the self, Journal 

of Personality and Social Psychology, nr 35, s. 63-78. 

 Markus H.,  Kitayama S. (1993), Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, 

emocji i motywacji, Nowiny Psychologiczne, nr 3, s. 5-70. 

Przybyła-Basista H. (2006), Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość 

i opór małżonków a efektywność procesu mediacji. Katowice: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego.  

Ryś M. (1994), Konflikty w rodzinie – niszczą czy budują. Warszawa: Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.  

Szewc D. (2003), Relacja matka-córka w ujęciu psychoanalizy, Nowiny 

Psychologiczne, nr 3, s. 5-22.  

Zalewska M. (2012),  Style więzi małżeńskiej a spostrzeganie bliskości w triadzie 

matka-ojciec-dziecko, [w:] Tryjarska B. (Red.), Bliskość w rodzinie. Więzi  

w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, s. 171-184.  



 

 ISSN 2082-7067 4(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Dr  Katarzyna Walęcka-Matyja 

Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną 

 Instytut Psychologii 

 Wydział Nauk o Wychowaniu  

Uniwersytet Łódzki 

 

 

Zróżnicowanie dymorficzne w zakresie poziomu  
odczuwanego stresu oraz postaw wobec przyszłości  

rodziców adolescentów 
 

 

1. Wprowadzenie teoretyczne 

 

Kim jest rodzic? Dla małego dziecka najważniejszą osobą na świecie 

i najlepszym opiekunem. Jako rodzic człowiek stale się uczy swojego dziecka, by być 

coraz lepszym, by mądrze i świadomie wpływać na jego rozwój. W rozwoju 

ontogenetycznym istnieje jednak czas kryzysu roli rodzicielskiej- adolescencja, czyli 

czas przemian w życiu młodej osoby, które prowadzą z dzieciństwa do dorosłości 

Irena Obuchowska charakteryzuje ten okres jako czas zmian dokonujących się 

w rozwoju psychicznym, zapoczątkowany dojrzewaniem płciowym i przebiegający w 

sposób indywidualnie zróżnicowany pod wpływem czynników społecznych. 

Zakończenie tegoż etapu jest równoznaczne z uzyskaniem stanu rozwoju 

psychicznego, którego właściwością jest zdolność do podjęcia ról społecznych 

człowieka dorosłego (Obuchowska, 1982). W polskiej literaturze naukowej 

powszechnie prezentowana jest koncepcja periodyzacji rozwoju, w której 

adolescencja podzielona została na dwie fazy: wczesną i późną. Wczesna adolescencja 

(okres dorastania), obejmuje lata życia od około 10 do 15 lat. Po niej następuje późna 

faza adolescencji (wiek młodzieńczy) przypadająca na okres od około 16 do 20-23 

roku życia (Harwas-Napierała, Trempała, 2000). 

Badacze okresu adolescencji rozpatrują młodość w wielu perspektywach 

(Rostowska, 2001; Allison, Schultz, 2004; Obuchowska, 2009; Shomaker, Furman, 

2009; Walęcka-Matyja, 2013). Najczęściej podejmowane kwestie dotyczą 

biologicznego, psychologicznego oraz socjologicznego funkcjonowania młodzieży. 

Podkreśla się, że zachodzące procesy psychiczne znajdują się w nierozerwalnej 

interakcji z otoczeniem rodzinnym, w jakim dorasta młodzież. Znajdujący się  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shomaker%20LB%5Bauth%5D
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w okresie średniej dorosłości1 rodzice wchodzą w kolejną fazę rozwoju rodziny- fazę 

rodziny z nastolatkiem (Mc Kelvey, Borgersen, 1990). Obserwuje się zmiany w rolach, 

jakie rodzice podejmują wobec dorastających dzieci. Zmiany te nie pojawiają się 

nagle, a raczej stanowią wyraz złożonej historii wzajemnych, dotychczasowych 

stosunków rodzinnych. Wymuszone są one mniej wyidealizowanym stosunkiem 

dorastających dzieci do rodziców oraz większą otwartością młodych ludzi na świat 

wartości, poglądów, postaw, które pochodzą z poza środowiska rodzinnego (Olejnik, 

2000). Społeczeństwo pluralistyczne oferuje swym członkom bogate możliwości 

wyborów, które stale są poszerzane. Charakterystyczny dla nastolatków 

indywidualizm stanowi wyraz a jednocześnie konsekwencję pluralizmu. Przejawia się 

w tym, że młodzi ludzie samodzielnie usiłują określać swoje preferencje życiowe i do 

nich dostosowywać normy moralne. Z okazałego wachlarza wartości coraz  chętniej 

biorą to, co łatwe, atrakcyjne, a zwłaszcza nie wymagające wyrzeczeń. W efekcie 

prowadzi to wytworzenia się próżni aksjologicznej. Istotnym jej skutkiem jest 

popadanie nastoletnich dzieci w relatywizm moralny. Każda sytuacja, zarówno  

w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym jest wtedy wartościowana z różnych 

perspektyw. Wzory ocen siebie oraz innych osób bazują na zasadzie przyjemności  

i wolności wyborów. Życie bywa traktowane jako rodzaj zabawy. Tymczasem dla 

prawidłowego funkcjonowania spójnej osobowości oraz grupy rodzinnej niezbędnym 

jest istnienie ogólnie obowiązujących norm, wzorów zachowań przekazywanych  

z pokolenia na pokolenie, które nie mogą być ujmowane w kategoriach zabawy. 

Należą do nich: przekazywanie życia w ramach instytucji małżeństwa i rodziny, 

samorealizowanie się seksualne jako mężczyzna i kobieta, poszanowanie życia od 

chwili jego poczęcia aż do chwili śmierci, socjalizacja w ramach instytucji kształcenia  

i wychowania oraz życie w społeczeństwie. Ponadto kształtowanie norm oraz 

przekazywanie przez rodziców prawidłowych wzorów zachowań pomaga kontrolować 

zachowania zarówno jednostkowe, jak i zbiorowe, wyznaczając granice między 

zachowaniami pożądanymi i dewiacyjnymi oraz określając dopuszczalne 

alternatywne formy zachowań (Adamski, 2011). 

Ponowoczesne czasy2 zdecydowanie stanowią wyzwanie wychowawcze dla 

rodziców  adolescentów. Dlatego tak ważny jest dialog między rodzicami a 

dorastającymi dziećmi. Podstawowe zadanie rodziców wychowujących adolescentów 

polega na zaakceptowaniu potrzeby większej niezależności i autonomii nastoletnich 

                                                 
1 Okres średniej dorosłości przypada na wiek od około  35-40 roku życia do około 55-60 roku życia 
(Harwas-Napierała, Trempała, 2000). 
2 Ponowoczesne czasy w ujęciu Z. Baumana (2006) charakteryzuje przelotność, tymczasowość, 
poszukiwanie przyjemności, brak trwałych związków, zanik jednego postulowanego ideału człowieka 
oraz  względność rozmaitych reguł postępowania. 
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dzieci, przy jednoczesnym zapewnianiu im pomocy oraz wsparcia. Stanowi to jeden  

z istotniejszych warunków łagodnego kształtowania relacji z adolescentami. 

Ilu rodziców potrafi skutecznie i z pozytywnym skutkiem przeformułować 

swoje relacje z dorastającym dzieckiem? Jakie ponoszą koszty psychologiczne 

funkcjonowania we względnej zgodzie z nastolatkiem? Z przeglądu badań 

psychologicznych wyraźnie bowiem  

wynika, że w funkcjonowanie rodzin z dorastającymi dziećmi nieuchronnie 

wpisana jest relacja o charakterze konfliktowym (Allison, Schultz, 2004; 

Obuchowska, 2009). Trudność wynika z kilku, nakładających się wzajemnie 

oddziaływań następujących czynników: kryzysu wieku średniego, konfliktu 

międzypokoleniowego, przeciążenia rolami3, syndromu „opuszczonego gniazda” 

związanego z brakiem akceptacji faktu, że dzieci stały się dorosłe oraz braku 

kompetencji wychowawczych w zakresie kształtowania satysfakcjonujących relacji 

interpersonalnych z nastoletnimi. Klamrą spinającą wyżej wymienione kwestie jest 

fakt, iż współcześnie ludzie odczuwają ogromną presję posiadania wszystkiego, tj. 

znakomicie rozwijającej się kariery oraz prawidłowo funkcjonującej rodziny. 

Balansują nie tylko między płatną a niepłatną pracą domową, ale także między 

rodzicielstwem, przyjaciółmi, wypoczynkiem. Stała presja czasu oraz szybkie tempo 

życia nie sprzyjają pochyleniu się nad sprawami dorastającego człowieka, 

poświęcaniu mu czasu, uwagi czy prowadzeniu z nim dyskusji na intersujące go 

tematy. Rezultaty badań otrzymane przez R. Karaska (1979)  wskazują, że faza 

rozwoju rodziny z nastolatkiem jest okresem, kiedy rodzice najsilniej doświadczają 

konfliktu w sferze rodzina i praca, a co więcej  na wszystkich etapach rozwoju rodziny 

silniej cechuje on matki niż ojców. W opinii polskich naukowców dla współczesnych 

nastolatków to nie rodzice a dziadkowie stanowią stałe źródła wsparcia. Umożliwiają 

oni bowiem obcowanie ze światem zasad, stabilnym i pewnym. Rodzice natomiast są 

spostrzegani jako osoby poszukujące drogi w nowej rzeczywistości, zajęci pracą, 

targani przez różnorodne doświadczenia życiowe, np. utrata pracy, rozwód, itp. 

(Tyszkowa, 1990; Świda-Ziemba, 2002). 

W świetle powyższych rozważań za interesujące z psychologicznego punktu 

widzenia uznano określenie psychologicznych aspektów funkcjonowania rodziców 

dorastających dzieci. Za podjęciem badań empirycznych przemawiały także 

argumenty wskazujące, że okres średniej dorosłości jest najmniej eksplorowanym 

przez badaczy w porównaniu z pozostałymi etapami życia człowieka (Brim, 1992; 

Wethington, 2000). Przyjmując założenie, że reakcje rodziców na dysharmonie życia 

                                                 
3 Badania wskazują, że największe przeładowanie rolami dotyczy dorosłych w wieku między 36 a 55 
rokiem życia, którzy określani są jako tzw. generacja kanapkowa. W tym okresie człowiek zostaje 
niejako zmuszony do podejmowania następujących ról: pracownika, małżonka, opiekuna dzieci oraz 
opiekuna własnych rodziców (Duxbury, Higgins, 2001).  
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rodzinnego, wywołane wyzwaniami okresu adolescencji są zróżnicowane w zależności 

od płci w badaniach uwzględniono grupy matek i ojców, posiadających dzieci  

w okresie wczesnej adolescencji (tj. od około 10-12 roku życia do 16 roku życia)4.  

Celem pracy było określenie poziomu odczuwanego stresu i niepokoju 

przyszłościowego przez badanych rodziców adolescentów. Poniżej doprecyzowano 

rozumienie pojęć stres oraz niepokój przyszłościowy, by ujednolicić odbiór tekstu. 

Pojęcie stresu jest rozumiane w świetle transakcyjnej teorii stresu R.Lazarusa 

oraz S. Folkman (1984). Autorzy ujmują stres jako określoną relację między osobą a 

otoczeniem, ocenianą przez tę osobę jako obciążającą lub przekraczającą jej zasoby, a 

przez to zagrażającą jej dobrostanowi. W tym modelu rozróżnia się ocenę pierwotną i 

wtórną stresu. W trakcie pierwotnej oceny stresu osoba spostrzega wymagania 

stresującej sytuacji i podejmuje decyzję, czy stanowią one dla niej stratę, zagrożenie, 

wyzwanie czy zysk. Natomiast ocena wtórna odnosi się zarówno oceny źródeł stresu, 

jak i spostrzeganych zasobów, które umożliwiają sprostanie wymaganiom otoczenia 

(Lazarus, Folkman, 1987). 

Niepokój przyszłościowy ujmowany jest za Z. Zaleskim (1997) jako 

kognitywna reprezentacja niekorzystnych zdarzeń w odległej przyszłości, stanowiąca 

źródło niepokoju, lęku. Przeżywanie niepokoju ma charakter emocjonalny i w pew-

nym stopniu jest zbieżne z pojęciem stresu w ujęciu R. Lazarusa. Pojęcie niepokoju 

przyszłościowego często jest analizowane jako główna determinanta i aspekt 

motywacyjny aktywności ludzkiej. Stanowi szczególnie ważny regulator oraz 

wyznacznik skutecznej aktywności umysłowej, działania i mechanizmów społecznych 

(Zaleski, 1994). 

  

2. Prezentacja badan własnych 

 

2.1. Problem badań,  pytania badawcze i hipotezy 

 

Problematyka badań koncentrowała się na określeniu psychologicznych 

aspektów funkcjonowania matek i ojców dzieci w okresie wczesnej adolescencji. 

Pytania badawcze dotyczyły następujących obszarów: 

1) Czy istnieje zróżnicowanie w zakresie poziomu stresu odczuwanego 

przez matki i ojców adolescentów? 

                                                 
4 Dobór grupy badawczej opierał się o kryterium wyróżnione w oparciu o przegląd wyników badań 
(Laursen i in., 1998; Allison, Schultz, 2004). Przyjęto, że sytuacja konfliktu między rodzicami  
a młodzieżą wzrasta i osiąga szczyt podczas okresu wczesnej adolescencji. 
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2) Czy istnieje zróżnicowanie w zakresie niepokoju wobec przyszłości  

w porównywanych grupach matek i ojców adolescentów? 

3) Czy istnieją związki i jakiego rodzaju między poziomem odczuwanego 

stresu i niepokoju wobec przyszłości?  

 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania badawcze sformułowano 

następujące hipotezy badawcze: 

H1: Ojcowie adolescentów przejawiają wyższy poziom odczuwanego stresu 

związanego z wymaganiami roli rodzicielskiej niż matki adolescentów.  

H2: Matki adolescentów przejawiają wyższy poziom stresu związanego  

z dużym natężeniem negatywnych emocji niż ojcowie. 

H3: Matki adolescentów przejawiają wyższy poziom niepokoju 

przyszłościowego niż ojcowie.  

H4: Ojcowie adolescentów przejawiają wyższy poziom niepokoju 

przyszłościowego w zakresie antycypowanego  niepowodzenia we własnej działalności 

dotyczącej sprawdzenia się w roli rodzica niż matki adolescentów. 

H5: Istnieją związki o charakterze dodatnim między poziomem odczuwanego 

stresu i niepokojem wobec przyszłości. 

 

2.2. Charakterystyka metod zastosowanych w badaniach 

 

W badaniach posłużono się metodą kwestionariusza wywiadu, opracowanego 

przez autorkę, Skalą Lęku przed Przyszłością – FAS (Future Anxiety Scale)  

Z. Zaleskiego (1996) i Skalą Odczuwanego Stresu PSS-10 S. Cohena, T. Kamarcka  

i R. Mermelsteina (1983) w adaptacji Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulik (2009). 

 

1) Kwestionariusz wywiadu, w opracowaniu własnym, zawierał 36 pytań 

(zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym). Pozwolił on na zgromadzenie 

wielu informacji dotyczących dwóch, istotnych obszarów: danych demograficznych 

(wiek, płeć, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, typ związku, poziom wykształcenia, 

aktywność zawodowa oraz jakość sytuacji ekonomicznej) oraz danych prezentujących 

poglądy badanych osób dorosłych, pełniących role rodzicielskie wobec dorastających 

dzieci na kwestie związane z wychowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem relacji  

z nastoletnim dzieckiem w swojej rodzinie. 

 

2) Skala Lęku przed Przyszłością – FAS (Future Anxiety Scale) 

opracowana przez Z. Zaleskiego jest metodą, która w założeniu autora miała służyć do 

określenia indywidualnych obaw względem zdarzeń w przyszłości. FAS obejmowała 
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zatem pozycje wskazujące na pozytywne i negatywne stany oraz sytuacje, do których 

respondent się ustosunkowywał. Jednak w wyniku przeprowadzonej analizy 

czynnikowej uzyskanych danych wykryto jeden klarowny czynnik – poziom lęku 

przed przyszłością jako uogólnioną postawę wobec przyszłości (Zaleski, 1989). Skala 

FAS składa się z 25 itemów treściowo pytających o niepokój oraz z 4 itemów 

buforowych, sformułowanych pozytywnie. Mierzy niepokój przyszłościowy w wymia-

rze ogólnym, globalnym (np. tragedia ekologiczna), osobistym (np. wypadek 

drogowy), jak również obejmuje poczucie zagrożenia niepowodzeniem we własnej 

działalności (np. sprawdzenie się w roli rodzica, dyrektora). Współczynnik  

α-Cronbacha dla skali wynosi 0.92 (N=632). Autor nie ustalił norm, wskazuje 

natomiast, że im wyższy wynik, tym silniejszy niepokój przyszłościowy odczuwany 

przez badanego (Zaleski, 1996, 1997). 

 

3) Skala Odczuwanego Stresu PSS-10 S. Cohena, T. Kamarcka  

i R. Mermelsteina w adaptacji Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-Bulik służy do badania 

globalnej oceny natężenia stresu związanego z własną sytuacja życiową na przestrzeni 

ostatniego miesiąca u osób dorosłych. Szczegółowa analiza wyników pozwala 

zróżnicować doświadczany stres na dwa typy: nie radzenie sobie z napięciem oraz 

doświadczanie negatywnych emocji. Zawiera 10 pytań dotyczących różnych 

subiektywnych odczuć związanych z problemami i zdarzeniami osobistymi, 

zachowaniami i sposobami radzenia sobie. Współczynnik zgodności wewnętrznej α- 

Cronbacha wynosi 0.86 (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009). 

Zgromadzony materiał empiryczny stał się podstawą przeprowadzonych analiz 

i wniosków końcowych. Opracowując uzyskane dane wykorzystano metodę zestawień 

procentowych, test t-studenta oraz współczynnik korelacji r-Pearsona. Szereg analiz 

statystycznych przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego IBM SPSS 

Statistics 21. 

 

2.3. Charakterystyka badanych osób 

 

Badaniami objęto 148 rodziców adolescentów (74 kobiety i 74 mężczyzn). 

Średnia wieku badanych wynosiła 43.3 lat (δ=5.933). Średni wiek kobiet to 43 lata 

(δ=5.598), natomiast średni wiek mężczyzn to 43.54 lat (δ=6.275). Rodzice 

uczestniczący w badaniach deklarowali posiadanie dziecka w okresie wczesnej 

adolescencji (wiek młodzieży zawierał się w granicach od 12 do 16 roku życia)5. 

                                                 
5 Dobór grupy badawczej opierał się o kryterium wyróżnione w oparciu o przegląd wyników badań 
(Laursen, Coy, i Collins, 1998; Allison, Schultz, 2004). Przyjęto, że konflikt między rodzicami  
a młodzieżą wzrasta i osiąga szczyt podczas okresu wczesnej adolescencji. Zatem, by zrealizować cel 
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Najczęściej rodziny posiadały  dwoje dzieci (40.7%), rzadziej jedno dziecko (38.4%). 

Rodziny wielodzietne, mające troje i więcej dzieci stanowiły 20.9% badanych.  

W zdecydowanej większości osoby dorosłe, biorące udział w projekcie naukowym 

funkcjonowały w sformalizowanych związkach małżeńskich (74.4%). W związkach 

niesformalizowanych żyło 25.6% badanych. Badani rodzice zamieszkiwali głównie 

duże miasta (38.4%), rzadziej wsie (33.7%) oraz małe miasta (27.9%). Najczęściej 

cechowało ich wykształcenie na poziomie średnim (41.9%). Stosunkowo często 

występowało wśród badanych wykształcenie wyższe (30.2%), a w dalszej kolejności- 

zawodowe i podstawowe (27.9%). Zdecydowana większość badanych rodziców 

(86.0%) była aktywna zawodowo. Niewielki procent osób deklarował stan bezrobocia 

(13.4%). Subiektywna ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej przez badanych 

rodziców wskazuje, że ponad połowa badanych spostrzegała ją jako „przeciętną” 

(61.0%), zaś pozostali rodzice oceniali ją jako „dobrą” (39.0%). Kategoria „zła” 

sytuacja ekonomiczna nie wystąpiła w wyborach badanych matek i ojców. 

 

2.4. Przebieg badań 

 

Badania przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego w latach 2011–

2012. Grupa badanych osób została dobrana w sposób celowy. W badaniach, które 

miały charakter indywidualny, zastosowano zasadę anonimowości oraz dobrowolnego 

uczestnictwa. Respondenci zostali poinformowani o celu badań. Na ogół chętnie 

decydowali się na udział w projekcie badawczym, który zrealizowano w ramach 

grantu naukowego przyznanego przez Komisję Wydziału Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytetu Łódzkiego w 2011 roku.  

 

2.5. Wyniki badań 

 

Rezultaty badawcze odnosiły się do określenia psychologicznych aspektów 

funkcjonowania matek i ojców dziecka w okresie wczesnej adolescencji. Pierwszym 

zagadnieniem poddanym analizie była kwestia doświadczania stresu przez rodziców  

z porównywanych grup. Kolejny rozpatrywany problem dotyczył określenia u 

badanych rodziców adolescentów poziomu niepokoju przyszłościowego. Natomiast 

jako ostatnie zagadnienie przedstawiono związki między stresem i niepokojem 

przyszłościowym w grupach matek i ojców nastoletnich dzieci. 

                                                                                                                                                         
badań przebadano grupę rodziców mających co najmniej jedno dziecko w okresie wczesnej 
adolescencji. 
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2.5.1. Poziom odczuwanego stresu przez rodziców adolescentów 

 

Doświadczanie stresu o dużym nasileniu niewątpliwie stanowi niekomfortową 

sytuację dla człowieka. Niezależnie od wieku i płci efekty stresu mają 

wielopłaszczyznowe, niekorzystne dla zdrowia skutki. Okres średniej dorosłości 

uznawany jest za jeden z etapów, w którym ludzie są szczególnie narażeni na częste 

doświadczanie destrukcyjnego napięcia. Specyficzne położenie psychologiczne 

rodziców adolescentów wynika z kilku powodów. Dorośli są zmuszeni radzić sobie z 

wyzwaniami, jakie niesie wczesny okres dojrzewania biologicznego, jak i psychicznego 

własnego dziecka, co bywa obciążające psychicznie. Sami często doświadczają 

problemów wynikających z tzw. kryzysu wieku średniego przypadającego na okres 

średniej dorosłości. Ponadto stanowią tzw. pokolenie kanapkowe (ang. sandwich 

generation), które poza opieką nad własnymi dziećmi winno zapewnić opiekę 

starzejącym się rodzicom. Sferą życia, która niewątpliwie może wpływać na 

doświadczanie stresu jest praca zawodowa lub jej brak.  

Analizując otrzymane wyniki zauważono, że między badanymi grupami matek 

i ojców wystąpiła istotna statystycznie różnica w zakresie odczuwanego stresu, 

wiązanego z doświadczaniem negatywnych emocji (t=3.006; df=146; p<.003). Matki 

częściej niż ojcowie uzyskiwały wyższe wyniki średnie w tym obszarze. Ogólny poziom 

odczuwanego stresu oraz stres związany z trudnościami z wypełnianiem roli rodzica 

nie różnicowały badanych grup rodziców (tabela 1). 

 

Tabela 1.  Średnie wyniki w zakresie odczuwane stresu w porównywanych 

grupach rodziców 

Średnie wyniki w 
badanych grupach 
rodziców 
 
Stres 

 
Matki  
 

Ojcowie 

t df p 
N = 74 

    x              δ 

N = 74 

 x              δ 

Stres (wynik ogólny) 23.49         3.261 
 

23.12      3.201 .687 146 .493 

Trudności w radzeniu 
sobie 

10.96        1.854 
 

10.92      2.032 .127 146 .899 

Doświadczanie 
negatywnych emocji 

13.27        2.109 12.28      1.876 3.006 146 .003 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że poziom odczuwanego stresu 

różnicuje badane grupy matek i ojców adolescentów w zakresie silniejszego 

doświadczania przez matki negatywnych emocji. Tym samym potwierdzono hipotezę 

drugą. Hipoteza pierwsza nie została pozytywnie zweryfikowana w badaniach 

własnych. 
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2.5.2. Poziom niepokoju przyszłościowego rodziców adolescentów 

 

Całość doświadczeń i warunków życia, zaczynając od tych najbliższych jakie 

stanowi kontekst środowiska rodzinnego, po czynniki o zasięgu społecznym, 

krajowym, globalnym mogą stanowić źródło antycypowania zagrożenia stratą. 

Kognitywne zobrazowanie sobie niekorzystnych zdarzeń w przyszłości niewątpliwe 

jest źródłem niepokoju przyszłościowego. W kontekście pełnienia ról rodzicielskich 

doświadczanie niepokoju przyszłościowego stanowi regulator działania i mecha-

nizmów społecznych w rodzinie. Według Z. Zaleskiego rodzice o wysokim poziomie 

niepokoju przyszłościowego częściej stosują bardziej surowe metody wychowawcze 

wobec adolescentów niż rodzice o niskim poziomie niepokoju przyszłościowego, 

bowiem sprzyja to redukowaniu ich niepewności w roli rodzicielskiej (Zaleski, 1994). 

Rezultaty badawcze odnoszące się do porównania poziomu niepokoju 

przyszłościowego w badanych grupach matek i ojców wskazują na występowanie 

istotnej statystycznie różnicy w zakresie doświadczania niepokoju osobistego (t=.687; 

df=146; p<.014). Wyższe wyniki średnie uzyskały w tym zakresie badane matki niż 

ojcowie. Zauważono występowanie tendencji na poziomie p<.056, wskazującej na 

wyższe wyniki średnie uzyskane przez matki w zakresie doświadczania niepokoju 

przyszłościowego związanego z własnym działaniem niż ojców. Pozostałe typy 

niepokoju przyszłościowego, tj. ogólny oraz globalny nie różnicowały porównywanych 

grup rodziców (tabela 2). 

 

Tabela 2.  Średnie wyniki w zakresie odczuwanego niepokoju przyszłościowego 

w porównywanych grupach rodziców 

Średnie wyniki w 
badanych grupach 
rodziców 
 
Niepokój 
przyszłościowy 

 
Matki 

 
Ojcowie 

t df p N = 74 

x                        δ 

N = 74 
 

x               δ 

Niepokój (wynik 
ogólny) 

78.28          24.790 72.54    28.095 1.319 146 .189 

Niepokój globalny 
 

14.84           6.472 14.50     7.379 .296 146 .768 

Niepokój osobisty 
 

27.64          12.495 22.66    11.896 2.480 146 .014 

Niepokój związany z 
działaniem 

65.35          26.162 56.68    28.603 .687 146 .056 

Źródło: opracowanie własne. 

Rezultaty badawcze nie potwierdzają zasadności hipotezy trzeciej. Natomiast 

hipoteza czwarta okazała się uzasadnioną.  
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2.5.3.  Związki między poziomem odczuwanego stresu i niepokoju 

wobec przyszłości 

 

Przyjęte założenie, o tym że doświadczanie niepokoju przyszłościowego jest w 

pewnym stopniu zbieżne z pojęciem stresu skłoniło autorkę do poszukiwań związków 

między wymienionymi powyżej zmiennymi psychologicznymi. Uzyskane wyniki 

zostały przedstawione osobno dla badanych grup matek i ojców.  

W grupie ojców nie wystąpiły istotne statystycznie korelacje między 

odczuwanym stresem a niepokojem przyszłościowym. Wyniki badań odnoszące się do 

grupy matek konfirmują słuszność hipotezy piątej (tabela 3).  

Analizując dane zawarte w tabeli 3 stwierdzono, że występujące korelacje 

między badanymi zmiennymi psychologicznymi mają słabe nasilenie oraz dodatni 

kierunek. Dokonując interpretacji wyników w grupie badanych matek wyższy poziom 

odczuwanego stresu wiązał się z doświadczaniem niepokoju przyszłościowego,  

o charakterze osobistym i dotyczącym własnej działalności. Ponadto wyższy poziom 

odczuwanego stresu związanego z trudnościami w realizacji roli rodzicielskiej 

związany był dodatnio ze wszystkim typami niepokoju przyszłościowego, tj. ogólnym, 

globalnym, osobistym oraz związanym z własną działalnością. Nie wystąpiły istotne 

zależności między stresem związanym z doświadczaniem negatywnych emocji  

a poszczególnymi rodzajami niepokoju przyszłościowego. 

 

Tabela 3. Związki między stresem a niepokojem przyszłościowym w grupie matek 

Zmienne  

psychologiczne 

Niepokój 

przyszłościowy 

(wynik ogólny) 

Niepokój 

przyszłościowy 

globalny 

Niepokój 

przyszłościowy 

osobisty 

Niepokój 

przyszłościowy 

działalność 

Stres (wynik 

ogólny) 

.233* 

 

ni. .237* .235* 

Stres-trudności 

z rolą rodzica 

.342** .318** .266* .314** 

Stres-negatywne 

emocje 

ni. ni. ni. ni. 

Źródło: opracowanie własne. 

Objaśnienia: 

* – Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie); 

** – Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie); 

ni. – współzależność nieistotna statystycznie. 



 

ISSN 2082-7067 2(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY 

2.6. Psychologiczna analiza i interpretacja wyników 

 

Problematykę dotyczącą dorosłości można rozpatrywać i wyjaśniać w różno-

rodnych aspektach np. biologicznych, kulturowych, prawnych. Elementem łączącym 

te trzy perspektywy jest pełnienie przez dorosłą osobę roli rodzicielskiej. Powołanie 

na świat nowego istnienia wiąże się bowiem z odpowiedzialnością za drugiego, 

początkowo całkiem bezradnego człowieka oraz z określonymi obowiązkami. 

Familiolodzy są zgodni, co do tego, że rozwój człowieka, szczególnie we wczesnej 

ontogenezie w dużej mierze warunkują postawy rodzicielskie i doświadczenia ze 

środowiska rodzinnego. Doświadczenia te określają pewne kierunki czy tendencje  

w kształtowaniu się osobowości dziecka, lecz nie pozwalają w pełni tłumaczyć jego 

zachowania. Rozwój dziecka zależy również od jego indywidualności oraz 

pozarodzinnych wpływów środowiska (Ryś, 2011). W miarę rozwoju młodej osoby 

oddziaływanie rodziców podlega zmianom, maleje, choć nadal ma istotne znaczenie. 

Jakość oddziaływań rodzicielskich oraz umiejętności wychowawcze determinuje wiele 

czynników, które można podzielić na dwie grupy: wewnętrzne (np. płeć, osobowość, 

stan zdrowia)  i zewnętrzne (np. wcześniejsze doświadczenia z rodziny pochodzenia, 

jakość związku małżeńskiego, oczekiwania względem dzieci, wsparcie).  

Analizując uwarunkowania pełnienia roli rodzicielskiej o charakterze 

wewnętrznym, do których zaliczono poziom odczuwanego stresu i niepokój 

przyszłościowy stwierdzono, że badane matki i ojcowie adolescentów w podobnym 

stopniu doświadczali stresu, nie przeżywając napięcia związanego z realizowaniem 

swej roli.  Różnice między matkami a ojcami dotyczyły częstszego występowania u 

matek napięcia związanego z przeżywaniem negatywnych emocji. Uzyskany wynik 

możne wskazywać na siłę relacji matek z adolescentami. Jest ona bardziej intensywna 

oraz cechuje się większym zaangażowaniem niż relacja ojców z adolescentami, co 

potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez L. Nielsen (1996). Doniesienia 

empiryczne z badań B.N. Allison i J.B. Schultza (2004) wskazują, że zarówno córki  

i synowie deklarują konflikty o silniejszym natężeniu niż z ojcami, co także może 

wyjaśniać otrzymane rezultaty badawcze.  

W zakresie przeżywanego niepokoju przyszłościowego, rozpatrywanego w kate-

gorii ogólnej zarówno matki, jak i ojcowie adolescentów uzyskali podobne wyniki. 

Wyniki grupy ojców mieściły się w przedziale przeciętnych ( x =2.24/ x  =2.49),  

natomiast grupy matek były nieco wyższe od poziomu średniego ( x  =3.12/ x  =2.95). 

Warto też zaznaczyć, iż w badaniach Z. Zaleskiego (1997) kobiety uzyskiwały wyższe 

wyniki w zakresie niepokoju przyszłościowego niż mężczyźni. Matki adolescentów 

istotnie częściej niż ojcowie doświadczały niepokoju przyszłościowego o charakterze 

osobistym. Możliwe, że z powodu silniejszego zaangażowania w relację z nastoletnim 
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dzieckiem odczuwały większą odpowiedzialność za nie, co mogło stanowić powód ich 

niepokoju o własne zdrowie czy zaistnienie prawdopodobnych, niekorzystnych 

sytuacji losowych. Możliwe, że niepokój osobisty motywował matki do większej 

dbałości o siebie, uważności, by jak najdłużej mogły wspierać adolescenta. 

Prezentowane wyniki badań własnych ukazują także występowanie tendencji 

(p<.056) w doświadczaniu przez matki niepokoju przyszłościowego związanego  

z realizowaniem przez nie roli rodzicielskiej. Prawdopodobnie mając świadomość 

trudności wychowawczych związanych z wczesnym okresem adolescencji badane 

matki antycypowały problemy, które mogą pojawić się w późniejszym okresie 

dorastania i spostrzegały obszary deficytów we własnych kompetencjach, a może 

nawet potrzebę wsparcia społecznego. Profesjonalne wsparcie psychologiczne 

stanowiłoby dobre rozwiązanie, bowiem szczególnie w grupie badanych matek 

ujawniło się wiele istotnych statystycznie zależności wskazujących na dodatni związek 

między odczuwaniem stresu i doświadczaniem niepokoju przyszłościowego. 

Reasumując, rodzina rozumiana jako układ więzi tworzących ją osób stanowi 

podłoże wzajemnych wpływów między jej członkami. Wszystkie tworzące rodzinę 

osoby poprzez swoje wzajemne emocjonalne ustosunkowania oraz reakcje i Zacho-

wania wpływają na klimat życia rodzinnego oraz na jakość pełnionych ról rodzinnych. 

Co ważne, sposób funkcjonowania rodziny, m.in. poprzez oddziaływania 

wychowawcze kształtuje zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie dzieci  

i młodzieży. Dlatego profesjonalna pomoc i wparcie psychologiczne winno 

obejmować cały system rodzinny. 
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Postawy rodzicielskie matki i ojca a lęk  

jako stan i lęk jako cecha 

u młodych dorosłych 

 

Zarówno w opracowaniach teoretycznych jak i w przeprowadzanych badaniach 

psychologicznych udowodniono wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się 

osobowości dziecka. Celem artykułu było ukazanie zależności pomiędzy typem postaw 

rodzicielskich matki i ojca a występowaniem u dorosłych dzieci lęku jako stanu i lęku 

jako cechy. Dokonano przeglądu typologii postaw rodzicielskich oraz metod badania 

relacji rodzic – dziecko, a także analizy wpływu postaw rodzicielskich na 

kształtowanie się cech osobowości dziecka, a zwłaszcza lęku. Zbadano zależność 

pomiędzy rodzajem postawy rodzicielskiej: akceptacji-odrzucenia, autonomii, 

postawy niekonsekwentnej, nadmiernego wymagania i nadmiernego chronienia,  

a wystąpieniem lęku jako cechy, czyli wewnętrznego stanu dyspozycji do reagowania 

lękiem oraz lęku jako stanu, czyli lęku odczuwanego przez osobę subiektywnie jako 

stan napięcia, niepokoju, obawy i dyskomfortu, będącego reakcją organizmu na daną 

sytuację. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, iż im rodzice bardziej 

akceptują dziecko i dają im potrzebną dla ich usamodzielnienia się i niezależności 

autonomię, tym w mniejszym stopniu występuje u nich zarówno lęk jako stan i lęk 

jako cecha. Największy wpływ na ukształtowanie się stałej dyspozycji reagowania 

lękiem dorosłych dzieci ma postawa nadmiernego wymagania matki i ojca, a także 

postawa niekonsekwentna, zwłaszcza matki, która jest szczególnie destrukcyjna dla 

córek. W przeprowadzonych badaniach postawa rodzicielska nadmiernie 

ochraniająca nie miała istotnego wpływu na występowanie u młodych dorosłych lęku 

jako stanu i lęku jako cechy. 

 

I. Teoretyczne podstawy problematyki 

 

1. Przegląd typologii postaw rodzicielskich oraz metod badania 

relacji rodzic–dziecko 

Psychologowie rozpoczęli w latach trzydziestych XX wieku liczne badania 

dotyczące postaw rodzicielskich i ich wpływu na osobowość dziecka. M. Kenworthy 
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dokonała próby ich uporządkowania wprowadzając dwa przeciwstawne pojęcia: 

odrzucenia i nadmiernej opieki. Następnie M. Figle dodała jeszcze postawę neutralną 

(za: Rembowski, 1986, s. 57). 

Jedną z pierwszych typologii postaw rodzicielskich, która stała się 

pierwowzorem dla innych badaczy uznano klasyfikację amerykańskiego psychiatry  

L. Kannera, który wyodrębnił cztery typy postaw rodzicielskich:  

 akceptacja i miłość;  

 jawne odrzucanie; 

  perfekcjonizm; 

 nadmierna opieka (za: Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002, s. 132). 

P. Slater stworzył na podstawie retrospektywnych relacji studentów bardziej 

rozbudowany zarówno w zakresie pożądanych jak i niepożądanych wychowawczo 

postaw Autor uwzględnił dwa wymiary: serdeczności - oziębłości (S - O) oraz 

surowości - przyzwolenia (S - P). W tak skonstruowanym modelu umieścił cztery pary 

biegunowo przeciwstawnych postaw: pobłażliwość – surowość, tolerancja - brak 

tolerancji, ciepło - chłód, uzależnianie - separowanie się (za: tamże, 133-134). 

Następnie A. Roe stworzyła obszerniejszą, a zarazem bardziej zróżnicowaną 

typologią postaw rodzicielskich, która zawierała jedenaście pojęć określających 

stosunek rodziców do dzieci. Jego graficzna postać ma kształt koła podzielonego na 

trzy obszary, w których podstawowymi pojęciami są ciepło i chłód. Rozmieszczenie 

poszczególnych postaw w modelu wskazuje na kierunek powiązań między nimi. 

Ciepło łączy się z akceptacją, chłód z unikaniem, a częściowo z chłodu i ciepła rodzi się 

koncentracja uczuciowa na dziecku. Akceptacja może występować jako miłość 

ujawniona w postaci akceptacji kochającej lub uczucie wyrażane przypadkowo, 

sporadycznie. Unikanie prowadzić może do postawy odtrącania lub zaniedbywania. 

Natomiast koncentracja uczuciowa na dziecku przy postawie ciepła przejawia się w 

postawie nadmiernie chroniącej a przy postawie chłodu wiąże się z postawą 

nadmiernie wymagającą. W konsekwencji autorka na podstawie obserwacji 

klinicznych wyróżniła sześć głównych typów zachowań, będących wyrazem 

emocjonalnego stosunku rodziców do dziecka, z których tylko jeden – akceptacja 

kochająca - jest postawą pożądaną wychowawczo (za: Ziemska, 2009, s. 171). 

E. S. Schaefer stworzył hipotetyczny kolisty model zachowania macierzystego. 

Za podstawowe przyjął następujące wymiary: autonomię - władzę oraz miłość - 

wrogość. Bieguny tych wymiarów określają odpowiednio postawy: swobody, 

posiadania, akceptacji, odrzucenia. Pozostałe typy zachowań wyznaczone są przez 

zbliżenie lub oddalenie od podstawowych biegunów. Postawy znajdujące się między 

krańcami wymiarów autonomii i miłości to: swoboda, uznanie praw dziecka, 

współdziałanie, akceptacja. Pomiędzy miłością a władzą E. S. Schaefer umieścił 



 

ISSN 2082-7067 2(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

postawy: akceptacji, nadmiernego pobłażania, chroniącego pobłażania, nadmiernego 

chronienia i posiadania. Wymiary władzy i wrogości wskazują na postawy: posiadania 

autorytatywnego dyktatorstwa, żądającego przeciwstawiania się oraz odrzucenia. 

Natomiast w sektorze między wrogością a autonomią autor umieścił: odrzucenie, 

zaniedbywanie, obojętność, luźny stosunek aż po pozostawienie dziecku swobody (za: 

Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002, s. 134). 

Kolejnym modelem, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju 

problematyki klasyfikacji rodzicielskich oddziaływań wniósł W. C. Becker. Wyniki 

przeprowadzonych przez siebie badań poddawał analizom czynnikowym, aby uzyskać 

niezależne od siebie wymiary rodzicielskiego zachowania. Wyodrębnił następujące 

wymiary: ciepło - wrogość, spokojne - lękowe traktowanie, ograniczani e- swobodę.  

Z kombinacji tych podstawowych wymiarów można utworzyć osiem typów postaw 

ekstremalnych, jednak według Beckera większość rodziców przyjmuje postawy raczej 

środkowe niż krańcowe (za: Ziemska, 2009, s. 174).  

M. Ziemska opracowała klasyfikację postaw mającą zastosowanie nie tylko  

w diagnozie lecz także w pracy terapeutycznej. (tamże, s. 176 - 188). Opierając się na 

typologiach L. Kannera, P. Slatera, A. Roe i E. S. Schaefera zauważyła, że  

w wyróżnionych modelach przeważają postawy niewłaściwe, które mają negatywny 

wpływ na integralny rozwój dziecka. Autorka postanowiła więc stworzyć taki model 

postaw rodzicielskich, który pozwoli na dokonanie pełnej diagnozy, w oparciu o którą 

można byłoby wytyczyć kierunek przekształcania niewłaściwych zachowań 

rodzicielskich. W tym celu postawom niepożądanym przeciwstawiła i wyeksponowała 

prawidłowe sposoby ustosunkowania się rodziców wobec dziecka, które należy 

wzmacniać. Podstawowymi wymiarami nastawień rodziców względem dziecka  

w konstruowanym przez M. Ziemską modelu są: nadmierny dystans uczuciowy  

i nadmierna koncentracja na dziecku (w centrum tego kontinuum znajduje się 

zrównoważenie uczuciowe) oraz dominacja i uległość wobec dziecka (środek 

reprezentuje autonomia rozumiana jako niezależność wewnętrzna matki czy ojca, 

pozwalająca na swobodne kierowanie dzieckiem). Warto zwrócić uwagę, że krańce 

tych wymiarów charakteryzują nadmiar lub niedomiar postawy a jej optimum 

znajduje się w środku skali, co wierniej oddaje rzeczywistość niż w przypadku 

wcześniejszych modeli, w których maksimum był jednocześnie optimum. Nadmierny 

dystans uczuciowy wobec dziecka jest podłożem takich niewłaściwych postaw 

rodzicielskich, jak: odtrącanie i unikanie zaś nadmierne ochranianie bądź nadmierne 

wymaganie to efekt wynikający z nadmiernej koncentracji na dziecku. Autonomia 

wewnętrzna i zrównoważenie uczuciowe rodziców umożliwia im dobry kontakt  

z dzieckiem i traktowanie go jako wzrastającą, odrębną jednostkę, a więc stanowią 

podłoże powstania prawidłowych postaw wobec dziecka jakimi są: akceptacja, 
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współdziałanie, rozumna swoboda i uznanie praw odpowiednio przeciwstawnych do 

wymienionych niewłaściwych zachowań rodzicielskich.  

M. Plopa (2004, s. 338) nawiązując głównie do typologii A. Roe, W. C. Beckera 

oraz prac J. Rembowskiego opracował najnowszą polską klasyfikację postaw 

rodzicielskich. Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej postaw rodzicielskich, 

autor stwierdził, iż w większości stworzonych modeli występują wymiary będące 

formą: kochania, miłości czy akceptacji, odrzucenia, nadmiernej kontroli, 

nadmiernego ochraniania oraz autonomii. Różnice jakie występują w poszczególnych 

klasyfikacjach dotyczą jedynie nazw wyodrębnianych postaw, co jest dowodem na to, 

iż teoretyczne modele odzwierciedlają rzeczywiste postawy rodzicielskie (tamże,  

s. 276). Do wymienionych pięciu czynników autor na podstawie swoich badań 

empirycznych dodał jeszcze wymiar niekonsekwencji.  

Prezentowane postawy rodzicielskie ujawniają stosunek uczuciowy i beha-

wioralny rodziców do dzieci, ich sposoby odnoszenia się do nich, a więc oddziałują na 

ich całościowy rozwój emocjonalny, uczuciowy, społeczny i moralny. Bardzo ważna 

jest także sama percepcja tych postaw przez dzieci. J. Rembowski (1986, s. 154) 

podkreśla, że dziecko jest dobrym, wnikliwym obserwatorem życia w rodzinie  

i krytycznie patrzy a jednocześnie ocenia zachowanie rodziców. Nie jest obojętne, czy 

źródłem informacji o postawach będą sami rodzice czy dzieci, ponieważ treść tych 

wiadomości niekiedy znacznie różni się między sobą (Pospiszyl, 1988, s. 9). Wielu 

autorów zgodnie twierdzi, że na rozwój dzieci większy wpływ mają spostrzegane przez 

nie zachowania rodziców niż rzeczywiste postawy matki lub ojca (Głaz, Grzeszek, 

Wiśniewska, 1996; Plopa, 2004; Pospiszyl, 1988; Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 

2002). Należy poznać retrospektywną ocenę postaw rodzicielskich dokonaną przez 

dzieci, bowiem na jego wychowanie, rozwój osobowości i przystosowanie bardziej 

istotny i bezpośredni wpływ ma wytworzony na podstawie spostrzeżeń obraz 

rodziców. M. Plopa (2004, s. 277) pisze, iż rozwój psychologii percepcji uświadomił 

badaczom, że ważna jest nie tylko informacja o ustosunkowaniu się rodziców 

względem dziecka, lecz przede wszystkim nadanie jej subiektywnego znaczenia przez 

odbiorcę. Choć postępowanie rodziców jest obiektywnym faktem, to wpływa ono na 

rozwój dziecka w takim stopniu w jakim ono je odbiera.  

Obraz rodziców tworzony w umyśle dziecka zmienia się, zarówno w zakresie 

treści jak i integracji spostrzeżeń, przede wszystkim w wyniku przechodzenia przez 

kolejne stadia rozwojowe, w których dziecko przechodzi z egocentrycznej, absolutnej 

niezmienności przez stopniowy zanik egocentryzmu do zintegrowanej niezmienności. 

M. Plopa (2004, s. 279) podkreśla, iż wraz z wiekiem dziecka jego spostrzeżenia 

innych ludzi, a co najważniejsze osób znaczących, stają się coraz bardziej złożone, 

zorganizowane, zawierają więcej pojęć psychologicznych.  
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Weryfikacja zbieżności oceny własnych postaw przez rodziców z ich odbiorem 

w odczuciu dzieci okazała się niezadowalająca. Rodzice mogą korzystniej 

przedstawiać swe relacje z dziećmi, w sposób jednostronny, zniekształcony a nawet 

być nieświadomi braku zgodności między rzeczywistą postawą a jej oceną (tamże,  

s. 280). Uzasadnia to konstruowanie i wybór takich metod przez badaczy, które 

pozwalają na ocenę postaw rodzicielskich ujętych w percepcji dziecka. Można także 

przypuszczać, iż przejście w stadium wczesnej dorosłości związane z procesem 

indywiduacji jest najwłaściwszym okresem oceny relacji rodzic - dziecko. Według  

M. Plopy (2006, s. 161) bowiem pomyślna indywiduacja w istotnym stopniu zależy od 

jakości funkcjonowania rodziny generacyjnej, od obecnych w niej wzorców interakcji. 

Nasuwa się więc wniosek, iż retrospektywna ocena swojego rodzica dokonywana 

przez dorosłe dziecko jest pozbawiona wymiaru egocentrycznego i cechuje ją większy 

stopień obiektywizmu, gdyż dokonywana jest ona z perspektywy czasu. Co zaś 

najważniejsze może być w pewnym sensie prognozą ukazującą, czy zdobyte w rodzinie 

pochodzenia „psychologiczne zasoby” umożliwią mu dojrzałe i odpowiedzialne 

wejście w nowe bliskie związki i relacje, podjęcie dorosłych ról i obowiązków, 

budowanie koherentnej tożsamości, określenie swych granic, przejęcie kontroli nad 

własnym życiem, przekształcenie zależnej relacji rodzic - dziecko we współzależną 

relację dorosły - dorosły (tamże, s. 165 - 166).  

 

2. Postawy rodzicielskie a kształtowanie się cech osobowości i 

lęku u dziecka  

 

Liczne badania potwierdzają pewne tendencje w kształtowaniu się cech 

osobowości dziecka zależnych od przyjętych wobec niego postaw emocjonalnych  

i behawioralnych rodziców. Według Z. Zaborowskiego (1980, s. 59) postawa 

akceptacji, doznawania pozytywnego bilansu uczuciowego z rodzicami sprawia, iż 

dziecko zinternalizuje ich wartości, zasady moralne, wzory etyczne, identyfikuje się 

nimi i postawy wobec rodziców przenosi później na innych. Dziecko intuicyjnie 

wyczuwa, że jego związki z ludźmi będą podobne do pierwszych związków 

emocjonalnych z rodzicami. Odtrącenie w tym pierwszym okresie życia pozostawia 

natomiast trwałe ślady, których nie są w stanie całkowicie zniwelować nawet 

najbardziej pozytywne, ciepłe oraz otwarte kontakty z innymi ludźmi (Głaz, Grzeszek, 

Wiśniewska, 1996, s. 103). M. Ziemska (1986, s. 190) uważa, postawa akceptacji 

rodziców sprzyja kształtowaniu się zdolności u dzieci do nawiązywania trwałej więzi 

emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania uczuć. Natomiast odtrącenie powoduje 

kształtowanie się u dziecka cech agresywności, nieposłuszeństwa, a także ujawnianie 

się zaburzeń rozwoju uczuć wyższych, występowania zachowań aspołecznych a nawet 
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antyspołecznych oraz może być przyczyną bezradności, zastraszenia, trudności w 

przystosowaniu spowodowanych zahamowaniem. Badania M. Plopy (2004, s. 296- 

310) potwierdziły te zależności. Ponadto autor uważa, iż inaczej wpływają te same 

postawy rodzicielskie matki i ojca na córkę lub syna. Stwierdził na podstawie badań, 

że odrzucenie ze strony ojca wpływa na rozwój zachowań introwertywnych córek,  

a postawa zaniedbująca matek znacznie koreluje z zachowaniami introwertywnymi, 

wrogością wobec otoczenia oraz pobudliwością emocjonalną synów. M. Plopa 

udowodnił empirycznie, iż postawa wymagająca ojców sprzyja negatywnym 

nastawieniom i pobudliwości emocjonalnej dzieci obojga płci, a u dziewczynek 

dodatkowo prowadzi do zachowań introwertywnych (tamże). 

Wyniki badań prowadzonych w Polsce wśród młodzieży nieprzystosowanej 

społecznie, przebywającej w zakładach poprawczych pokazują, że znaczna część tych 

młodych ludzi była w dzieciństwie odtrącona i nieakceptowana przez obojga rodziców 

lub przynajmniej jedno z nich (Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, 1996, s. 118). 

Badania M. Ziemskiej (1986, s. 190-191) pozwoliły dokonać opisu cech 

osobowości dziecka kształtowanej w zależności od prezentowanej postawy 

rodzicielskiej. Postawa współdziałania sprawia, że dziecko staje się ufne wobec swych 

rodziców, zwraca się do nich o radę i pomoc, jest zadowolone z własnych wysiłków, 

jest wytrwałe, zdolne do współpracy i podejmowania zobowiązań wobec innych, ma 

niski poziom lęku. Przeciwne skutki powoduje unikanie kontaktu z dzieckiem. Może 

być ono niezdolne do nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, do dokonywania 

obiektywnych ocen, może być niestałe, nieufne, niezdolne do koncentracji w nauce  

i do wytrwałości, jest zazwyczaj lękliwe i bojaźliwe, może wchodzić w różne konflikty, 

a nawet przejawiać lżejsze objawy nieprzystosowania i wykolejenia. W uznającej 

prawa dziecka rodzinie kształtują się takie cechy u dziecka, jak: lojalność, solidarność, 

niezależność, zdolność do podejmowania zadań z własnej inicjatywy. Natomiast 

dziecko wychowywanie przez rodziców nadmiernie ochraniających może ujawniać 

opóźnienie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, zależność, bierność, ustępliwość lub 

też przeciwnie - nadmierną pewność siebie, zarozumiałość, egoizm, wygórowane 

wymagania, które jedynie mają na celu maskowanie jego poczucie niepewności, 

bezradności i lękliwości. Darzenie dziecka zaufaniem i swobodą rozbudza w nim 

zdolność do współdziałania, wytrwałość, umiejętność przystosowywania się do 

różnych sytuacji społecznych, pokonywania trudności, przeszkód. Postawa 

nadmiernego wymagania, korygowania, krytyki koresponduje z rozwojem braku 

wiary we własne siły, lękliwością, podejrzliwością, niepewnością, pobudliwością, 

uległością oraz może prowadzić do trudności w przystosowaniu społecznym.  

M. Ziemska (1973, s. 66-67) stwierdziła także, iż z klinicznego punktu widzenia 

nadmierna koncentracja na dziecku może powodować reakcje nerwicowe  
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a nadmierny dystans może prognozować rozwój cech psychopatycznych (frustracja 

wywołuje bowiem gniew i agresję). 

K. Pospiszyl (1973, s. 168-182) stwierdził na podstawie swych obserwacji  

w ośrodku wychowawczym, że bardzo szkodliwą dla kształtowania negatywnych cech 

osobowości dziecka, jego rozwoju społecznego i moralnego stanowi postawa 

niekonsekwentna rodziców, która powoduje na ogół nadmierną aktywność społeczną 

młodzieży, wyrażającą się we wrogim i agresywnym nastawieniu społecznym. 

Nadmiernie surowe jak i nadmiernie łagodne traktowanie dziecka według autora 

również prowadzi do powstawania u nich niedostosowania społecznego.  

Wadliwe, sztywne postawy rodzicielskie przyczyniają się do rozwoju 

niepożądanych zachowań dziecka. Ich skutki mogą być jednak bardziej dalekosiężne, 

gdyż w przyszłości mogą przyczynić się do hamowania procesu indywiduacji.  

M. Plopa (2006, s. 164-166) podaje wiele argumentów uzasadniających tę tezę. 

Według autora funkcjonowanie młodych dorosłych w życiu może być w znaczącym 

stopniu kształtowane przez uraz odczuwany w stosunku do rodziny pochodzenia. 

Kiedy młody dorosły opuszcza rodzinę generacyjną z poczuciem deprywacji, 

odrzucenia, izolacji, to wyniesione z domu rodzinnego „dziedzictwo” może wnosić do 

przyszłych związków, a tym samym wpływać na ich jakość i relacje. Jeśli w relacjach 

rodzic - dziecko nie jest stosownie do wieku równoważona potrzeba przynależności, 

wsparcia, bliskości, współzależności z potrzebą autonomii, separacji, indywi-

dualności, dystansu, to jednostka może mieć problemy ze sprawowaniem kontroli 

nad swoim życiem, samodzielnym radzeniem sobie z wymaganiami dorosłych ról 

społecznych i obowiązków. Może także doświadczać konfliktowych uczuć, poczucia 

winy, nieufności, urazu, gniewu skierowanych do rodziców. Nadmierna kontrola czy 

ochrona w dzieciństwie w konsekwencji w przyszłości może doprowadzić do trudności 

w budowaniu własnej tożsamości, sztywnego konwencjonalizmu czy konformizmu  

w zachowaniach osób dorosłych. Jednostki z systemów „emocjonalnie zdepta-

wowanych” mogą nadmiernie poszukiwać w przyszłych związkach aprobaty, bliskości, 

w relacjach mogą doświadczać ambiwalencji, obawiać się ewentualnego odrzucenia i 

porzucenia, mieć silną potrzebę zmazania i represji złych wydarzeń z dzieciństwa, 

albo też wiązać się z innymi ludźmi w celu wzmocnienia swego poczucia wartości, czy 

też wybierać takiego partnera, który zaspokoi niespełnione w rodzinie generacyjnej 

potrzeby emocjonalne. 

Człowiek jako istotna społeczna jest uzależniony od innych ludzi. Wynika to  

z długiego rozwoju w okresie dzieciństwa, kiedy jednostka jest całkowicie zależna od 

opieki innych. Zatem w kształtowaniu się osobowości człowieka główną rolę pełnią 

rodzice. A. Kępiński (2004, s. 286) uważa, że na ujawnienie się osobowości lękowej 

główny wpływ ma matka, jej obojętność, wrogość, lękliwość i bezradność. Matka 
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tworzy z dzieckiem niepowtarzalny związek. Zależność dziecka od niej sprawia, że 

zerwanie tej więzi skutkowałoby śmiercią. A. Kępiński (tamże, s. 179-181) uważa 

związek dziecka z matką jako najintymniejszy ze związków międzyludzkich. Dziecko 

komunikuje się z matką za pomocą przenoszenia stanów uczuciowych. Przykładem tej 

komunikacji jest przenoszenie z matki stanów napięcia, lęku i niepokoju na dziecko. 

Matka powinna obdarzać swoje dziecko bezwarunkową miłością oraz opieką. 

Powinna przejawiać wobec niego pozytywne emocje i uczucia, zaspokajać jego 

potrzeby, dawać mu poczucie bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że matka nie 

zaspokaja potrzeb dziecka, lub przenosi na dziecko uczucia lęku, bezradności, czy 

niepokoju. Ponadto na tym wstępnym etapie rozwoju człowieka lęk może rodzić się 

także z powodu obawy przed utratą matki. Wraz z procesem dorastania, rozwoju 

społecznego i percepcji relacji, u dziecka pojawia się lęk społeczny. Według  

A. Kępińskiego (2004) geneza lęku społecznego jest podwójna. Po pierwsze powstaje 

z uczuć do rodziców, a szczególnie do ojca, który jest przedstawicielem porządku, 

zwłaszcza także społecznego. Powstaje u dziecka nieuświadomiony lęk przed karą  

i ośmieszeniem. Ojciec utożsamiany jest z absolutem, osobą wymierzającą kary, osobą 

sprawiedliwą, której nie można się przeciwstawić. W tym wczesnym okresie życia już 

może powstać lęk społeczny. Rola ojca w tym czasie jest bardzo duża, bowiem  

w dziecku tworzą się struktury samokontroli, kształtuje się system wartości. Jeżeli 

dziecko otrzyma w dzieciństwie mocne podstawy odróżniania dobra od zła, będzie 

bardziej odporne na późniejsze oddziaływania innych grup społecznych (Pospiszyl, 

2007). Druga warstwa lęku społecznego powstaje później, podczas kontaktów  

z rówieśnikami. W tym okresie wszystko odbywa się już świadomie, dlatego lęk 

społeczny powstający w tym czasie nie jest już tak głęboko zakorzeniający się. Lęk 

społeczny ujawnia się w sytuacjach władzy i oceny. Według autora lęk ten może być 

silniejszy od lęku przed śmiercią. Podczas tego lęku człowiek wyolbrzymia sytuację 

oceny społecznej, porównywalnie do oceny przed absolutem. Jeżeli lęk zakorzeniony 

jest w pierwszej warstwie, to trudniej go pokonać w porównaniu do drugiej. Człowiek 

jako istota społeczna musi przezwyciężyć lęk społeczny (Kępiński, 2004, s. 209-212). 

Lęk jest indywidualnie odczuwany przez każdego człowieka. Jego siła jak  

i przedmioty i sytuacje wywołujące go są również niejednorodne. Może być 

paraliżujący bądź nadmiernie aktywujący. Może nieustannie towarzyszyć, bądź 

pojawiać się w ściśle określonych sytuacjach. Lęk u ludzi wkraczających w dorosłe 

życie jest już cechą stałą. Jego poziom może być niski lub bardzo wysoki, w zależności 

od indywidualnych cech osobowościowych, które ukształtowały się głównie w wyniku 

oddziaływań rodziców na dziecko. 
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3. Postawy rodzicielskie w retrospektywnej ocenie dokonywanej  

przez dorosłe dzieci według M. Plopy 

 

Przedstawione założenia teoretyczne jak i badania empiryczne potwierdzają 

zasadność stworzenia przez M. Plopę Kwestionariuszy KPR-Roc M i KPR-Roc O,  

w których brana jest pod uwagę retrospektywna ocena zachowania matki i ojca przez 

dorosłe dziecko. Na podstawie sprowadzenia przez autora różnych oddziaływań 

rodziców wyróżnił sześć podstawowych wymiarów: akceptacji, odrzucenia, 

autonomii, niekonsekwencji, nadmiernego ochraniania i nadmiernego wymagania. 

O postawie akceptacji wobec dziecka świadczy wspomnienie w retrospektywnej 

ocenie rodzica jako bezwarunkowo akceptującego, uczącego ufności do świata i ludzi. 

Dorosły pamięta przebywanie z matką czy ojcem jako przyjemne, bezpieczne, dające 

poczucie wsparcia a jednocześnie jest przekonany, że kontakt z nim przynosił również 

rodzicom przyjemność i zadowolenie. Młody dorosły w procesie wzrastania  

w rodzinie pochodzenia mógł swobodnie wymieniać swe myśli, uczucia, poglądy oraz 

miał poczucie zainteresowania rodzica jego potrzebami, troskami, problemami.  

Z perspektywy czasu rodzic jest oceniany jako mający autorytet, otwarty i gotowy na 

udzielenie wsparcia ale nie narzucający się (Plopa, 2006, s. 171-172). 

Przekonanie dorosłego dziecka, iż nie było w dzieciństwie akceptowane przez 

rodzica, wskazuje na postawę odrzucenia. Wspomina on relacje z matką lub ojcem 

jako chłodne, instrumentalne, polegające głównie na zaspokajaniu potrzeb 

materialnych. Z perspektywy oceniającego rodzic traktował go z dystansem, nie 

rozumiał ani nie interesował się jego potrzebami i problemami, był zajęty przede 

wszystkim swoimi sprawami (tamże, s. 172).  

W postawie nadmiernie wymagającej rodzica dorosłe dziecko ma przekonanie, 

że było akceptowane tylko wówczas, gdy wypełniało polecenia, plany, nakazy i zakazy 

rodzica nie uwzględniające często jego odczuć i potrzeb, a często także przekraczające 

jego możliwości i zdolności. Osoba badana pamięta z sytuacji domu rodzinnego, że 

jeśli nie była bezwzględnie posłuszna, spotykała się z krytyką, arogancją, 

obwinianiem. Wspomina także brak tolerancji dla swego sprzeciwu, niemożność 

współdecydowania o swoich sprawach, blokowanie rodzącej się w niej potrzeby 

autonomii i samodzielności. Postawa rodzica z perspektywy czasu odbierana jest jako 

chłodna i nieadekwatna lecz jednocześnie uwarunkowana specyficznym rozumieniem 

dobra dziecka (tamże, s. 172-173).  

Postawa autonomii wraz z akceptacją należy w klasyfikacji M. Plopy do postaw 

pozytywnych. Dorosły ocenia zachowanie rodzica prezentującego wobec niego 

postawę autonomii jako elastyczne i dostosowane do jego potrzeb rozwojowych. 

Rodzic rozumiał potrzebę prywatności dziecka, prawa do posiadania tajemnic, 
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współdecydowania o swoich sprawach, nawiązywania nowych kontaktów 

towarzyskich. Aprobował próby samodzielnego rozwiązywania problemów przez 

dziecko a jednocześnie w razie potrzeby służył radą, wsparciem i pomocą.  

W sytuacjach konfliktowych nie narzucał swego zdania lecz z szacunkiem traktował 

odmienne poglądy dziecka i wskazywał alternatywne rozwiązania. Dorosły pamięta 

również, że jeśli jego zachowanie odbiegało od przyjętych w rodzinie reguł, rodzic 

potrafił być stanowczy i kategoryczny zachowując jednocześnie swój rodzicielski 

autorytet (tamże, s. 173).  

O negatywnym wpływie wychowania niekonsekwentnego dla rozwoju 

emocjonalnego i społecznego dziecka pisali także M Przetacznik-Gierowska i Z. 

Włodarski (2002, s. 128). Postawa niekonsekwentna według M. Plopy charakteryzuje 

się tym, że dorosły pamięta rodzica jako osobę zmienną, nastrojową, nerwową  

w wyrażaniu opinii, uczuć i podejmowaniu decyzji. Ten wewnętrzny, chwiejny stan 

rodzica łatwo przenosił się na relacje interpersonalne w rodzinie i na stosunek do 

dziecka. Brak stabilności w postępowaniu rodzica powodował dystansowanie się 

emocjonalne dziecka, ukrywanie swych problemów, trudności w zwierzaniu się ze 

swych spraw. Badany wspomina, iż akceptacja i angażowanie się w jego sprawy często 

związane były z nerwowością, krzykliwością, ograniczeniami. Dorosłe dziecko szukało 

więc zwykle wsparcia, zrozumienia i bliskości w strukturach pozarodzinnych lub 

wchodziło w koalicję z drugim rodzicem, jeśli spełniał on jego oczekiwania (Plopa, 

2006, s. 173-174). 

Postawa nadmiernie ochraniająca występuje wtedy, gdy dorosły ma 

przekonanie, że był traktowany przez rodzica jako osoba wymagająca ciągłej 

obecności, pomocy i opieki. Przesadna troska przejawiała się w zbytniej integracji  

w sprawy i problemy osobiste dziecka, chęci wiedzenia o wszystkim i wyrażania swej 

opinii odnośnie wszystkiego co było treścią przeżyć czy działań dziecka, braku wiary w 

to, że może ono prawidłowo funkcjonować bez jego pomocy. Wszelkie przejawy 

autonomii były odbierane przez rodzica z lękiem i niepokojem. Nie uznawał on faktu 

dorastania i potrzeby doświadczania swobody przez dziecko. Matka czy ojciec nie 

uświadamiali sobie, że ich zachowanie było źródłem wewnętrznych konfliktów, 

emocjonalnego odsuwania się od nich dziecka, rodzenia się w nim buntu i zamykania 

się w sobie, a także niewiary w siebie. Taka postawa rodzica przeszkadzała osobie 

badanej w budowaniu własnej tożsamości, podejmowania autonomicznych wyborów  

i dążenia do samorealizacji (tamże, s. 174). 

Postawy rodziców prezentowane wobec dzieci nie zawsze są jednolite czy też 

podobne do siebie. Trudno praktycznie wskazać, jakie powiązania między postawami 

ojców i matek są najkorzystniejsze dla dziecka, ponieważ każda rodzina jest złożonym 

systemem wzajemnych oddziaływań wszystkich członków na siebie i brak jest 
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wyczerpujących badań w tej dziedzinie. Dokonując diagnozy należy przede wszystkim 

zwracać uwagę na wzajemne odniesienie się matki i ojca jako małżonków do siebie, 

a także jakie prezentują postawy rodzicielskie w stosunku do dzieci. Czy są one 

zbieżne czy zróżnicowane, pozytywne czy negatywne oraz na to który rodzic 

przedstawiał korzystniejszy układ zachowań wobec dziecka (tamże, s. 205). Nie ulega 

jednak wątpliwości, że gdy jedno z rodziców przejawia postawę niekorzystną dla 

kształtowania osobowości dziecka, jej skutki może złagodzić lub zrównoważyć 

przeciwna postawa drugiego z nich (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002, s. 139). 

Jeśli odrębne ustosunkowania rodziców wobec dziecka są oparte na wzajemnej 

akceptacji i szacunku obojga rodziców względem siebie, wówczas odmienność postaw 

ojca i matki nie przynosi szkodliwych efektów lecz staje się źródłem większego 

bogactwa doznań emocjonalnych i okazją do gromadzenia spostrzeżeń nad 

indywidualnymi cechami rodziców (Głaz, Grzeszek, Wiśniewska, 1996, s. 23). Warto 

także zwrócić uwagę na zachodzący często proces wyrównywania oddziaływań 

rodzicielskich, znajdowania pośredniej, wspólnej, kompromisowej metody 

wychowawczej wskutek wymiany poglądów i obserwowania skutków swych zachowań 

wobec dziecka (Przetacznik-Gierowska, Włodarski, 2002, s. 139).  

 

II. Postawy rodzicielskie a lęk jako stan i cecha – prezentacja 

badań 

 

1. Metodologia badań  

 

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie związku pomiędzy 

retrospektywną oceną postaw rodzicielskich a lękiem jako stan i lękiem jako cecha u 

młodych dorosłych.  

W badaniach uwzględniono pięć wymiarów postaw rodzicielskich matki i ojca 

w retrospektywnej młodych dorosłych:  

Akceptacji – odrzucenia; Nadmiernego wymagania; Autonomii; 

Niekonsekwencji; Nadmiernego ochraniania. 

C.D. Spielberger wyodrębnił dwie postaci lęku: jako stan i jako cechę. Lęk jako 

stan rozumiany jest jako odczuwany przez osobę subiektywnie, wewnętrznie i 

aktualnie - stan napięcia, niepokoju, obawy i dyskomfortu, będący reakcją organizmu 

na daną sytuację. Intensywność oraz jego występowanie jest zależne od rodzaju i 

subiektywnego spostrzegania danej sytuacji. Ponieważ sytuacje, w jakich znajduje się 

człowiek nieustannie ulegają zmianie, wielkość lęku jako stanu, także nieustannie się 

zmienia. Lęk jako cecha jest to pewna względnie stała dyspozycja organizmu do 

reagowania lękiem, w różnych sytuacjach. Skłonność do reagowania na daną sytuację 
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w większym lub mniejszym stopniu lękiem kształtuje się pod wpływem zdobywanych 

w ciągu życia doświadczeń. Osoby, które w dzieciństwie na obiektywnie nie 

zagrażające sytuacje reagowały niczym nie zredukowanym lękiem, pod wpływem tych 

samych bodźców w dorosłym życiu będą również aktywizować lęk. Lęk jako cecha jest 

więc swoistą dyspozycją człowieka do wyzwalania reakcji lękowych, a lęk jako stan 

jest bezpośrednią reakcją na daną sytuację. Obie postaci lęku są ze sobą ściśle 

powiązane. Osoby, które charakteryzują się wysokim poziomem lęku jako cecha w 

różnych sytuacjach reagować będą wysokim lękiem rozumianym jako stan 

(Sosnowski, 1977, s. 349-359). 

Hipoteza badawcza przeprowadzonych badań dotyczyła istnienia zależności 

pomiędzy percepcją postaw rodzicielskich a lękiem młodych dorosłych . Przyjęto 

założenie, iż istnieje zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi a lękiem jako stan 

i lękiem jako cecha u młodych dorosłych.  

 

W celu weryfikacji przyjętego założenia zastosowano dwie metody badawcze: 

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców/KPR- Roc oraz Inwentarz 

Stanu i Cechy Lęku (STAI).  

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców/KPR- Roc 

skonstruowany przez M. Plopę zawiera dwie wersje – do badania retrospektywnej 

oceny postaw matki i ojca (KPR-Roc M i KPR-Roc O). Otrzymane wyniki pozwalają 

na uzyskanie obrazu relacji między rodzicem a dzieckiem w percepcji dorosłych 

synów i córek na pięciu wymiarach: akceptacji - odrzucenia, wymagania, autonomii, 

niekonsekwencji, ochraniania. Do każdego z nich przyporządkowane jest po 10 

stwierdzeń. Dorosłe dzieci ustosunkowują się do 50 stwierdzeń dla matki i 50 dla 

ojca, opisujących postępowanie rodziców względem nich, wybierając jedną z pięciu 

kategorii odpowiedzi:  

1) zdecydowanie taki(a) był(a) i tak się zachowywał(a); 

2) raczej taki(a) był(a) i tak się zachowywał(a); 

3) mam wątpliwości, czy taki(a) był(a) i tak się zachowywał(a); 

4) raczej taki(a) nie był(a) i tak się nie zachowywał(a); 

5) zdecydowanie taki(a) nie był(a)i tak się nie zachowywał(a). 

Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest odpowiednia wartość liczbowa: 

5, 4, 3, 2, 1. Osoba badana może uzyskać od 10 do 50 punktów w obrębie każdego 

wymiaru kwestionariusza. Im wyższy wynik tym większe nasilenie danej postawy 

rodzicielskiej w ocenie badanego. Rzetelność poszczególnych wymiarów 

kwestionariusza jest wysoka. Dla KPR-Roc M wynosi od 0,93 do 0,86 a dla KPR-Roc 

O mieści się w przedziale od 0,90 do 0,84. O wysokiej trafności teoretycznej 

narzędzia w aspekcie strukturalnym świadczy macierz interkorelacji obydwu wersji 
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kwestionariusza, która wskazuje na grupowanie się poszczególnych skal w dwie 

podstawowe wiązki (skale pożądane: akceptacji i autonomii i skale niepożądane, 

negatywne: niekonsekwencji, wymagania i ochraniania, które korelują ze sobą 

pozytywnie) (Plopa, 2006, s.175 - 179).  

Dugą metodą użytą w badaniach jest Inwentarz Stanu i Cechy Lęku będący 

adaptacją amerykańskiego testu State Traite Anxiety Inventory (STAI) autorstwa 

Spielbergera, Gorsucha i Lushene'a. Do warunków polskich test STAI zaadaptowali 

Strelau, Tysarczyk i Wrześniewski. Test składa się z dwóch oddzielnych, niezależnych 

dwu części zawierających 20 stwierdzeń. Część pierwsza STAI (X – 1) przeznaczona 

jest do pomiaru poziomu lęku traktowanego jako aktualny stan emocjonalny, część 

druga STAI (X – 2) służy do pomiaru poziomu lęku rozumianego jako względnie stałą 

cechę osobowości (Wrześniewski, Sosnowski, Matusiak 2002). 

Poziom lęku jako cechy stanowi stopień, w jakim dana osoba postrzega 

obiektywnie niegroźne sytuacje jako zagrażające i w odpowiedzi reaguje na nie 

stanami lęku. Dyspozycja owa jest trwała i nie zależy od chwilowej sytuacji życiowej 

osoby. Lęk jako cechę osobowości kształtują relacje między rodzicami a dzieckiem, a 

zwłaszcza sytuacje karania. Im wyższy poziom lęku tym mniejsza odporność na stres i 

zagrożenie. Wskaźnikiem zmiennej jest wynik ogólny części drugiej Inwentarza 

Stanu i Cechy Lęku Spielbergera, Gorsucha i Lushene'a. Im wyższy wynik tym 

większe nasilenie lęku (tamże). 

Rzetelność inwentarza została ustalona za pomocą zgodności wewnętrznej i 

stabilności bezwzględnej. Zgodność wewnętrzna obu skal jest wysoka i wynosi dla X-1 

od 0,83 do 0,92, zaś dla części X-2 od 0,86 do 0,92. Nieco niższa jest stabilność bez-

względna, zwłaszcza skali X-1 od 0,16 do 0,54, a w skali X-2 mieści się w przedziale od 

0,73 do 0,86. Trafność teoretyczna obu skal potwierdzona w wielu badaniach: wyniki 

w STAI korelują istotnie z wynikami narzędzi mierzących podobne do lęku konstrukty 

teoretyczne; trafność skali X-1 dodatkowo zweryfikowana i potwierdzona w licznych 

badaniach eksperymentalnych. Lęk jako stan charakteryzuje się więc zmiennością i 

jest w dużej mierze uzależniony od aktualnej sytuacji (tamże, s. 9 – 13). Trafność X-2 

waha się pomiędzy 0,52, a 0,83. Trafność diagnostyczna i prognostyczna badana w 

próbie żołnierzy: wyniki w obu skalach STAI pozwalają zarówno diagnozować 

żołnierzy słabo przystosowanych do pełnienia służby jak i przewidywać wystąpienie 

takich zachowań w przyszłości (tamże, s. 13).  

Badania przeprowadzono wśród 60 (30 kobiet i 30 mężczyzn) młodych 

dorosłych w wieku 23- 27 lat, którzy byli aktywni zawodowo i niezależni materialnie 

od swoich rodziców.  
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2. Wyniki badań 

 

Postawy rodzicielskie rodziców badani oceniali przy pomocy Kwestionariusza 

Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców/KPR- Roc. Rozkład zmiennych 

określających postawy rodzicielskie matki i ojca w badanej grupie jest zgodny  

z rozkładem normalnym. Wyniki minimalne, maksymalne, średnie, odchylenia 

standardowe i wyniki stenowe dla poszczególnych skal matki i ojca przedstawiono  

w tabeli 1. 

 

Badani młodzi dorośli deklarowali, że ich matki i ojcowie przejawiali wobec 

nich postawy rodzicielskie: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej i 

autonomii na poziomie wyników przeciętnych. Postawa niekonsekwentna matki była 

oceniana przez dorosłe dzieci na poziomie niskim, co oznacza, że matki były często 

oceniane jako konsekwentne. Przy tej samej postawie ojcowie otrzymali wynik 

przeciętny. Z danych wynika, że matki częściej niż ojcowie stosowały wobec dzieci 

postawę nadmiernie ochraniającą. Poziom lęku jako stan i lęku jako cecha został 

oceniony przy pomocy Inwentarza Stanu i Cechy Lęku będącego adaptacją 

amerykańskiego testu State Traite Anxiety Inventory (STAI) autorstwa Spielbergera, 

Gorsucha i Lushene'a, którą do warunków polskich test STAI zaadaptowali Strelau, 

Tabela 1. Poziom postaw rodzicielskich matki i ojca w badanej grupie 

 

Postawa 

rodzicielska 

Rodzic Min Max Średnia Odchyleni

e 

standardo

we 

Steny Poziom 

akceptacji- matki 12 50 39,67 7,88 6 przeciętny 

odrzucenia ojca 12 50 34,53 9,79 6 przeciętny 

nadmiernie matki 10 40 25,63 8,33 5 przeciętny 

wymagająca ojca 10 43 28,72 8,62 5 przeciętny 

autonomii matki 14 50 36,42 6,83 6 przeciętny 

 ojca 17 48 35,43 6,98 6 przeciętny 

niekonsekwentna matki 10 43 22,35 8,34 4 niski 

 ojca 10 44 26,60 8,99 5 przeciętny 

nadmiernie matki 17 50 36,90 8,25 7 wysoki 

ochraniająca ojca 15 50 28,67 7,98 5 przeciętny 
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Tysarczyk i Wrześniewski. Lęk jako stan w badanej grupie przyjął wartości średnie (5 

sten) - M=34,25; SD=9,20 przy wyniku minimalnym 20 i maksymalnym 61. Wyniki 

zmiennej lęku jako cecha mieszczą się w zakresie od min=28 do max=67. Średni 

wynik lęku jako cecha wynosi M=40,88; SD=9,04, co odpowiada u młodych 

dorosłych 6 stenowi i także oznacza średni wynik.  

Uzyskane wyniki oraz średnie, odchylenia standardowe oraz wyniki stenowe 

skal lęku jako stan i lęku jako cecha przedstawia tabela 2. Rozkład zmiennych w 

badanej grupie jest zgodny z rozkładem normalnym.  

 

Weryfikację hipotezy badawczej zakładającej, że istnieje zależność pomiędzy 

postawami rodzicielskimi a lękiem jako stan i lękiem jako cecha u młodych dorosłych 

przeprowadzono przy pomocy analizy korelacji r Pearsona dla par zmiennych, 

określających poziom lęku jako stan i lęku jako cecha oraz poziom postaw 

rodzicielskich matki i ojca. Wyniki przedstawiono w tabelach 3 i 4. 

 

**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie) 

*. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie) 

Tabela 2. Poziom lęku jako stan i lęku jako cecha w badanej grupie 

Poziom lęku Min Max Średnia Odch. st. Steny Wynik 

Lęk jako stan 20 61 34,25 9,20 5 przeciętny 

Lęk jako cecha 28 67 40,88 9,04 6 przeciętny 

 

 

Tabela 3. Związek postaw rodzicielskich matki z lękiem jako stan i lękiem jako cecha  

 

Zmienna 

 
Grupa N 

Postawa 

akceptacji/ 

odrzucenia 

Postawa 

nadmierni 

wymagająca 

Postawa 

autonomii 

 

Postawa 

niekonse-

kwentna 

 

Postawa 

nadmiernie 

ochraniająca 

Lęk 

jako 

stan 

ogółem 60 -0,412** 0,398** -0,382** 0,236 0,025 

kobiety 30 -0,654** 0,533** -0,471* 0,346 -0,165 

mężczyźni 30 -0,151 0,304 -0,303 0,124 0,264 

Lęk 

jako 

cecha 

ogółem 60 -0,250 0,426** -0,223 0,411* 0,136 

kobiety 30 -0,323 0,314 -0,044 0,455* 0,02 

mężczyźni 30 -0,182 0,541* -0,490** 0,351 0,283 
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Analiza wykazała pozytywny związek postawy nadmiernie wymagającej matki  

z lękiem jako stan. Istotne korelacje dodatnie wystąpiły w grupie ogólnej (r=0,398**) 

i w grupie kobiet (r=0,533**). W przypadku mężczyzn opisana zależność nie 

występuje.  

 

 

Związek negatywny wystąpił w przypadku postawy akceptującej i postawy 

autonomii matki z lękiem jako stan w grupie ogólnej i u kobiet. Oznacza to, że wraz ze 

wzrostem akceptacji i dawania autonomii przez matki córkom maleje poziom lęku 

jako stan u dziewcząt. Postawa nadmiernie wymagająca matki okazała się pozytywnie 

powiązana z lękiem jako cecha w grupie ogólnej (r=0,426**) i u mężczyzn 

(r=0,541**). Oznacza to, że wraz ze wzrostem stopnia stosowania nadmiernych 

wymagań przez matkę wobec synów wzrasta u chłopców poziom lęku jako cecha. 

Postawa niekonsekwentna matki koreluje dodatnio z lękiem jako cecha również w 

grupie ogólnej (r=0,411**) i u kobiet (r=0,455*). Zatem wraz ze wzrostem 

niekonsekwentnego postępowania matek wobec córek rośnie u dziewcząt poziom lęku 

jako cecha. Postawa autonomii matki koreluje ujemnie z lękiem jako cecha (r=-

0,490**) w grupie mężczyzn, czyli ze wzrostem autonomii dawanej synom przez 

matki maleje poziom lęku jako cecha u chłopców. 

 

Tabela 4. Związek postaw rodzicielskich ojca z lękiem jako stan i lękiem jako cecha 

 

  

zmienna 
 

grupa 
Postawa 

akceptacji 
odrzucenia 

Postawa 
nadmiernie 
wymagająca 

Postawa 
autonomii 

 

Postawa 
niekon-

sekwentna 
sekwentna 

Postawa 
nadmiernie 
ochraniająca 

 

  Lęk ogółem -0,122 0,151 0,029 0,103 -0,106  

  jako kobiety 0,017 0,055 0,180 0,045 -0,185  

  stan 
mężczyźni 

 

-0,362* 0,365* -0,262 0,278 0,003  

  Lęk ogółem 0,085 0,259* -0,147 0,328* 0,144  

  jako kobiety 0,008 0,140 -0,016 0,319 0,064  

  cecha mężczyźni 
 

-0,201 0,418* -0,334 0,352 0,250  

*. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie) 
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W przypadku postaw rodzicielskich ojca pozytywny związek wykazała postawa 

nadmiernie wymagająca z lękiem jako stan w grupie mężczyzn (r=0,365*), co oznacza 

że wraz ze wzrostem nadmiernych wymagań ze strony ojca wzrasta lęk jako stan  

u synów. Natomiast postawa akceptacji ojca ujemnie koreluje z lękiem jako stan  

u mężczyzn (r=- 0,362*), czyli wraz ze wzrostem akceptacji ojca maleje lęk jako stan  

u synów. 

Postawa nadmiernie wymagająca ojca jest pozytywnie powiązana z lękiem jako 

cecha w grupie ogólnej (r=0,259*) i u mężczyzn (r=0,418*) oraz postawa 

niekonsekwentna w grupie ogólnej (r=0,328*). Oznacza to, że wraz ze wzrostem 

nadmiernych wymagań ze strony ojca wzrasta poziom lęku jako cecha u synów oraz 

wraz ze wzrostem niekonsekwentnego postępowania ojca rośnie poziom lęku jako 

cecha. 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując przeprowadzoną analizę badań stwierdzono, że istnieje 

zależność pomiędzy postawami rodzicielskimi a lękiem jako stan i lękiem jako cecha u 

młodych dorosłych. Wyniki potwierdziły tezę A. Kępińskiego, że głównie postawa 

rodzicielska matki wpływa na generowanie lęku u dziecka zarówno u córek, jak  

i synów, chociaż występują tu różnice międzypłciowe. Postawa akceptacji matki i jej 

autonomia w stosunku do dzieci koreluje istotnie statystycznie z niższym poziomem 

lęku jako stan u córek, a ich postawa autonomii koreluje z niższym poziomem lęku 

jako cecha u synów. Znaczy to, że córki, wobec których matki były kochające  

i autonomiczne w mniejszym stopniu odczuwają aktualnie w różnych trudnych 

sytuacjach życiowych wewnętrzny stan napięcia, niepokoju, obawy i dyskomfortu, 

będący reakcją organizmu na daną sytuację. Mężczyźni, którzy mieli matki 

zapewniające im autonomię w istotnie statystycznie mniejszym stopniu przeżywają 

lęk jako cecha, czyli nie posiadają względnie stałej dyspozycji organizmu do 

reagowania lękiem, w różnych sytuacjach. Ponadto wyniki badań wykazały, że 

postawy nieprawidłowe matek korelują z lękiem jako stan i lękiem jako cecha u córek 

i synów. Szczególną rolę w generowaniu lęku zarówno jako stan i lęku jako cecha ma 

postawa nadmiernie wymagająca. Taka postawa matki koreluje z wyższym poziomem 

lęku jako stan u córek i z lękiem jako cecha u synów. Nadmierne wymaganie matek 

wpływa niekorzystnie na stosunek dziecka do samego siebie i własnych działań. Zbyt 

duże wymaganie matek szczególnie u dorosłych córek wytwarza postawę lekową  

w stosunku do przeżywanych sytuacji, a w stosunku do synów wpływa na utrwalenie 

się w nich lęku jako cechy, czyli trwałej dyspozycji do reagowania lekiem. Następną 

niekorzystna postawą, która istotnie wpływa na ukształtowanie się lęku jako cechy, 
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czyli względnie stałej dyspozycji organizmu do reagowania lękiem jest postawa 

niekonsekwencji matki. Wyniki badań wykazały, iż taka niekorzystne jest to szcze-

gólnie dla córek. W przeprowadzonych badaniach postawa matek nadmiernie 

ochraniająca nie wpływała w sposób istotny zarówno na ujawnienie się i badanych 

osób lęku jako stanu i lęku jako cechy.  

Natomiast wpływ ojca na wystąpienie lęku jako stan i lęku jako cechy u dzieci 

wiąże się przede wszystkim z przejawianą przez ojców postawą akceptacji oraz 

niewłaściwą postawą rodzicielską nadmiernie wymagającą i niekonsekwencji. 

Postawa akceptacji ze strony ojca koreluje z niższym poziomem lęku jako stan  

u synów. Zatem akceptowani i nieodrzucani synowie potrafią stawić czoła aktualnie 

przeżywanym trudnościom i nie przeżywają nadmiernego napięcia wewnętrznego. 

Jednakże postawa ojca nadmiernie wymagająca jest szczególnie niekorzystna dla 

synów, ponieważ korelowała z wystąpieniem u nich wyższym poziomem lęku jako 

stan i lęku jako cecha. Zbyt duże wymaganie ojców od swych synów wytworzyło  

w nich przekonanie o niskim poczuciu własnej wartości i kompetencji i nie potrafią 

sprostać różnym sytuacjom i wyzwaniom, które ich w życiu realnym spotykają lub 

potencjalnie się mogą zdarzyć. Stąd występuje u nich podwyższony poziom 

wewnętrznego napięcia i niepokoju oraz utrwalenie się stałego mechanizmu 

reagowania lękiem na sytuacje i ogólnie ukształtowanie się cechy osobowości lękowej. 

Ponadto niekonsekwentna postawa ojca korelowała także ogólnie z wyższym 

poziomem lęku jako cecha u dzieci, choć nie otrzymano istotnych statystycznie 

korelacji jak wpływa to na córkę lub syna. 

Otrzymane wyniki badań choć potwierdzają tezę zależności między typem 

postawy rodzicielskiej a lękiem jako stanu i lekiem jako cechy u młodych kobiet  

i mężczyzn, to jednak należałoby przeprowadzić głębszą analizę uwarunkowań  

i wzajemnych odniesień rodziców do siebie i do dziecka oraz całego systemu 

rodzinnego.  

 

Bibliografia 

Adamski, F., (1984), Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie. Warszawa: 

PWN. 

Chryc-Gawrychowska A., Błażek M. (2004), Wpływ postaw rodzicielskich na style 

realizacji celów, w: E. Martynowicz (red.), Motywy, cele, wartości: 

przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych 

Polaków, Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 197 - 214. 

Erikson E. (2000), Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań: Rebis. 

Fajkowska, M. Szymura, B. (red.), (2009). Lęk : geneza, mechanizmy, funkcje. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 



 

ISSN 2082-7067 2(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

Freud, Z. (2001). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: De Agostini, Altaya. 

Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina: biologiczne i psychiczne 

podstawy jej funkcjonowania, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa 

Jezusowego. 

Grochowska A. (1993), Wybrane metody badania postaw rodzicielskich, w: S. Siek, 

Wybrane metody badania osobowości, Warszawa: ATK, s. 391 - 422. 

Grochulska - Stec, J. (1986). Doświadczenia interpersonalne dziecka a proces jego 

wychowania. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 

Harwas- Napierała, B. Trempała, J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. 

Warszawa: PWN. 

Horney, K. (1993). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Dom 

Wydawniczy REBIS. 

Kępiński, A. (2004). Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 

Leary M., Kowalski R.M., (2001), Lęk społeczny. Gdańsk: GWP. 

Plopa M. (1983), Czynnikowe typologie postaw rodzicielskich, „Psychologia 

Wychowawcza” nr 4, s. 412 - 419. 

Plopa M. (2004), Psychologia rodziny: teoria i badania, Elbląg - Kraków: 

Wydawnictwo EUH - E, „Impuls”. 

Plopa M. (2006), Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: „Impuls”. 

Pospiszyl K. (2007), Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa: Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”. 

Pospiszyl K. (red.) (1988), Z badań nad postawami rodzicielskimi, Lublin: 

Wydawnictwo UMCS. 

Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (2002). Psychologia wychowawcza. 

Warszawa: PWN. 

Rembowski J. (1972), Więzi uczuciowe w rodzinie: studium psychologiczne, 

Warszawa: PWN. 

Rembowski J. (1986), Rodzina w świetle psychologii, Warszawa: WSiP. 

Riemann, F. (2005), Oblicza lęku: studium z psychologii lęku. Kraków: WAM. 

Ryś M. (2004), Systemy rodzinne. Metody badań struktury pochodzenia i rodziny 

własnej, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- 

Pedagogicznej. 

Sosnowski T. (1977), Lęk jako stan i jako cecha w ujęciu C.D. Spielbergera, Przegląd 

Psychologiczny nr 2, s. 349-359. 

Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D., (2002), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku 

STAI- podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego. 



MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 107 

Zaborowski Z. (1980), Rodzina jako grupa społeczno - wychowawcza, Warszawa: 

Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia. 

Ziemska M. (2009), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna. 

Ziemska M. (red.) (1986), Rodzina i dziecko: praca zbiorowa, Warszawa: PWN. 

 
 



 

ISSN 2082-7067 2(18)2014 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Mgr Joanna Parol 

Uniwersytet Warszawski  

 

 

Piękno i siła macierzyństwa i ojcostwa 

Sztuka w służbie rodzicielstwu 

 

 

Dzieła filmowe, zrealizowane w określonym momencie w różnych miejscach 

świata, dostarczają wiedzy o uchwyconym w danej chwili świecie i odpowiadają na 

pytania, jak on wygląda, jak się zmienia, w którą stronę zmierza (Lubelski, 2004). Nie 

tylko bowiem dokument, lecz także film fabularny, traktowany jest jako pewien obraz 

świata, relacja z ludzkiej rzeczywistości. Podobnie dzieje się w przypadku dzieł 

literackich. Nie oznacza to jednak, że literatura i film prezentują dokładne 

odzwierciedlenia rzeczywistości, jej wierne kopie. Stanowią one natomiast bogate 

źródło tematów i problemów, ukazują bliskie człowiekowi przeżycia i emocje, 

sytuacje, w jakich może się znaleźć, troski, dylematy i niepokoje, które pojawiają się  

w życiu każdego człowieka. Sztuka, opowiadając o sprawach ważnych dla człowieka, 

zajmuje istotne miejsce w jego kulturze. Dostarcza ona przeżyć nie tylko estetycznych, 

lecz także tych, wiążących się z problemem, ukazywanym na ekranie lub 

pojawiającym się w lekturze.  

Tematem nieodłącznym w dziełach literackich i filmowych jest rodzina,  

a zatem postacie matki i ojca. Kino i literatura, ukazując macierzyństwo i ojcostwo, 

często podejmują tematy trudne, opowiadają o łączących się z byciem matką i ojcem 

troskach, wątpliwościach i niepokojach, jednocześnie dzięki temu bardziej 

podkreślają ich piękno i siłę. To właśnie nie sielankowe, spokojne przedstawienia 

macierzyństwa i ojcostwa, tylko te, prezentujące je jako „tereny” poszukiwań, walk, 

pytań, dramatów, ale też wielkich radości, okazują się dla czytelnika czy widza 

najbardziej wartościowe, rozwijają wyobraźnię, otwierają umysł, rozbudzają wiarę.  

W swoim artykule dotyczącym macierzyństwa w nauczaniu Jana Pawła II 

Dorota Kornas-Biela (1999) przywołuje refleksje papieża. Zgodnie z nimi staje się ono 

przedmiotem kontestacji i krytyki, uznane za przestarzałą ideę i społeczny fetysz, 

archaiczne pojęcie, barierę i zbędne brzemię, ograniczenie wolności. Dotykają je 

również poważne zagrożenia, nie tylko religijne, ideologiczne i moralne, lecz także 

społeczne, prawne i medialne. Jednocześnie pojawia się zatem konieczność 

zaprezentowania współczesnemu człowiekowi niezwykłej wielkości macierzyństwa. 

Świat współczesny „łaknie i pragnie” macierzyństwa, będącego powołaniem kobiety, 

która „sercem ogarnia każdego z nas”, ale również ojcostwa, świadczącego o „inności”. 



MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 109 

Ojciec jest osobą, wychodzącą dziecku naprzeciw jako ten „inny”. Nawet kiedy 

wykazuje w działaniach cechy macierzyńskie, dowodzące o jego miłości, 

opiekuńczości, czułości, troskliwości, dobroci i przywiązaniu, to zachowuje się inaczej, 

w sposób komplementarny do matki, po męsku (Walesa, 2001). Chociaż pierwszy 

związek dziecko nawiązuje z matką, to dzięki ojcu nie jest to związek jedyny, dzięki 

niemu nie pozostaje ono ze swoją pierwszą zachłanną miłością, ale od razu wchodzi  

w grupę społeczną. Ta wielkość macierzyństwa i ojcostwa prezentowana jest właśnie 

w dziełach literackich i filmowych, zwłaszcza tych, przedstawiających matkę i ojca 

jako cel wędrówek-poszukiwań, łączących się z odnajdywaniem samych siebie  

i własnych tożsamości, opowiadających o nieobecności rodziców czy ich nagłym 

pojawieniu się, ukazujących rodzinę jako iluzoryczną lub ograniczającą wolność czy 

wreszcie nadających rodzicom piękne, baśniowe role, wiążące się z bezpiecznym 

schronieniem i domem oraz z pozwalającym na odkrycie własnej przeszłości snuciem 

przejmujących opowieści.     

 

1. Miłość macierzyńska i ojcowska 

 

Macierzyństwo i ojcostwo oznaczają nie tylko bycie matką i ojcem, lecz także 

wszelkie wiążące się z tym uczucia, doznania i obowiązki. Jednocześnie prowadzą 

rodziców i ich dzieci przez niezwykłą, wieloetapową podróż, rozpoczynającą się od 

radości cudu, uczestniczącą w radości rozwoju, twórczości, odkrywania nowego 

człowieka, towarzyszenia, dorastania i samodzielności – od kontroli rodziców do 

samokontroli, radości spełnienia i powołania (Soszyńska, 1999). 

Potrzeba miłości rodzicielskiej jest największą i najsilniejszą potrzebą w życiu 

dziecka. Rodzice, obdarzając swoje dzieci miłością, zapewniają im szczęśliwe 

dzieciństwo, poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój osobowości (Maciarz 

2004). To właśnie rodzicom dzieci zawdzięczają wszystko, co zostało w nich 

ukształtowane w czasie dziecięcych i młodzieńczych lat, a zatem charakter, 

umiejętności, przekonania i oceny, motywacje, preferencje, system wartości i du-

chowe wnętrze (Kornas-Biela, 1999).   

Według Fromma matka darzy dziecko miłością bezinteresowną, 

bezwarunkową, kocha je tylko dlatego, że ono istnieje. „Miłość matki jest szczęściem, 

jest spokojem, nie trzeba jej zdobywać, nie trzeba na nią zasługiwać. Jeśli istnieje, jest 

błogosławieństwem, jeżeli jej nie ma, wydaje się, że całe piękno uszło z życia” 

(Fromm, 1971, s. 60). Nastawienie do dziecka, odnoszenie się do niego, okazywane 

emocje, dotyk wpływają na to, jakim małym człowiekiem ono będzie – czy radosnym  

i ciekawym świata, czy obawiającym się jego i ludzi wokół, gdyż związek matki  

z dzieckiem jest jedyny i niepowtarzalny. W przywołanym już artykule dotyczącym 
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macierzyństwa w nauczaniu Jana Pawła II, Dorota Kornas-Biela omawia jego 

podwójne znaczenie: ma ono wymiar zarówno fizyczny, jak i duchowy. Jan Paweł II 

określa je jako niepojęte doświadczenie, przedziwny dar, przywilej, misję, wspaniałą  

i fundamentalną rzeczywistość ludzką, natomiast matkę jako kapłankę kościoła 

domowego, strażniczkę domowego ogniska i serce wspólnoty rodzinnej. 

Macierzyństwo to szczytowy wyraz personalistycznego i wspólnotowego nastawienia, 

będącego istotną cechą osoby ludzkiej, która nie może siebie inaczej odnaleźć, jak 

tylko przez dar z siebie dla innych. Niewątpliwie jednak macierzyństwo to dar nie 

tylko dla matki i dziecka, lecz także dla całej społeczności. Dzięki niemu dokonuje się 

humanizacja życia społecznego i kierowanie go ku pozytywnym celom, ku cywilizacji 

miłości. W czasach postępu i techniki, grożących stopniowemu zanikowi wrażliwości 

na człowieka, wizerunek kobiety-matki i wiążące się z nim skojarzenia, chronią 

godność człowieka i szacunek dla jego życia tylko dlatego, że jest człowiekiem  

i najważniejsza jest miłość (Kornas-Biela, 1999). Warto również wspomnieć o misji 

wychowawczej macierzyństwa, o której mówi Jan Paweł II w Evangelium vitae.  

Główną rolę odgrywa w niej zaufanie do matki oraz łączący się z nim szacunek dla 

człowieka od samego poczęcia.  

Jak podkreśla Braun-Gałkowska (2001, s. 207), „ojciec musi przede wszystkim 

być, po prostu być”. Poza tym dobry ojciec powinien być wsparciem dla rodziny. Józef 

Augustyn (2001, s. 247 – 252) omawia natomiast cechy dojrzałego ojcostwa, wśród 

których znajduje się zaufanie, szczerość, otwartość w rodzinie, autorytet, służba 

dziecku, bezinteresowność, radość zmagania i walki (najpierw wewnętrzna walka  

z własną słabością, niestałością woli, zmiennością uczuciową, skłonnością do 

zniechęcania się, tendencją do ucieczki; następnie zewnętrzna – o miejsce w świecie, 

pozycję zawodową, z nieustanną rywalizacją, manipulacyjnym zachowaniem, 

nieuczciwością i niesprawiedliwością na świecie, o godne i uczciwe życie swoje  

i swoich najbliższych). Najważniejszym zadaniem ojca jest, będąca owocem miłości 

do dziecka, jego obrona, przy jednoczesnym tworzeniu klimatu wolności i ofia-

rowywaniu czasu. Warto również dodać, że, na co wskazują Maria i Piotr Oleś (2001), 

szczególnie dotkliwa okazuje się nieobecność ojca w życiu syna. Brak z jednej strony 

wzoru męskiego zachowania, wzoru skutecznego przywództwa, z drugiej natomiast 

miłości i poczucia bezpieczeństwa, które daje ojciec, pozostawia trwały ślad  

w psychice dorastającego chłopca. Pozbawienie wzorca – dobrego, by go powielać lub 

złego, by starać się być innym – przyczynia się do tego, że w dorosłym życiu młody 

mężczyzna może nie wypracować w sobie wystarczającej odwagi czy stanowczości. Ma 

to swoje konsekwencje nie tylko dla zdolności pełnienia roli mężczyzny jako ojca, lecz 

także wiąże się z trudnościami w realizowaniu siebie w roli przywódcy.  
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Matka przez Kępińskiego i Stefan (1999) określana jest jako „dom”, z którego 

człowiek wychodzi, natomiast ojciec z tego domu prowadzi w świat. Matka odpowiada 

więc za rozwój emocjonalny dziecka, ojciec zaś za rozwój moralny, etyczny oraz za 

obraz samego siebie. Wychowanie nowego człowieka rozumiane całościowo wymaga 

zatem dwoistego wkładu rodzicielskiego, zarówno macierzyńskiego, jak i ojcowskiego.  

 

2. Pokochane macierzyństwo i jego granice – mieć dziecko a być 

matką. Emocjonalna aura błękitu i czerwieni 

 

Dzięki miłości macierzyńskiej dziecko odkrywa swoje człowieczeństwo. 

Odnajduje prawdziwe dobro, zawierające się w wolności i potrafi czynić z niej użytek. 

Matka „wyzwala w dziecku człowieczeństwo przez miłość, wyzwala go dobrocią. 

Wystarczy czasem jedno słowo, jedno spojrzenie jeden uśmiech. Już sama 

świadomość, że matka jest blisko i czuje, co nas krępuje, ogranicza, upokarza, 

zdejmuje nam wielkie ciężary z serca. Nawet, gdyby człowiek najgłębiej upadł  

i najbardziej się zaplątał, pewność, że ma miłującą matkę, dla której jest dzieckiem  

i dla której nie stracił wartości, wyzwala go. Każdy człowiek ma matkę, a świadomość, 

że ma matkę, świadomość jej macierzyńskiej miłości daje ogromną siłę moralną, daje 

pewność, bo matka nie zawodzi” (Kornas-Biela, 1999, s. 26).  

Miłość macierzyńska jest niezwykła – jednocześnie bardzo silna i delikatna –  

z jednej strony „zdejmuje wielkie ciężary z serca”, nie zawodzi, daje siłę, wyzwala,  

z drugiej natomiast nie ogranicza, obdarowuje dobrocią i wolnością. Znajduje się ona 

pomiędzy oznaczającą zatracenie w macierzyństwie fetyszyzacją roli matki i jej 

negacją, będącą konsekwencją niezaplanowanej ciąży lub zorientowania kobiety na 

pozamacierzyńskie cele (Będkowska-Heine, 2003). Te dwa bieguny macierzyństwa, 

które wydają się nie do pogodzenia, łączy w sobie postać matki z powieści Lionel 

Shriver Musimy porozmawiać o Kevinie. Na jej podstawie powstał film Lynne 

Ramsay o tym samym tytule, nominowany do Złotej Palmy w Cannes w 2011 roku. 

Eva, matka Kevina, z jednej strony całkowicie skupia się na synu, wydaje się bez niego 

nie istnieć, w jej oczach jest on odpowiedzialny za wszystko, co ma miejsce nie tylko w 

jej życiu, lecz także ludzi z otoczenia, z drugiej natomiast nie odnajduje się w roli 

matki i ją neguje, co przyczynia się do tego, że nie rozumie swojego dziecka. Powieść 

Shriver i film Ramsay, podkreślając oziębłość matki, paradoksalnie akcentują jej 

bezwarunkową miłość. Eva traktuje zajście w ciążę jak „przeniesienie do innego 

życia”. Przyzwyczajona do odwiedzania wielu krajów i poznająca ich odmienne 

zwyczaje i kultury pragnie gwałtownej zmiany. Świat wydaje jej się monotonny, 

natomiast słowa, myśli i uczucia niezależnie od miejsca – takie same. Za jedyny 

sposób na wyrwanie z marazmu uznaje macierzyństwo, które nazywa „obcym 
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krajem”. Nie jest to jednak metafora negatywna – Eva kocha podróżowanie, pracuje 

w wydawnictwie przewodników po wielu miejscach świata. Macierzyństwo okazuje się 

jednak dla niej znacznie trudniejsze, niż się spodziewała.  

- Mogłam przewidzieć, że czasem będę musiała posprzątać wymiociny. Piec 

świąteczne ciasteczka. Ale nie mogłam spodziewać się tego – Kevin sprowokował 

mnie spojrzeniem. – Nie mogłam przypuszczać, że jako załącznik do ciebie – 

starałam się mówić tak dyplomatycznie, jak tylko potrafiłam – dostanę taką masę 

roboty i problemów. Myślałam, że – nabrałam powietrza – ta część umowy będzie 

bezpłatna (Shriver 2011, s. 67). 

 

Fragment ten zwraca uwagę na różnicę pomiędzy stwierdzeniem „mieć 

dziecko” a „być matką”. Braun Gałkowska (1999, s. 74) podkreśla, że „matka nic nie 

ma, matką się jest”. Od poczęcia syna Eva czuje dystans do niego, a w momencie 

narodzin łączy go ze swoimi ograniczeniami, nie tylko z cierpieniem, lecz także z 

porażką. Stara się odnaleźć z nim „wspólny język”, zrozumieć go, zbudować z nim 

więź, jednak wszystkie te starania podejmuje na przekór sobie.    

Wiem, że mi nie uwierzysz, ale bardzo mocno starałam się zbudować jakiś 

uczuciowy związek z moim synkiem. […] Im bardziej próbowałam, tym bardziej 

byłam świadoma, że moje starania podejmowałam z obrzydzeniem. Oczywiście, że 

te wszystkie czułości, które tak naśladowałam, powinny pojawić się bez żadnego 

zaproszenia lub starania. Nie tylko Kevin doprowadzał mnie do depresji. […] Byłam 

winna przestępstwa emocjonalnego. Ale Kevin dołował mnie bardzo, i mówię Kevin, 

a nie dziecko. Od samego początku to stworzenie było dla mnie specyficzne […]. Dla 

mnie Kevin nigdy nie był „dzieckiem”. Był wyjątkową, niezwykle przebiegłą 

jednostką, która przybyła do nas i zamieszkała z nami, i tylko przypadkiem była 

taka mała (Shriver, 2011, s. 103). 

 

Od wczesnego dzieciństwa syn wydaje się inteligentny, przebiegły, wręcz 

„przerażająco dorosły”. Ogromna uwaga, którą Eva poświęca chłopcu, kojarząca się z 

zatraceniem w macierzyństwie, tak naprawdę jest jego negacją – wiecznym 

oskarżaniem Kevina. Brak czułości, ale także dyscypliny oraz apatia matki od samych 

narodzin syna, przyczyniają się do jego swoistej alienacji i paradoksalnie uzależnienia 

od Evy – od pierwszego prawdziwego zainteresowania dzieckiem, spowodowanego 

złamaniem przez niego ręki i łączącego się z jej poczuciem winy, Kevin zaczyna 

manipulować zachowaniami i reakcjami kobiety. Od tej pory ciągle rośnie jego 

potrzeba odczuwania strachu przez matkę i wzbudzania jej poczucia winy, gdyż dzięki 

temu skupia on na sobie całkowitą uwagę Evy. W końcu prowadzi to do tragedii – 
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Kevin dokonuje okrutnej zbrodni. Film i książka nie dają jednak jednoznacznej 

odpowiedzi na pytanie, kto lub co się do tego przyczynia. Czy odpowiedzialna jest za 

to matka, z którą chłopiec nie miał dobrego kontaktu? A może oportunistyczny, 

pobłażliwy i często nieobecny ojciec? Skąd w człowieku bierze się zło? Czy zachowanie 

chłopca od wczesnego dzieciństwa to ukryte wołanie o pomoc? Jak osądzić Kevina? 

Fenomen tych dzieł polega właśnie na postawieniu wielu pytań. Celem ich nie jest 

sprowokowanie odbiorcy do podania jednoznacznej odpowiedzi na nie, tylko 

pobudzenie jego umysłu, wywołanie silnych emocji. Sytuacja jeszcze bardziej się 

komplikuje, gdy Eva zachodzi w ciążę po raz drugi. Tym razem od samego początku 

jest radosna, porównuje siebie do motyla, zrzucającego swój kokon. Zastanawia się 

nad tym, czy niemowlęta mają jakieś uczucia w pierwszej godzinie swojego życia. Eva, 

biorąc pod uwagę swoje doświadczenia podczas dwóch porodów, kontrastuje 

emocjonalną aurę czerwieni, wściekłość i oburzenie, towarzyszące narodzinom 

Kevina, z błękitem, spokojem i wdzięcznością w czasie przyjścia na świat córeczki.     

Podczas narodzin dwójki moich dzieci natychmiast mogłam rozróżnić 

dominujący ton emocji, tak jakby był to wiodący instrument lub kolor wyraźnie 

kontrastujący z tłem obrazu. W przypadku Kevina wyczuwałam ostry, wysoki ton 

krzyku gwałconej kobiety, kolor pulsował krwistą czerwienią, a uczuciem 

dominującym była wściekłość. Odgłos i natężenie tej złości były nie do 

wytrzymania, a wraz z jego dorastaniem stawały się nieskończonym rykiem 

samochodowego klaksonu. Obraz w tle stawał się coraz mniejszy, jego barwa tężała 

w czarniejszej purpurze, charakterystycznej dla wątroby, a przeważającymi 

emocjami były niespokojny gniew i spokojne, ustępujące oburzenie.  

Z kolei gdy urodziłam Celię, być może na pierwszy rzut oka miała 

pomarszczoną twarz i była umazana we krwi, jednak jej aura miała kolor 

jasnoniebieski. Zostałam opanowana przez ten sam odcień błękitu nieba, który 

widziałam podczas naszych miłosnych uniesień. Nie płakała, gdy się urodziła, a jeśli 

wydawała jakieś dźwięki, to był to cichy, wędrujący głos włóczęgi, który z dala od 

domu cieszy się wyprawą i nie dba o to, czy ktoś go teraz słyszy, czy nie. 

Dominującą emocją, jaką wywoływało to małe, jeszcze niewidzące stworzenie – 

rączkami nie chwytała powietrza, a tylko jakby się nim zachwycała; jej usta, gdy 

znalazły się przy sutku, od razu zaczęły ssać – była wdzięczność (tamże, s. 249).       

 

Powieść Musimy porozmawiać o Kevinie i film o tym samym tytule 

rozszerzają pojęcie macierzyńskiej miłości, próbują odpowiedzieć na pytanie, czy ma 

ona granice. Fabuła obu przedstawiana jest z dwóch stron, z jednej odbiorca 

uczestniczy w losach rodziny Evy, z drugiej – w jej funkcjonowaniu w społeczeństwie 
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po zbrodni syna. Kobieta zachowuje się tak, jakby czuła się winna. To, że nie zmienia 

otoczenia i cierpliwie znosi szydercze spojrzenia i obelgi ludzi wokół, wydaje się 

swoistym wymierzeniem sobie samej kary, próbą odkupienia win, zmierzenia się  

z odpowiedzialnością, ale również z macierzyńską miłością – kobieta nie przestaje 

odwiedzać w więzieniu swojego syna. Za kluczowy fragment w powieści i kluczową 

scenę w filmie można uznać kierowane do Kevina pytanie Evy, starającej się 

dowiedzieć, dlaczego dopuścił się on tak przerażającej zbrodni.     

- Myślałem, że wiem – powiedział ponuro. – Teraz jednak nie jestem pewien 

(tamże, s. 444).       

Może Kevin wreszcie zrozumiał, że matka go kocha? Może po prostu to poczuł i 

dotarło do niego, że nie musiał zabijać? A może to matka wreszcie go pokochała? 

Jedyną ozdobą pomieszczenia Kevina w więzieniu jest zdjęcie Evy. Pytany przez 

dziennikarzy, czy zabił dlatego, że był zaniedbywany przez matkę, zaprzecza, broniąc 

jej. Wreszcie ją przeprasza.    

Gdy tuliłam go na pożegnanie, przylgnął do mnie jak małe dziecko, czego 

nigdy nie robił w swych najmłodszych latach. Nie jestem pewna, bo usta miał 

wciśnięte w kołnierz mojego płaszcza, ale wydawało mi się, że powtarzał 

Przepraszam. Nie wiedziałam, czy dobrze słyszę, ale zaryzykowałam i wyraźnie 

powiedziałam: - Ja też przepraszam, Kevin. Ja też przepraszam (tamże, s. 446).       

 

Eva natomiast „przyznaje się” do tego, że kocha swojego syna. Książka Musimy 

porozmawiać o Kevinie i film na jej podstawie pokazują, jak wiele może znieść 

matka, a także jak wielka i ważna jest macierzyńska miłość. Dziecko, nawet przez 

swoją matkę odrzucane, pragnie jej miłości i różnymi sposobami o nią „woła”. Zawsze 

jednak jest to krzyk „niemy”, dlatego tak trudno go usłyszeć, co doskonale pokazuje 

bardzo oszczędny, operujący ciszą i powściągliwością, a jednocześnie przejmujący 

film Lynne Ramsay. Walka między matką i synem odbywa się w nim bowiem na 

płaszczyźnie emocji – to one okazują się najważniejsze. A macierzyńska miłość, nawet 

ta najgłębiej ukrywana, nie ma żadnych granic.    

 

3. Spełnione i wypełnione ojcostwo – miłość i dramat. Obraz 

samego siebie – identyfikacja i bunt 

 

Macierzyństwo i ojcostwo wiążą się z tożsamością. To rodzice prowadzą swoje 

dzieci ku odkryciu przez nich samych siebie. Niewątpliwie jednak to ojciec 

konfrontuje  dziecko z „wielkością świata”. Jak podkreśla Kornas-Biela (2001) nikt 

nie zastąpi ojca. Dziecko może nie akceptować jego zachowania, ale wie, kto nim jest  
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i co chciałby w nim zmienić. Dzięki temu przez potwierdzenie lub zaprzeczenie jego 

cech, buduje ideał mężczyzny i ojca. Szczególnie dotyczy to chłopców. Przez 

identyfikację z ojcem młody mężczyzna odseparowuje się psychicznie od matki i uczy 

się od niego, co to znaczy być silnym i odpowiedzialnym mężczyzną, dobrym ojcem, 

jak okazywać szacunek kobietom i jak wchodzić w relacje z nimi. Nieobecność ojca 

przyczynia się do tego, że wzór mężczyzny poszukiwany jest w innych miejscach,  

w których może on okazać się nieodpowiedni. „Rozbity w kawałki obraz męskości  

i ojcostwa powoduje zagubienie i szukanie po omacku własnej tożsamości. Coraz 

trudniej mężczyźnie doszukać się istoty męskości oraz istoty ojcostwa. Trudno mu 

sprecyzować, kim jest i kim ma być, czym jest męskość, czym jest ojcostwo, jaki zasób 

cech powinien prezentować, jak ma się zachowywać, czym się zajmować, jakie są jego 

obowiązki, a jakie przywileje, czego się od niego oczekuje, a czego bezwzględnie 

wymaga. Nie tylko rola ojcowska ulega więc degradacji, ale przede wszystkim 

tożsamość mężczyzny” (Kornas-Biela 2001, s. 188). Niezwykle ważne jest to, żeby 

ojciec potrafił być autorytetem. „Brak ojca jako autorytetu i osoby godnej czci 

utrudnia kształtowanie się obrazu Boga jako Osoby godnej największej czci” (tamże,  

s. 175). Poza tym wśród istotnych cech warto wymienić jego odwagę, siłę, stanowczość 

i odpowiedzialność, a także mądrość i zaradność.  

Powszechny jest kulturowy obraz ojca jako osoby, która w pewien sposób 

odpowiada za inicjację i osiągnięcie dojrzałości przez dziecko. Znajduje to 

odzwierciedlenie w sztuce. Takie filmy, jak Droga do zatracenia Sama Mendesa czy 

Duża ryba Tima Burtona, opowiadają o poszukiwaniach: siebie, ojca, własnych uczuć 

do niego, wspólnej drodze czy właśnie inicjacji, rozumianej jako wstąpienie do świata 

mężczyzn. Najbardziej wymowny jest Powrót Andrieja Zwiagincewa (2003). Po 

dwunastu latach nieobecności wraca ojciec. Zabiera on swoich dwóch synów w taje-

mniczą wyprawę, której cel nie jest chłopcom znany. Można to odczytać jako 

nawiązanie do wędrówki Abrahama, mającego złożyć swojego syna w ofierze. Postać 

ojca może kojarzyć się także z Bogiem. Buduje on swój autorytet, wymagając od 

synów posłuszeństwa i szacunku. Ojciec może zostać zinterpretowany również jako 

Chrystus. Scena rozlewania wina podczas kolacji nawiązuje do ostatniej wieczerzy, 

a poza ojca, w której chłopcy widzą go po raz pierwszy, do ukrzyżowania. Natomiast 

cała sytuacja wspólnej wyprawy może kojarzyć się z wiarą – bracia nie znają 

mężczyzny, nazywającego siebie ich ojcem, ale wiedzą, że on nim jest i zaczynają go 

poznawać. 

Wspólnie spędzany czas okazuje się sprawdzianem dojrzałości i męskości, 

starciem miłości z nienawiścią, potrzeby autorytetu z potrzebą wolności. Synom 

imponuje siła ojca  i jego zdecydowanie. Jest on despotyczny, surowy, wymagający, 

nieustępliwy. Jednocześnie niechciany i oczekiwany, zarazem rozczarowujący  
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i budzący ogromny podziw. Pozostaje dla chłopców tajemniczy i „twardy” do 

momentu, w którym zostaje ujawniona jego „słabość” – synowie. Ojciec boi się o nich, 

a oni o swojego ojca. Zaakcentowany zostaje w ten sposób problem odwagi  

i poświęcenia własnego życia dla swojego dziecka. Jak podkreśla Półtawska (2001)  

w wychowaniu mężczyzny ogromną rolę odgrywa doprowadzenie go do osiągnięcia 

tożsamości ojca w pełnym wymiarze duchowo-cielesnym, by potrafił być ojcem, 

kochającym, chroniącym, prowadzącym, wychowującym, a w razie potrzeby – 

ofiarowującym swoje życie. Ponowne zniknięcie ojca, tym razem już na zawsze, 

zostaje zaakcentowane przez całkowite wymazanie jego obrazu – nie ma go nie tylko 

na zdjęciu podobnym do tego, na którym na początku filmu synowie go rozpoznali, 

lecz także na fotografiach zrobionych mu przez zachwyconego jego powrotem 

starszego syna. „Ten brak, może nie metafizycznie, ale zwyczajnie, realistycznie, mówi 

o tym, że nie można zlekceważyć nieobecności, nie można zatrzeć wrażenia 

opuszczenia, braku właśnie, nie można go nagle wypełnić. Powrót nie może więc 

nastąpić” (Haja, 2004, s. 179). Jak stwierdza Braun-Gałkowska (2001), niezależnie od 

przyczyn, sytuacja nieobecności ojca jest w jakimś sensie nienormalna i niekorzystna 

dla wszystkich uczestniczących w niej osób. Pozbawia ona dziecko jednego z dwojga 

najważniejszych ludzi i wzoru męskiego, czyni matkę nieszczęśliwą i samotną, 

natomiast ojca pozbawia bezwarunkowej, ofiarnej miłości, jaką pozwala przeżywać 

ojcostwo. Powrót Andrieja Zwiagincewa pokazuje z jednej strony wszystko, co 

ojcostwo oznacza: siłę, autorytet, odwagę, a przede wszystkim bezpieczeństwo, 

obronę i miłość, łączące się z poświęceniem, z drugiej natomiast podkreśla 

nieodwracalność braku ojca, akcentując jego ogromną, niezastąpioną rolę w życiu 

dziecka. I co najważniejsze – to dzieło filmowe doskonale prezentuje swoiste 

„pęknięcie” występujące w ojcostwie, będące świadectwem jego piękna. Ojciec 

bowiem okazuje się przewodnikiem w pierwszej „wędrówce” dziecka, której celem jest 

odnalezienie przez nie samego siebie, natomiast kosztem – mieszanie się miłości z 

nienawiścią i pragnienia identyfikacji z potrzebą buntu.  

 

4. Iluzja rodziny i jej pragnienie. Tradycja, kontrola i doskonałość  

a prawo do marzeń, wolności i młodzieńczego buntu 

 

Proces wychowania dziecka zależy od postaw rodzicielskich. Ziemska (1973) 

wyróżnia postawy pozytywne – właściwe i negatywne – niewłaściwe. Do 

warunkujących prawidłowy proces wychowania właściwych postaw rodzicielskich 

zalicza postawę życzliwości, współpracy i wymagającej miłości, natomiast do 

negatywnych – postawę nadmiernego dystansu, odtrącania dziecka, agresji wobec 

niego oraz nadmiernej koncentracji na nim. Poza zaspokajaniem istotnych potrzeb, 
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zarówno biologicznych, psychicznych, społecznych i duchowych, jak twierdzi 

Kołodziej (1999), ważne jest otwieranie go na potrzeby innych ludzi. Wychowanie 

dziecka do miłości powinno być zatem związane z uwrażliwianiem go na wartość 

osoby, z uświadamianiem mu, że jednostka ludzka jest wartością ponad wszystkie 

inne, a odpowiedni stosunek do niej decyduje o wielkości i godności osobistej 

człowieka. To też warunek rozwoju rodzicielstwa dojrzałego, a nie zawłaszczającego  

i egoistycznego. Nadmierna emocjonalna koncentracja jest przyczyną rodzicielstwa 

zaborczego, które może prowadzić do nierozłączności z dzieckiem, uzależnienia go od 

siebie, kontroli, nadzorowania, ograniczania, odbierania swobody, zbędnej ochrony 

przed trudnościami, izolacji od świata, tłumienia autonomii, samodzielności, 

drastycznego ograniczania kontaktów z otoczeniem oraz relacji emocjonalno-

społecznych z innymi ludźmi (Maciarz, 2004).  

Bycie rodzicem to przeobrażanie samego siebie i stosunku do dziecka wraz  

z jego dorastaniem i rozwojem, myślenie o dobru czyimś, a nie własnym. Uczenie się 

wycofywania i ofiarności, służenie bez zapłaty, „obdarowywanie bezzwrotne, 

szanowanie indywidualności, wspieranie dojrzałości, pomoc wycofująca się, aż do 

zupełnego usamodzielnienia dziecka – fizycznego i psychicznego” (Braun-Gałkowska, 

1999, s. 69). Jednym z filmów, ukazujących zaborcze rodzicielstwo, są Przekleństwa 

niewinności Sofii Coppoli. Opowiada on o pięciu siostrach, wychowywanych przez 

nadmiernie opiekuńczych rodziców. Dla filmowej matki ważniejsze okazuje się 

stwarzanie pozorów szczęśliwej rodziny niż jej prawdziwe szczęście. Mniej liczy się to, 

co myślą i czują jej córki, bardziej to, jak postrzega to otoczenie i ona sama. Misternie 

ustala reguły wspólnego życia, kontrolując wszystko, co się w nim dzieje. Nie 

przejawia natomiast wobec swoich córek miłości i czułości. Ojciec zaś, zdominowany 

przez płeć żeńską, woli pozostawać na uboczu i nie angażować się, pozwalając swojej 

żonie na całkowite podporządkowanie dziewczyn jej słowu. Kobieta zdaje się nie 

akceptować dorastania córek, osiągania przez nich dojrzałości. Siostry natomiast 

tkwią pomiędzy pragnieniem odkrycia swojego „ja” i poczuciem wolności a brakiem 

akceptacji dla samych siebie. Dziewczyna uczy się „bycia kobietą”. Jeżeli matka nie 

dostrzega jej piękna, a wręcz traktuje je jak coś zakazanego, trudno jej zaakceptować 

własną kobiecość. Wydaje się, że siostry odczuwają cierpienie z powodu stawania się 

młodymi kobietami. W końcu dochodzi do tragedii – przekraczająca próg dorosłości 

najmłodsza z nich popełnia samobójstwo. Sytuację pogarsza jeszcze to, że jedna  

z sióstr nie wraca na noc do domu. Od tego czasu rodzice, starając się przeciwdziałać 

rozpadowi rodziny, całkowicie izolują dziewczyny od świata. Siostry, zamknięte  

w domu, nie chodzą nawet do szkoły. Do tej pory była ona jedynym miejscem, w 

jakim dziewczyny mogły nie wstydzić i nie obawiać się być sobą. To odgrodzenie od 

świata, nieustanna kontrola i brak wolności stwarzają iluzję rodziny, która tak 
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naprawdę przestała istnieć od momentu, kiedy siostry przestały być małymi 

dziewczynkami i zaczęły dorastać.  

W ciągu całego życia człowiek uczy się poszczególnych postaw. Celem 

wychowania w zakresie płciowości człowieka jest wychowanie do miłości pojętej jako 

dar z siebie. Wśród pośrednich celów Kołodziej (1999) wyróżnia zaś wychowanie do 

otwarcia się na drugiego człowieka, do przyjaźni, do małżeństwa, do rodzicielstwa – 

macierzyństwa i ojcostwa biologicznego i duchowego, do czystości oraz życia 

rodzinnego. Ważną rolę odgrywa nauczenie młodej dziewczyny obserwacji własnego 

organizmu, rozpoznawania oznak swojej płodności, podziwiania piękna nastawionej 

na nowe życie natury. To właśnie mając za wzór rodziców i relacje z nimi, 

dziewczynka odkrywa wartość i godność swojego ciała, uczy się jego „języka”, 

dojrzewa we własnej płciowości. Nieakceptacja płciowości przyczynia się natomiast 

do negatywizmu dla rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa. 

Jak twierdzi Kołodziej, harmonijne wychowanie możliwe jest tylko wtedy, 

kiedy w rodzinie panuje przyjazny, uczuciowy klimat. Dzięki atmosferze ogniska 

domowego dzieci i młodzież mają zapewnioną bezpieczną przestrzeń, w której mogą 

opowiadać o swoich wątpliwościach, problemach, a nawet cierpieniach. Dziewczynka, 

dorastająca i dojrzewająca w takim miejscu, jest szczęśliwa, ma poczucie własnej 

wartości i godności, co przyczynia się do tego, że sama pragnie budować dom,  

w którym będzie matką. Wychowanie, zdaniem Kołodziej, powinno więc wspomagać 

proces dojrzewania do rodzicielstwa, co z kolei owocuje szacunkiem do swojego ciała 

i jego akceptacją.  

Rodzicielstwo, dające dorastającym dzieciom wolność, wiąże się nie tylko  

z akceptacją własnego ciała, lecz także własnego umysłu i serca – myśli i marzeń. Jak 

podkreśla Sujak (1998), opisująca macierzyństwo prowadzące do wolności, dzieci 

najpóźniej w okresie dojrzewania potrzebują ograniczenia nadzoru i uzyskania 

swobody, pozwalającej im na weryfikację przekazanej przez rodziców hierarchii 

wartości. Czasami bywa to korekta surowa, ponieważ młody człowiek może sobie sam 

postawić inne wymagania i cele odrębne od tych, wymarzonych przez rodziców. Dla 

nich z wieloma trudnościami łączy się pogodzenie z prawdą, że dziecko wcale nie jest 

zobowiązane do spełnienia pokładanych w nim nadziei i oczekiwań. Warto przywołać 

Stowarzyszenie umarłych poetów Petera Weira (1989) jako jeden z filmów, 

ukazujących dążenia młodych ludzi do odnalezienia własnego celu w życiu  

i zwiększenia wiary w siebie. W tym dziele zostaje skonfrontowane surowe 

wychowanie, oparte na tradycji, doskonałości i dyscyplinie z prawem do wolności, 

marzeń i młodzieńczego buntu. Dzięki nowemu profesorowi młodzi chłopcy uczą się 

wyrażać własne uczucia, poddawać się swoim pasjom. Przywodzi to na myśl jedną  

z radości rodzicielstwa, wspominaną już radość z dorastania i samodzielności dzieci – 
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od kontroli rodziców do samokontroli. Przekleństwa niewinności i Stowarzyszenie 

umarłych poetów pokazują, jak niezwykle ważne i potrzebne jest wsparcie, aprobata  

i poczucie szczęścia rodziców z powodu dorastania ich dzieci. Akceptacja pasji 

życiowych i pozwolenie na dalsze kierowanie swoim rozwojem ma ogromne znaczenie 

dla dorastających młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć swoje miejsce na świecie.  

 

5. Baśniowa mama, baśniowy tata. Macierzyństwo i ojcostwo jako 

piękno i siła  

 

Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją warunki dające możność 

zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego zarówno rodzicom, jak i dzieciom. […] 

Jest także harmonia wśród członków rodziny, oparta na wzajemnej dobrej woli i 

ustępliwości. Jest pewien poziom kulturalny, umożliwiający udział w przeżyciach 

całego świata i w dorobku przeszłych pokoleń. Jest wreszcie specjalna atmosfera, 

którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach: poszczególnych 

członków rodziny łączy mocna więź, dom jest ostoją i otuchą, dodaje odwagi, 

zapewnia spokój” (Kamiński 2014, s. 62). 

 

Ten przepiękny fragment Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego 

pokazuje rolę domu, rolę matki i ojca jako ludzi, tworzących szczególną więź  

i atmosferę. Piękno i siła macierzyństwa i ojcostwa zostają zaakcentowane  

w szczególny sposób w literaturze i w filmach, konfrontujących niewinność, 

dzieciństwo i młodość z piekłem wojny. Na początek warto przywołać Życie jest 

piękne Roberta Benigniego (1997). Guido nie tylko chroni życie swojego małego 

synka, lecz także buduje wokół niego iluzję zabawy, przekonuje je, że razem 

uczestniczą w grze, na którą cudem wykupił ostatnie bilety, co strzeże dziecko przed 

uświadomieniem sobie skali otaczającego zła. Zapewnia synowi miłość, poczucie 

bezpieczeństwa i zaufanie, ale też przedstawia świat jako przychylny i życzliwy. 

Zdaniem Braun-Gałkowskiej (1999) takie ukazywanie otaczającej rzeczywistości daje 

siłę do rozwoju i samodzielności.  

Warto w tym miejscu przywołać wydane we współpracy wydawnictwa 

Literatura i Muzeum Powstania Warszawskiego utwory, podejmujące tematykę 

wojny: Zaklęcie na „w” Michała Rusinka, Czy wojna jest dla dziewczyn? Pawła 

Beręsewicza, Asiunia i Mój tato szczęściarz Joanny Papuzińskiej, Wszystkie moje 

mamy Renaty Piątkowskiej, Wojna na pięknym brzegu Andrzeja Grabowskiego, 

Bezsenność Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali. Kilka z nich nadaje rodzicom piękne, 

baśniowe role, które wiążą się z bezpiecznym schronieniem i domem, a także  
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z pozwalającym na odkrycie własnej przeszłości opowiadaniem przejmujących 

historii.  

Matka w Asiuni Papuzińskiej przedstawiona jest jako ta, która zarządza 

wszystkim, całym domem, pełnym dzieci, książek, bajek i piosenek. Jednocześnie 

wydaje się nierealna, wymarzona, wyśniona, właśnie baśniowa, co prawie na początku 

opowieści dziewczynki zostaje wytłumaczone. Mama bowiem bardzo szybko znika  

z niewyjaśnionych powodów, których czytelnik może się domyślać, poznając dalszą 

część historii. Dziewczynka tłumaczy nieobecność mamy i taty, rozdzielenie  

z rodzeństwem i innymi dziećmi, brak ulubionego kubka i jedzenia – wojną. 

Zniknięcie mamy i taty wydaje się zatem równoznaczne z odebraniem wszystkiego, co 

przyjazne i bezpieczne. Podobnie w utworze Czy wojna jest dla dziewczyn? Pawła 

Beręsewicza mama ukazywana jest jako schronienie, bezpieczeństwo, ciepło, 

„miejsce”, w którym nic złego nie może się zdarzyć.  

„Potem słychać było świst lecących bomb. Mogły spaść wszędzie. […] 

Wtulałam się w mamę najmocniej, jak mogłam. To zawsze była najlepsza kryjówka 

– ciepła, ciemna, pachnąca. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś zły mnie tam kiedyś 

odnalazł” (Beręsewicz 2011, s. 15). 

 

Z drugiej jednak strony dziewczynka musi dzielić się swoją matką.  

„Przez to wszystko moja mama, zamiast po prostu być moją mamą, moim 

aniołem stróżem, moim bunkrem i schronem, dzień i noc pracowała w szpitalu” 

(tamże, s. 17). 

 

W utworach dla młodego czytelnika, opowiadających o wojnie, znacznie 

częściej przedstawiany jest ojciec. Przede wszystkim dziecięcy bohaterowie przypisują 

mu ogromną siłę. Przywodzi to na myśl określenie Półtawskiej (2001), nazywającej 

silne, zręczne, męskie ręce i ramiona „skrótem”, ujawniającym wiele ukrytych  

w człowieku treści i dającym schronienie. Dziewczynka w cytowanym już utworze Czy 

wojna jest dla dziewczyn? opisuje niezwykłą siłę swojego taty.   

„Mój tata był wysoki i strasznie, strasznie silny. Chyba w ogóle najsilniejszy 

na świecie. Potrafił bez najmniejszego trudu jedną ręka podnieść mnie i podrzucać 

jak lekką piłeczkę. Lecąc w powietrzu, zawsze głośno piszczałam, że niby okropnie 

się boję, ale tak naprawdę nie bałam się wcale. Wiedziałam, że tata mnie złapie  

i bezpiecznie postawi na ziemi. Nie chciałam być w skórze tych złych Niemców, 

którzy przyszliby zrobić mi krzywdę. Oczami wyobraźni widziałam, jak wylatują 

jeden po drugim drzwiami i oknami, a mój tata otrzepuje po każdym ręce  

i grzecznie im radzi, żeby już nie wracali” (tamże, s. 10–14). 
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Ojciec w tej opowieści jawi się nie tylko jako obrońca, lecz także pocieszyciel – 

zapewnia córkę, że jej na pewno nic złego nie grozi i opowiada o przyjaciołach, którzy 

nie pozwolą ich skrzywdzić. Jednocześnie stara się zapewnić dziecku jak najbardziej 

beztroskie dzieciństwo. Bawi się z córką i rozśmiesza ją, zarazem zapewniając, że 

zawsze będzie ją bronić.   

- A jak przyjadą po mnie czołgiem? – spytałam wesoło. 

To było zaproszenie do naszej ulubionej zabawy w Głupią Odpowiedź na 

Głupie Pytanie. 

- To im powiem, że moja księżniczka jeździ tylko karetą. 

- A jak będą do nas strzelać? 

- To im zatkam lufę palcem. 

- A jak będą mieć więcej niż dziesięć karabinów?  

- To użyję też palców u nóg. 

- A jak będą zrzucać bomby? 

- To je złapię i odeślę im pocztą. 

- A jak znowu je zrzucą? 

- To dmuchnę tak mocno, żeby do nich wróciły.  

Tata nadął policzki i zrobił przy tym śmieszną minę, że aż mnie brzuch 

rozbolał ze śmiechu (tamże, s. 10–14).  

 

Warto również wspomnieć o roli ojca jako „gawędziarza”, przybliżającego 

swoim dzieciom historię ich miasta. Tata w utworze Mój tato szczęściarz Joanny 

Papuzińskiej zabiera córkę i syna na spacer, podczas którego opowiada o powstaniu i 

wspomina wojnę. Jednocześnie wielu miejscom w Warszawie nadaje szczególnego 

rodzaju znaczenie. Rodzeństwo zaczyna je kojarzyć zgodnie z wydarzeniami, które 

dzieją się w życiu ojca. Opowiadana z perspektywy pojawiającego się szczęścia lub 

pecha, historia ta nasycona jest humorem.  

- A potem kiedy znowu miałeś szczęście, tato? – pytamy go każdego roku. 

- Kiedy was znalazłem – odpowiada tato. 

I przytula nas mocno do siebie (Papuzińska 2013, s. 36).  

 

W tych historiach opartych na faktach i autentycznych biografiach uczestników  

i świadków wydarzeń, sprawy historyczne pojawiają się w tle opowieści, ustępując 

miejsca refleksjom czy problemom, niezwiązanym z historią. Jednymi z nich są 

macierzyństwo  

i ojcostwo, z jednej strony wiążące się z siłą – wielką odpowiedzialnością, z drugiej 
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natomiast z pięknem – dające bezpieczeństwo, schronienie i przede wszystkim 

miłość.   

 

Podsumowanie  

 

Szkic ten, w nawiązaniu do refleksji o konieczności zaprezentowania 

współczesnemu człowiekowi niezwykłej wielkości macierzyństwa i ojcostwa, pokazuje 

jak wielkie, ważne i jednocześnie piękne role odgrywają matka i ojciec. Piękno i siła 

macierzyństwa i ojcostwa bardzo wyraźnie akcentowane są w dziełach literackich  

i filmowych, podejmujących tematy trudne, angażujące umysł, serce i wiarę odbiorcy 

oraz wywołujące silne emocje. Poruszanie takich kwestii, jak brak dobrego kontaktu  

z matką, skomplikowana miłość matki, brak ojca, jego powrót, zaborcze rodzicielstwo 

czy macierzyństwo i ojcostwo w czasie wojny, pozwala na ukazanie nieograniczonej  

i bezwarunkowej miłości macierzyńskiej, spełnionej roli ojca, matki i ojca jako 

zapewniających bezpieczeństwo, schronienie i miłość niezależnie od sytuacji, 

poświęcenia rodzicielstwu, nastawienia do rodzicielstwa czy akceptacji i poczucia 

szczęścia z dorastania dzieci. Jednocześnie podkreślają, że rodzice potrzebni są 

dziecku razem, jako związek osób. Jak twierdzi Kornas Biela (2001), ważna jest ich 

wzajemna miłość, bez której sama miłość macierzyńska czy ojcowska staje się 

niewystarczająca, a czasami raniąca. To, co bowiem najbardziej odzwierciedla się  

w dziecku, to nie tylko osoba matki i ojca, lecz także, a może nawet przede wszystkim, 

łącząca ich głęboka więź, silna „komunia osób”, która okazuje się wzorcem wszelkich 

relacji z innymi ludźmi oraz punktem odniesienia w relacjach z Bogiem. 
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Ojcostwo Boga. O niektórych przedstawieniach Boga Ojca  

w relacji do Syna w chrześcijańskiej sztuce religijnej 

 

 

W Starym Testamencie prawda teologiczna o Bogu Ojcu jako hipostazie Trójcy 

Świętej nie została wyrażona wprost. Dopiero Jezus, jako Syn Boży, Objawił Boga jako 

swego Ojca oraz Ojca wierzących1. Jezus nauczył swych uczniów modlitwy, w której 

wskazał, jak mają zwracać się do Boga jako Ojca (Łk 11, 2)2.  

W celu zwerbalizowania i unaocznienia relacji Boga Ojca do Syna oraz Boga 

Ojca do ludzi teologowie i artyści prawdy te wyrażali wielokrotnie przy pomocy 

ludzkiego języka, w którym obraz odgrywał kluczową rolę; korzystali przy tym  

z bliskiego im języka relacji międzyludzkich, aby w ten sposób próbować coś więcej 

powiedzieć na temat natury i Osoby Ojca (Bardski, 2010, s. 32).  

W ramach niniejszego artykułu chciałbym podjąć temat stosunkowo rzadko 

poruszany w literaturze poświęconej sztuce religijnej – wizualizacji Boga Ojca  

w relacji do Syna Bożego. Chodzi przede wszystkim o przedstawienia artystyczne, 

jakie występują w ikonografii Kościoła wschodniego i zachodniego wraz z ich genezą, 

podstawami biblijnymi i dogmatycznymi oraz omówieniem wybranych wariantów 

ikonograficznych. Temat ten - mimo, że sam w sobie obszerny – pozostaje z reguły na 

marginesie zainteresowania teologów; rzadko też pojawia się w literaturze 

historycznoartystycznej; jak dotąd, wybrzmiewa najczęściej w publikacjach 

historyków sztuki bizantyńskiej3.  

                                                 
1 Jezus nazywa Boga mianem Ojciec (hebr. i aram. Abba). Zob. Mk 14, 36; por. Rz 8, 15; Ga 4, 6. (por. 
Pilch, 2004, s. 10). 
2 Słowo „Ojcze”, które pada w Modlitwie Pańskiej wyraża pochodzenie wszelkiego stworzenia od Tego, 
który wszystko z nicości powołał do istnienia. Przy czym termin ten w odniesieniu do ludzi wyraża 
raczej ideał, do którego winien dążyć każdy ludzki ojciec, niż analogię Boga do ludzkiego ojca (por. Ef 
3, 14-15). 
3 Por. A. Różycka-Bryzek, O możliwości przedstawienia Boga na przykładzie raweńskiej mozaiki z VI 
w., „Zeszyty Naukowe UJ. Studia Religiologica”, 1966, s. 25-32; Znaczną część swojego doktoratu 
malarskim przedstawieniom Ojca w sztuce ikonowej Rusi poświęciła: A. Sulikowska-Gąska, Spory o 
ikony na Rusi w XV i XI w., Warszawa 2007, s. 231-258; na płaszczyźnie sztuki zachodniej do 
problemu nawiązuje: T. Dobrzeniecki, Toruńska Quinitas, „Biuletyn Historii Sztuki”, R: XXX (1968), 
nr 3, s. 261-278; U. M. Mazurczak, Obrazy Boga – Stwórcy w średniowiecznej ikonografii siedmiu 
dni stworzenia. Stwóra jako Architekt, w: Obraz Boga Ojca w kulturze, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, 
U. M. Mazurczak, Lublin 2000, s. 341-361. 
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1. Literackie obrazy Boga 

 

Pismo Święte oraz literatura wczesnochrześcijańska przyniosły ogromne 

bogactwo  symbolicznych i alegorycznych wyobrażeń Boga. Niektóre z nich - w mniej 

czy bardziej zmienionym kształcie - przedostawały się do sztuk plastycznych tworząc 

szereg typów i wariantów ikonograficznych.  

Biblia zawiera w sobie nieprzebrany potencjał symbolotwórczy z racji 

określonych cech treści biblijnych (narracji), które stymulują wyobraźnię wywołując 

bogactwo skojarzeń o charakterze symbolicznym (Bardski, 2010, s. 41). Paul Ricoeur 

pisał, że symbol jest czymś, co zaprasza do myślenia. Niewątpliwie myślenie 

przyczynia się do dojrzewania wyobraźni, tak jak obserwacja – do jej zapładniania. 

Sceny powstające w wyobraźni czytelnika pod wpływem lektury (słuchania) Biblii, 

mają szczególny wymiar ikoniczny – przyczyniają się do powstawania bogatego 

repertuaru wyobrażeń inspirowanych świętym tekstem (tamże, s. 45).  

Ojcostwo Boga w Starym Testamencie ujawnia się przede wszystkim poprzez 

działania i cechy Boga, które w antropomorfizującym języku Biblii można uznać za 

„ojcowskie”1. Takim działaniem jest przede wszystkim akt stwórczy wobec świata i 

człowieka2. W świadomości Izraela Bóg był przede wszystkim Stwórcą i z tej racji w 

Księdze Powtórzonego Prawa zostaje nazwany Ojcem: „Więc tak odpłacać chcesz 

Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym Ojcem, twym Stwórcą? Wszak On cię 

uczynił, umocnił” (Pwt 32, 6). Monoteizm wiary Izraela podkreślał znaczenie takiej 

relacji, która zyskała szczególny wymiar na mocy przymierza, które Bóg zawarł z 

Izraelem: „Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? 

Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?” 

(Ma 2, 10).  

Oprócz dzieła stwórczego i zawarcia przymierza ze swoim ludem Bóg Biblii 

odznacza się takimi cechami, które można uznać za przejawy ojcostwa: to 

sprawiedliwość (prawość) i dobroć (łaskawość, miłosierdzie). Ojciec był w świecie 

starożytnym sędzią rodziny; jego obowiązkiem było wymierzanie sprawiedliwości,  

a przywilejem - łaskawość (miłosierdzie). W Starym Testamencie sprawiedliwość 

                                                 
1 Taki język charakteryzowany przez oblubieńczą miłość Boga do narodu wybranego, który możemy 
dostrzec chociażby w Księdze Ozeasza „A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich 
brałem; oni zaś nie rozumieli, że przywracałem in zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były 
to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę (…). Jakże cię mogę 
porzucić Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? (…) Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje 
wnętrzności” (Oz 11, 3-8). 
2 Biblia podaje w Księdze Rodzaju dwukrotny opis stworzenia świata. Pierwszy opis (Rdz 1,1-2,4a) 
nazywany jest heksaemeronem, ponieważ pokazuje działanie Boga stwarzającego świat w ciągu sześciu 
dni, po których Bóg odpoczął w dniu siódmym. Jest to opis o charakterze kosmologicznym. Drugi opis 
(Rdz 2,4b-25) jest bardziej obrazowy, a nie pojęciowy; bardziej abstrakcyjny i teologiczne bogatszy.  
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odnosi się do różnych podmiotów: m.in. do króla, ludu, pojedynczych osób. Jest 

wreszcie szczególnym atrybutem Boga (por. Ps 119, 137-138.144; Iz 24, 16). Częścią 

sprawiedliwości Bożej jest wierność przymierzu (Ne 9, 7-8.33; Dn 9, 14-16), a jego 

przejawem karząca miłość: Bóg miłujący nie jest Bogiem pobłażającym i dlatego jak 

ojciec napomina dzieci: „Pan bowiem karci, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi” 

(Prz 3, 12). Sprawiedliwość odnosi się również do zbawczych dzieł Boga (Iz 61, 1-2). 

Ten wymiar sprawiedliwości jako zbawienia (zwycięstwa) widoczny jest zwłaszcza u 

Deuteroizajasza (41, 2; 46, 12-13; 51, 5.6.8)1. W chrześcijańskiej tradycji popaschalnej 

pojęcie sprawiedliwości odnosi się do zbawczej śmierci Jezusa na krzyżu, a On sam 

stał się „jedynym sprawiedliwym” (Dz 3, 14; 7, 52 – termin użyty przez Szczepana 

wobec Jezusa).  

W Starym Testamencie atrybutem Boga była też m.in. dobroć (miłość, litość, 

miłosierdzie, życzliwość, lojalność). Wynikała ona z zobowiązań płynących z zawarcia 

przymierza między Bogiem a ludźmi. Na podstawie świętego przymierza Bóg 

wyświadcza ludziom łaskę i miłosierdzie. To miłosierdzie Boże, w oparciu o przy-

mierze, jest ściśle związane ze sprawiedliwością. W Nowym Testamencie, ze względu 

na wierność przymierzu, Bóg okazuje miłosierdzie i wysyła swojego Syna, aby zbawił 

lud (Łk 1, 58; Ef 2, 4; Rz 11, 30-32); jest to apogeum Jego miłosierdzia. Bóg 

zapowiada też, że okaże swoje miłosierdzie wobec wierzących na sądzie ostatecznym 

(2 Tm 1, 18;Łk 16, 24; J 2, 13).  

Literatura wczesnochrześcijańska okazała się bardzo płodna, jeśli idzie  

o charakteryzowanie cech Boga. Posługiwała się przy tym bogatym systemem 

literackich obrazów (symboli, alegorii, personifikacji) o czym świadczy zestawienie, 

którego dokonała Dorothea Forstner OSB w swym dziele Świat symboliki 

chrześcijańskiej. Wiele z tych cech można odnieść do ojcostwa Boga. Wśród znaków 

Boga i jego obecności oraz działania w świecie Forstner wymienia następujące: ręka 

Boża (jako hojność, opatrzność), kamień (jako opoka, skała; znak trwałości i wiecz-

ności; budowano z nich ołtarze ofiarne), litera Taw lub litery JHWH - tetragram (jako 

imię Boga), liczba jeden (pierwotna jedność, doskonałość, początek), liczba trzy 

(synteza, twórczość, wszechwiedza, świętość, po trzykroć święty, Trójjedyny), trójkąt 

równoboczny, tetraktys, liczba cztery (rozległość, wszechobecność, wszechmoc, znak 

Objawienia), heksagram (Gwiazda Dawida, Tarcza Salomona),  krzew gorejący 

(Objawienie JWHW), jabłoń (Oblubieniec), pasterz, kapitan okrętu (władza nad 

ludzkością), świątynia i uczta sakramentalna (Obecność), liczba dwanaście 

(przenikanie się świata i Boga), oblicze ludzkie (wola i poznanie), orzeł (potęga), wół 

                                                 
1 Hebrajczycy uważali Boga za mściciela złych oraz wrogów Izraela (Ps 94). Przekonanie, że Bóg ukarze 
złoczyńców pojawia się również w Nowym Testamencie (1 Tes 4, 6;  Rz 12, 19). Apokalipsa przedstawia 
Boga jako mściciela cierpień swoich wiernych (Ap 6, 10; 19, 2). 
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(wszechmoc), lew, ogień, słońce, światło, złoto, oko (jako czujność, troska ojcowska), 

pies (Iustitia, Misericordia, Pax, Veritas), Arka Przymierza (łaskawość), laska 

Mojżesza (moc), drabina Jakubowa (Opatrzność), trzej młodzieńcy w piecu ognistym 

(opieka), kula (wszechsprawczość), koło (wszechwiedza), księga życia (Forstner, 

1990, s. 507). 

Bogactwo literackich określeń Boga dało asumpt do alegorycznych, 

symbolicznych oraz figuralnych przedstawień Boga w sztuce. 

 

2. Przedstawienia symboliczne Boga 

 

Obawa przed idolatryczną dosłownością figuralnych przedstawień Boga Ojca 

sprawiała, że wytworzył się w okresie wczesnochrześcijańskim pewien oficjalny 

repertuar symboli Ojca. I tak często obecność Boga Ojca w kompozycjach 

chrystologicznych zaznaczano przez strumień światła płynący z niebios (bardzo często 

w scenach Zwiastowania, Zesłania Ducha Świętego i in.), albo grupę aniołów 

przedstawianych w rejestrze niebios ukazanym na danym obrazie (np. Boże 

Narodzenie). 

Ważnym symbolem działania Boga uwidacznianym na obrazach religijnych 

była ręka (ramię, dłoń, prawica - Dextera). W ujęciu antropomorficznym „ręce Boga” 

oznaczały jego działanie wobec świata i człowieka1. Pismo Święte zaświadcza  

o wielorakim rozumieniu symbolu rąk: może być znakiem działania w ogólności (Rdz 

20, 5), prawa do rozporządzania czymś lub kimś (Rdz 6, 6), administrowania, 

nadzorowania (Lb 4, 28), aktywności i energii do działania (Iz 35, 3)2. W bardzo wielu 

miejscach Pisma Świętego ręka, ramię i prawica Boża stanowi rodzaj 

antropomorfizmu oznaczającego moc, działanie, prowadzenie, ochronę, opiekę, ale 

również karę Boga wobec człowieka3. Bóg mówi: „Wyciągałem ręce do ludu 

                                                 
1 Wyciągnięcie ręki do człowieka jest od najdawniejszych czasów znakiem zgody (signum concordiae, 
signum consonantiae). Zachowało się wiele rzymskich monet z wyobrażeniem podanych dłoni na 
oznaczenie zgody (w tym zgody małżeńskiej – jako aktu prawnego oznaczającego zawarcie węzła 
małżeńskiego). Ręka jako symbol działania kosmicznego znajduje odzwierciedlenie w starożytnych 
płaskorzeźbach egipskich, gdzie występuje jako zakończenie promieni słońca (np. na egipskich 
płaskorzeźbach przedstawiających Echnatona oddającego cześć Atonowi); jest znakiem wegetacji  
i odgórnego oddziaływania na przyrodę i losy człowieka). 
2 Żydzi w wystroju synagog i domów nie wykonywali jednak obrazów ręki/rąk Boga; tym niemniej  nie 
brak literackich wizji, w których się ona ukazywała; i tak na przykład Ezechiel widział rękę Boga, która 
podała mu zwój (Ez 2, 9) i unosiła go w górę (Ez 8, 3). Z kolei Daniel wyjaśniał Baltazarowi znaczenie 
ręki piszącej, która ukazała się na ścianie (Dn 5, 24n). Dextera Dei nieraz oznacza Bożą hojność (Ps 
145, 16), miłość (Pp 2, 6), otrzymane przez proroka objawienie (Ez 1, 3; 8, 1; 2 Krl 3, 15), które 
przymuszało go do działania. Nic więc dziwnego, że ręka Pańska weszła do repertuaru sztuki 
chrześcijańskiej. 
3 Prawica Pana odnosi się w Nowym Testamencie m.in. do Syna Bożego. W dziele stworzenia był On 
„ręką Boga”, przez którą wszystko się stało. Chrystus – „ręka Boża” przy pomocy rąk dokonywał cudów 
i uzdrowień – m.in. kładł ręce na chorych, udzielał błogosławieństwa etc.). Ponieważ człowiek jest 
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buntowniczego i niesfornego” (Iz 65, 2). Wyciągnięte ręce proroka albo patriarchy 

mogą oznaczać przedłużenie działania samego Boga. Bóg polecił Mojżeszowi i Aaro-

nowi, aby przed dokonaniem cudów albo sprowadzeniem na Egipt plag wyciągnęli 

ręce (por. Wj 8-10; 14, 16.26.27). 

Ojcowie Kościoła byli na ogół zgodni w symbolicznym rozumieniu ręki Bożej 

jako symbolu działania Ojca. Najczęściej oznaczała błogosławieństwo lub karę wobec 

ludzi. Ale niektórzy z nich wskazywali, że ręka oznacza pośrednictwo w Boskim 

działaniu realizowanym przez Wcielone Słowo – Jezusa Chrystusa1.  

Już w sztuce wczesnochrześcijańskiej mamy do czynienia z wyobrażeniem 

wyłaniających się z niebios (chmur) dłoni (m.in. w malarstwie katakumbowym i na 

płaskorzeźbach pokrywających sarkofagi). Taki motyw odnajdujemy m.in. w scenach 

przekazania Prawa Mojżeszowi, ofiarowania Izaaka. Jak pisze D. Forstner,  

w katakumbie św. Kaliksta w Rzymie została przedstawiona ręka Boga, która dotyka 

w apotropaicznym geście oranta na okręcie (Kościół) unoszonym przez fale 

wzburzonego morza (D. Forstner, 1990, s. 354). W innych przypadkach analogiczny 

motyw wyłaniający się z chmur albo koła (oznaczającego niebiosa) dokonuje 

błogosławieństwa, nakłada wieniec zwycięstwa, albo w inny jeszcze sposób zaznacza 

obecność i działanie Boga. Wyraźnie to widać w scenach obrazujących związek między 

Jezusem a jego Ojcem. Z całą wyrazistością takie ujęcia można zobaczyć w niektórych 

scenach Chrztu Jezusa w Jordanie i Przemienienia Pańskiego, w których ręka 

sugeruje wypowiedziane przez Ojca słowa: „Ten jest mój Syn umiłowany w którym 

mam upodobanie” (Mt 3, 17). W sztuce średniowiecznej prawica Boga Dextera Dei 

ukazuje się również nad Ukrzyżowanym, a w książkowym miniatorstwie często 

pojawia się w różnych scenach biblijnych (D. Forstner, 1990, s. 354). 

Prawica Boża, a szerzej, ramię i ręka wyłaniająca się z nieba, w sztuce 

chrześcijańskiej jest częstym znakiem działania Bożej Opatrzności - Boga 

roztaczającego opiekę nad swym ludem. Sztuka chrześcijańska przejęła ten motyw ze 

sztuki żydowskiej, która nie mogła przedstawiać Boga. Cesarz Konstantyn kazał bić 

monety ze swoim wizerunkiem wraz ręką Boga nad swą głową. W sztuce religijnej 

Wschodu i Zachodu motyw ręki Boga występował z dużym natężeniem do końca 

średniowiecza. Pojawiał się on najczęściej w określonych scenach biblijnych Starego 

                                                                                                                                                         
stworzeniem rozumnym i wolnym, Bóg roztacza nad nim swoją dobroczynną moc i opiekę zgodnie z 
jego naturą. 
1 W takim znaczeniu św. Cyryl Aleksandryjski objaśniał (w: Explanatio in Psalmos, 97, 2; PG 69, 1253) 
słowa psalmisty: „'Wspomagała Go prawica Jego'. (…) Prawicą Boga i Ojca nazywa Syna; przez Niego 
bowiem, niczym własną ręką, Ojciec  wszystko powołał do istnienia, jak o tym świadczy przemądry 
Jan: 'Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało'. Poza tym, jak ręka człowieka nie jest odrębna od ciała, lecz z niego jest i w nim, tak też 
wszechpotężna prawica Ojca, która jest twórcą i mistrzem wszystkiego, przed którą drżą wszystkie 
dzieła, wspomagała Jego samego i Ojca” (Ps 98, 2). 
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Testamentu (stworzenia świata, Adama i Ewy, Kaina i Abla, Abrahama i Mojżesza), 

Nowego testamentu (Zwiastowanie, Chrzest w Jordanie, Przemienienie, 

Wniebowstapienie). W scenach Chrztu Dextera Dei jest skierowana gołębicę Ducha 

Świętego i na Jezusa (osiowość kompozycyjna znamionuje wyobrażoną treść 

teologiczną - Trójcę Świętą). W scenach Wniebowstąpienia Pańskiego z kolei zdaje się 

podciągać Jezusa w kierunku nieba. Ręka nad tronującym Jezusem wskazuje na jego 

boską naturę. W szczególny sposób związek Ojca i Syna zostaje ukazany  

w wyobrażeniach symbolicznych, w których Dextera Dei zostaje umieszczona  

w nimbie krzyżowym, przynależnym wyłącznie Chrystusowi1. 

Ręce Boga (Dextera Dei) to nie jedyne symboliczne wyobrażenie Jego 

obecności i działania. Bóg w Starym Testamencie jest też przedstawiany jako mający 

wiele oczu (Za 4, 10) lub pod postacią oczu/oka. Czuwają one nad światem, jako 

wysłannicy wielkiego króla (por. Hi 1, 6)2. Symbol oka (zwłaszcza wpisanego  

w trójkąt) spopularyzowany został w sztuce późno; pojawia się w znanej nam postaci 

dopiero w XVII-XVIII wieku. W średniowieczu symbol ten był stosunkowo rzadki. 

Częściej zaczął się pojawiać od XV wieku (od tego czasu trójkąt występuje jako nimb 

Boga Ojca). Motyw wywodzi się z mitologii egipskiej, gdzie był znany jako oko 

Horusa. W znanej nam europejskiej ikonografii oko było najpierw przedstawiane  

w otoczeniu obłoków, by następnie przyoblec się w trójkąt – symbol Trójcy. W sztuce 

chrześcijańskiej oko wpisane w trójkąt można zobaczyć np. na wieży katedry  

w Akwizgranie (wykonane w stiuku) w barokowym wydaniu3. 

W ikonografii chrześcijańskiej ryba w oczywisty sposób oznacza Chrystusa. Ale 

znane są przedstawienia trzech ryb w kształcie trójkąta wpisanych w okrąg, które 

oznaczają Trójcę Świętą (np. dekoracja na starochrześcijańskiej chrzcielnicy z wyspy 

Seeland). W tym kontekście osobliwie wygląda pewien element żydowskiej 

kabalistyki, w której ryba, ze względu na brak powiek, wyobraża Bożą Opatrzność. 

Być może w związku z tą tradycją w chrześcijaństwie znane są wyobrażenia trzech ryb 

o jednej głowie i jednym oku (np. na kapitelu jednej z kolumn w klasztorze 

położonym na wyspie koło Żar). Być może też z tego rozumienia rybiego oka rozwinął 

się gotycki motyw dekoracyjny, obecny w maswerkowych rozetach świątyń gotyckich, 

który łączył w okręgu trzy formy zwane rybimi pęcherzami (vesica piscis). Naturalnie 

                                                 
1 W sztuce nowożytnej rozłożone dłonie Boga widzimy np. na obrazie Andrei del Verocchio 
przedstawiającym Chrzest Jezusa (ok. 1470, Galeria Uffizi, Florencja). Dłonie te stanowią tu 
kompozycyjne domknięcie czworokąta utworzonego jeszcze przez rozłożone skrzydła gołębicy Ducha 
Świętego. Poniżej zaś została umieszczona zasadnicza scena obejmująca Jezusa i Jana Chrzciciela 
dokonującego chrztu w wodach Jordanu. 
2 W sztuce mezopotamskiej tworzono wizerunki sumeryjskiej bogini Inany (akadyjskiej Isztar, fenickiej 
Asztarte, w Biblii występującej również jako Asztoret), w mitologii mezopotamskiej będącej boginią 
wojny i miłości, która miała na szczycie głowy wiele oczu zapatrzonych w dal (wieczność). 
3 Warto nadmienić, że oko wpisane w trójkąt weszło też do heraldyki: jest w herbie Radzymina, jako 
wyraz wiary w Opatrzność Bożą, która ocaliła miasto z zarazy morowej. 
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pierwszorzędną rolę odgrywała tu tradycja łącząca rybę z pełnią życia i przeka-

zywaniem życia (ze względu na płodność).  

Typem przejściowym między przedstawieniami figuralnymi a symbolicznymi 

są obrazy (ikony) alegoryczne z figuralnym przedstawieniem Ojca. Przykładem może 

tu być abstrakcyjno-spekulatywna ikona Wszystkowidzące Oko Chrystusa, 

zbudowana z czterech koncentrycznych kręgów oznaczających boskość (dokładniej 

wyobrażają one boskie energie w kosmosie). Oś pionową kompozycji podkreśla 

medalion z postacią Boga Ojca w zwieńczeniu. Skomplikowany program 

ikonograficzny przedstawienia wyraża teologiczną prawdę o Wszechmocy i Trój-

jedyności Boga, obejmującej cały świat bytów widzialnych i niewidzialnych (Janocha, 

2002, s. 87). 

 

3. Trudności dogmatyczne 

 

Chrześcijańska sztuka figuralna od swych narodzin musiała się zmierzyć  

z poważnym problemem swojej akceptacji w łonie Kościoła. Kiedy młody Kościół 

konstytuował swoją doktrynę, musiał dokonać wyboru dwóch często nieprzystających 

do siebie tradycji: monoteistycznej i jednocześnie anikonicznej tradycji żydowskiej 

(ex circumcisione) oraz politeistycznej i ikonicznej tradycji pogańskiej (ex gentibus). 

Nieufność wobec obrazów Boga, ludzi i zwierząt była motywowana dziedzictwem 

tradycji judaistycznej, a dokładniej samego Dekalogu: „Nie będziesz miał cudzych 

bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu” (Rdz 20, 4). 

Czołowi intelektualiści chrześcijańscy byli – zwłaszcza na początku - bardzo wrażliwi 

na punkcie wierności Dekalogowi; tym niemniej ich stanowisko nie przeszkodziło  

w utrwalaniu zjawisk artystycznych związanych z przedstawianiem w plastyce 

różnych wyobrażeń stanowiących mniej czy bardziej symboliczne wyobrażenia Boga, 

jego obecności i jego przymiotów1. Bez wątpienia absolutna dominacja kultury 

grecko-rzymskiej, której poddawali się najpierw żydzi, a potem chrześcijanie, 

sprawiła, że upomnienia Ojców i pisarzy wczesnochrześcijańskich, w tym pierwszego 

historyka Kościoła, Euzebiusza z Cezarei (+339), były tylko echem anikonicznej 

ortodoksji, a w istocie potwierdzeniem tendencji zgoła przeciwnej, która 

                                                 
1 Trudność w uzyskaniu pełnej zgody co do wykonywania świętych obrazów a następnie ich kultu 
towarzyszyła najważniejszym sporom chrystologicznym pierwszych wieków chrześcijaństwa i wpływała 
na orzeczenia dogmatyczne podejmowane na soborach powszechnych. Na podstawie tych orzeczeń 
oraz literatury teologicznej epoki patrystycznej wytworzyła się bogata literatura polemiczna związana z 
kwestią obrazów. Wprzód była ona rezultatem twórczości pisarskiej samych teologów i hierarchów 
kościelnych odnoszących się do gorących sporów epoki. W epoce nowożytnej do badań nad 
zagadnieniami sztuki sakralnej i obrazu religijnego – już w szerszej perspektywie - dołączyli teoretycy  
i historycy sztuki, a w obecnych czasach również antropologowie, socjologowie i kulturoznawcy. 
Literatura na ten temat jest obszerna i nie ma powodu, aby ją w tym miejscu przytaczać. 
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doprowadziła do wytworzenia się bogatego systemu sztuki chrześcijańskiej (Zob. 

Eusebius ad Constantiam Reginam, w: J. D. Mansi (red.), Sacrorum conciliorum 

nova et amplissima collectio, t. 31, Florentia-Venetia, 1759-1798, 13, kol. 313  

(w dokumentach soboru nicejskiego II – 787 r.). (Zob. Campenhausen, 1960, s. 223-

224).  

W odniesieniu do potencjalnych wizerunków Boga Ojca podstawową 

trudnością – jak wspomniano wcześniej - był starotestamentalny zakaz czynienia 

wizerunków Boga; nie była go w stanie zniwelować doktryna Wcielenia Słowa Bożego, 

jako generalna wykładnia teologiczna afirmująca wykonywanie obrazów świętych: 

Chrystusa i świętych Pańskich1. Wprawdzie dawała ona rękojmię do figuralnego 

przedstawiania Jezusa i świętych Pańskich (ponieważ Wcielenie Słowa było zasadą 

usprawiedliwiającą obrazy Chrystusa i świętych), ale już nie wizerunków Boga Ojca, 

który się nigdy nie wcielił (kwestia ta na początku dotyczyła również aniołów 

posiadających duchową naturę)2. Ojcowie VII soboru powszechnego gremialnie 

opowiedzieli się przeciwko malarskim próbom przedstawiania Boga Ojca. Ojcowie ci 

w dyskredytowaniu potencjalnych obrazów Ojca sięgnęli do podstawowej 

argumentacji skrypturystycznej, w której uwidacznia się z całą wyrazistością jądro 

problemu – zgodnie z teologią Janową: „Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1,18). Ojcowie Kościoła i pisarze 

wczesnochrześcijańscy wskazywali na jaskrawą trudność graniczącą z niemożliwością 

mówienia o Ojcu (apofatyzm), która oznaczała brak podstaw twierdzenia 

czegokolwiek pewnego o Bogu Ojcu; tym bardziej więc wizualnej prezentacji. Ludzkie 

określenia Boga są jedynie czymś, co Go próbuje opisać, ale nie jest w stanie 

zdefiniować Jego istoty, która jest niepojęta, i nieopisywalna. Na tej podstawie św. 

Grzegorz z Nazjanzu pisał o Bogu Ojcu, który: „nigdy w swym Synu jako duch nic nie 

doznał, co jest własnością cielesną” (Muza chrześcijańska, przekład i oprac.  

M. Starowieyski, t. III, Warszawa 1985, s. 71. Cyt. za: A. Sulikowska-Gąska, Spory  

o ikony na Rusi w XV i XVI w., Warszawa 2007, s. 231-232). W czasie gorących 

sporów ikonoklastycznych zakaz przedstawiania Boga Ojca został podjęty m.in.  

w liście papieża Grzegorza do cesarza Leona III Izauryjczyka, w którym uzasadnia 

empirycznie swoje obawy: „nie wiemy jaki On jest (…). Gdybyśmy Go widzieli, czy 

                                                 
1 Dzięki inkarnacji Preegzystujący Logos stał się widzialny, ponieważ przyjął ludzkie ciało i stał się 
prawdziwym człowiekiem ze wszystkimi tego konsekwencjami poza grzechem. 
2 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że duchowa natura aniołów wcale nie była taka oczywista dla 
teologów i hierarchów Kościoła. Jak podaje Sergiusz Bułgakow, podczas piątej sesji VII soboru 
powszechnego przyjęto tezy z traktatu Jana, biskupa Tesaloniki, który uzasadniał malowanie aniołów 
tym, że mają eteryczne ciała (!): „delikatne, podobne do powietrza i podobne do ognia, bezcielesna  
i nieopisywalna jest jedynie istota Boska, a stworzenia duchowe nie są całkowicie bezcielesne  
i niewidzialne, jak istota Boża” Zob. Diejania siedmogo wsielenskogo sobora, Kazań 1891, s. 188). Cyt. 
za: S. Bułgakow, Teologia i kult ikony. Zarys dogmatyczny, przeł. i oprac. H. Paprocki, Bydgoszcz 
2002, s. 85-86. 
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poznali, tak jak widzieliśmy i poznaliśmy jego Syna, próbowalibyśmy Go opisać  

i przedstawiać za pośrednictwem sztuki” (Cyt. za: Uspienski, 1993, s. 123).  

 

4. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 

 

Oczywiście kluczowy problem w przyjęciem wizualnych koncepcji Boga Ojca 

był związany ze sposobem i kształtem potencjalnego ukazania Jego hipostazy w łonie 

Trójcy. Prolog Janowy pokazuje Jezusa jako centralną postać ekonomii zbawienia, 

pozostającego w synowskiej relacji do Ojca. Jezus w tym ujęciu jest Słowem Ojca 

(Preegzystujący Logos), światłem i życiem ludzi i całego świata, chlebem żywym, 

przesłanym światu przez Boga Ojca, drogą do Ojca, prawdą, barankiem składającym 

Ojcu siebie na ofiarę za ludzi. Św. Jan utożsamia Przedwieczne Słowo z Synem 

Bożym, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem w Jezusie. Wszak Jezus 

mówił o sobie: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30)1. Do potwierdzenia tego, że 

Jezus jest Synem Bożym w pełnym (a nie tylko przenośnym) znaczeniu tego słowa, 

przyczyniło się przede wszystko świadectwo samego Ojca, który „objawił” w Jezusie 

swojego Syna („To jest mój Syn”) na drodze teofanii, jakie miały miejsce przy chrzcie 

w Jordanie, a potem w czasie przemienienia na górze. Jeśli zatem Bóg odsłania 

intymną i organiczną relację Ojciec - Syn, to powstaje pytanie w jaki sposób zawiera 

się w niej człowieczeństwo Syna? Być może silne oddziaływanie i szeroki zasięg 

herezji nestoriańskiej odbijały się na wyobraźni i intuicji artystów pierwszych wieków. 

Jezus, jako Syn Boży, jest światłem odbitym od Boga, najpełniejszym 

objawieniem Boga, Jego Prawdą. Zatem ten sam daleki i niepojęty Bóg odsłania rąbek 

swojej tajemnicy w swoim Słowie, Logosie. Jezus bowiem jest tym samym Słowem, 

które trwa od początku w Ojcu, przebywa w „łonie Ojca” i staje się jakby Jego 

zwierciadłem. Tę prawdę teologiczną wyraża św. Paweł pisząc, że Chrystus jest 

„obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). 

Co więcej św. Jan w swoim prologu wskazuje, że poprzez Słowo wszystko się 

stało. Ojciec więc w dziele stworzenia posługuje się Synem. Św. Jan pisze:  „Na 

początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 

u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1,1-

3). I dalej: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1,14). 

W innym jeszcze miejscu: „Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz 

                                                 
1 Bardzo ważne są również analogiczne słowa zapisane przez św. Jana: „Nie tylko za nimi proszę, ale i 
za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także 
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”(J 17, 20-
22). 
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świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim 

tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię Jego — którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga 

się narodzili” (J 1,10-13).  

Jeśli bowiem Syn Boży pozostaje w tak ścisłej relacji z Ojcem, jak zaświadcza 

św. Jan, to pojawia się pytanie: w jakim stosunku do Ojca pozostaje człowieczeństwo 

Syna? Mając świadomość ułomności rekonstrukcji takich sposobów teologicznego 

myślenia, które doprowadziły do nadania w sztuce ludzkich cech Ojcu, trzeba 

wskazać, że przedstawienie Ojca w postaci ludzkiej, zwłaszcza w obrazach 

heksaemeronu stanowi artystyczne potwierdzenie tego, że człowiek jest żywą ikoną 

Bóstwa, a człowieczeństwo jest bezpośrednim obrazem Bożym, na co wskazują wizje 

proroka Daniela (Dn 7,9) i Ezechiela (Ez 1).  

W tej argumentacji bardzo ważny jest tekst z Księgi Daniela: „Patrzałem, aż 

postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a 

włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła 

- płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy 

służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł  

i otwarto księgi.  (…) Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba 

przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go 

przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 

przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7, 9-14). Kolejny 

starotestamentowy opis wizji Boga znajdujemy u Izajasza: „W roku śmierci króla 

Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty 

wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; 

dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden 

do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 

chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się 

dymem” (Iz 6, 1-4)1. Jeśli idzie o teksty apokryficzne, to przede wszystkim trzeba 

zwrócić uwagę na Księgę Henocha2, która rozwijała wątek Przedwiecznego: „Wówczas 

ujrzałem Przedwiecznego siedzącego na tronie swej chwały (…). Ogarnęło mnie 

wielkie drżenie i strach mnie przejął, zadrżały moje lędźwie, runęły i rozwiązały się, 

całe moje jestestwo stopniało i padłem na twarz (…). Albowiem nie mogłem 

                                                 
1 Trzeba tu nadmienić, że  opisane przez Izajasza Duchy Niebieskie, w postaci ludzkiej ze skrzydłami, 
zakrywające sobie oblicze na znak czci dla Boga, są tu pierwszy raz w całej Biblii wzmiankowane  
w związku z Bogiem; imię ich znaczy "ognisty", "palący" (serafim). Nie wiadomo dokładnie w jakiej 
relacji pozostawały one z cherubami na Arce Przymierza. 
2 O znaczeniu i randze tego apokryfu Starego Testamentu świadczy fakt, że przez koptyjski kościół 
prawosławny została włączona w skład kanonu Pisma Świętego, a krótki urywek z tej księgi jest 
cytowany w Liście Judy (1, 14-15). 
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wytrzymać widoku tego zastępu i wstrząsów i trzęsienia ziemi” (Apokryfy Starego 

Testamentu, Oprac., wstęp i przekład: R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 206). Bez 

wątpienia te fragmenty Starego testamentu stały się kanwą do literackich i malarskich 

wyobrażeń Boga Ojca. 

Jednak, jak pisze współczesny teolog Gianfranco Ravasi, wizerunek Starca 

odnosi się równie dobrze do Syna Człowieczego: „wizerunek owego Starca, 

pojawiający się potem w Apokalipsie św. Jana, odnosi się do Syna Człowieczego, czyli 

Chrystusa, którego ‘głowa i włosy – białe jak wełna, jak śnieg’ (Ap 1, 14). ‘Starość’ nie 

jest tu więc atrybutem przeciwstawiającym Ojca Synowi w porządku 

chronologicznym. Starzec [dosł. ‘prastary co do dni’] to Bóg, nazwany tak w swojej  

wieczności przekraczającej wymiar czasu, rachubę wieków i lat. Biel jest natomiast 

znakiem nieskończonej Bożej transcendencji, kolorem światła” (Cyt. za: Dolz, 2007,  

s. 14). 

Jak z kolei argumentuje znany teolog wschodni, Sergiusz Bułgakow, 

człowieczeństwo obecne w Trójcy Świętej objawia się wyłącznie w Synu, który ma 

indywidualną postać ludzką, Jezusa Chrystusa. Takiego obrazu Ojciec nie posiada, co 

najwyżej może być on zapośredniczony w Synu. Tylko i wyłącznie ze względu na 

człowieczeństwo Syna może być ukazywany obraz Ojca, jako obraz Ojca Syna. Innymi 

słowy obraz Ojca może funkcjonować wyłącznie ze względu na człowieczeństwo Syna 

(S. Bułgakow, Ikona…, s. 84). Obraz Boga Ojca tym różni się od obrazu Syna, że nie 

ma w nim wyobrażenia ciała jako mieszkania ducha, ale sam duch jest przedstawiany 

w obrazach świata cielesnego1. Spekulacje Bułgakowa na temat wyobrażeń Boga Ojca 

mają ten minus, że są formułowane z punktu widzenia współczesnej teologii. Być 

może najbardziej szczere i przekonujące jest wyznanie metropolity moskiewskiego 

Makarego, który był przeciwnikiem malowania bóstwa co do zasady i jednoczesnym 

jego zwolennikiem na podstawie wizji prorockich: jego zdaniem malowidła Ojca nie 

definiowały Jego bóstwa, a tylko o nim informowały. W sporze z diakiem 

Wiskowatym na temat malowanych wizerunków Przedwiecznego pisał: „Malarze 

niewidzialnego bóstwa nie opisują, a malują według prorockich wizji i wedle starych 

obrazów, zgodnie z tradycją świętych apostołów i świętych ojców” (Makarij, 1996; cyt. 

za: Sulikowska-Gąska, 2007,  s. 254).  

                                                 
1 Jak pisał św. Jan Damasceński o istotach duchowych (Przeciw tym, którzy potępiają święte obrazy, 
III, 24): „są przedstawiane cieleśnie, ale w taki sposób, że cielesny obraz ukazuje pewną treść duchowa 
i bezcielesną” (tamże, s. 86, 87 przyp. 104). 
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5. Motyw Przedwiecznego 

 

Zanim teologowie zajęli się problemem ukazywania na obrazach Boga Ojca, 

praktyka życia religijnego przyniosła szeroką gamę przykładów i wariantów 

ikonograficznych. Pierwsza sposobność pojawiła się w chwili, gdy spróbowano 

malarsko przedstawić Trójcę Świętą (na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia 

pojawia się duża obfitość tych wizerunków). Skoro można było – i w konsekwencji 

rozwoju praktyki i teologii ikony – trzeba było przedstawić wizualnie Syna Bożego, 

skoro można było namalować Ducha Świętego w postaci alegorycznej jako gołębicę1, 

to pojawiło się pytanie: czy nie można przedstawić całej Trójcy? Czy nie można 

przedstawić Ojca symbolicznie albo figuralnie na podobieństwo Syna? Jednak mniej 

czy bardziej jasno uświadamiano sobie, że ukazanie Ojca w formie malarskiej 

oznaczałoby przełamanie fundamentalnej antynomii teologicznej: widzialny Syn - 

niewidzialny Ojciec. 

To zadanie prawdopodobnie przyświecało artystom, którzy na zasadzie intuicji 

i spekulacji teologicznych nadali w postaci Ojca rysy Syna albo Przedwiecznego. 

Wydawało się im, że Bóg, który zrodził Syna i działający poprzez Syna mógłby 

przyjmować ludzką fizjonomię w dziełach malarskich. Najbardziej wyraźną i spekta-

kularną realizacją tej myśli stały się przedstawienia Boga jako Stwórcy Wszechświata 

na podobieństwo Syna Bożego (z nimbem krzyżowym) w malarstwie, zwłaszcza 

mozaikach i miniaturach średniowiecznych. Wydaje się, że tym sposobem artyści - na 

podstawie przekazu Ewangelii Janowej - próbowali zaświadczyć prawdę teologiczną  

o Ojcu, który jest współistotny Synowi i który działa przez Syna2.  

Pewien interesujący przejaw ojcostwa Boga można dostrzec w niektórych 

przedstawieniach Pantokratora. Mianowicie pewne obrazy tego typu przedstawiają 

Chrystusa z siwymi włosami i brodą, co oznacza starość. Taka m.in. ikona znajduje się 

w klasztorze św. Katarzyny na Synaju i jest datowana na VII w.; co więcej pokazuje 

ona nietypowe ujęcie Pantokratora zasiadającego na tronie na tęczy pośród gwiazd. 

Czy ikona ta przedstawia Syna czy Ojca? Raczej odnosi się ona Syna Bożego,  

w apokryficznej Księdze Henocha czytamy bowiem: „zanim słońce i konstelacje 

zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane 

                                                 
1 Chociaż pozostaje paradoksem, że synod zwany in trullo nie dozwalał na alegoryczne przedstawianie 
Jezusa jako Baranka Bożego. (Zob. A. Znosko, 1978, s. 106. 
2 Prolog Janowy jest tekstem zasadniczym, w którym objawiona prawda o Bogu jako Ojcu Syna Bożego 
znajduje potwierdzenie. Słowo Boże, które „stało się ciałem”, czyli człowiekiem, Jezusem, 
Jednorodzonym Synem: Bogiem, „który jest w łonie Ojca”. Jezus jest – jak wyznajemy w Credo - 
Synem „współistotnym” Ojcu, jest „Bogiem z Boga”. Jest to w Ojcu „Słowo, przez które wszystko się 
stało, co się stało”. Dlatego wszystko, co istnieje, Słowu – Jezusowi zawdzięcza swój „początek”,  
o jakim wspomina Księga Rodzaju (por. 1,1): jest to początek dzieła stworzenia. W Credo nicejskim 
zawarto dogmat: „Wierzymy (…) w jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego 
z Ojca, jednorodzonego, to znaczy z substancji Ojca”. ( Starowieyski, 1994, s. 25). 
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przed Panem Duchów. Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby się mogli 

oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, 

którzy smucą się w sercach swoich” (Apokryfy, 1999, s. 157). Panem Duchów  

w Księdze Henocha nazywany Bóg Ojciec. Z przekazu tej księgi apokryficznej wynika 

wyraźnie – zgodnie zresztą z treścią ksiąg kanonicznych - że Syn Boży istniał przed 

założeniem świata i uczestniczył w stwarzaniu świata1.  

Ideę Ojcostwa Boga wyrażają figuralne ikony utrzymane w typie 

ikonograficznym Otieczestwo (Paternitas) ukazujące tronującego Boga Ojca, na 

kolanach którego zasiada Syn, trzymający z kolei na kolanach glob-uniwersum, na tle 

którego widać gołębicę Ducha Świętego (np. ikona Ojcostwo, XIV w., Nowogród 

Galeria Tretiakowska w Moskwie). Za najstarsze tego typu przedstawienie uznaje się 

miniaturę zawartą w Homiliach św. Jana Klimaka z XI wieku (Dobrzeniecki, 1968,  

s. 265). Charakterystycznym rysem takiej ikonografii Ojca jest przedstawienie Jego 

postaci jako starca o siwych włosach i brodzie w białej szacie. Niewątpliwy bodziec do 

wytworzenia się takiego wzorca ikonograficznego przynosiła lektura Księgi Daniela 

oraz – co było bardzo powszechne w średniowieczu i renesansie – literatury 

apokryficznej, która chętnie uzupełniała wszelkie niedostatki wiedzy płynącej z Pisma 

Świętego. Kluczowym fragmentem Biblii, który stał się źródłem ikonografii Ojca była 

cytowana wizja Daniela (Dn 7, 9-14).  

Jedno z najstarszych przedstawień opartych na wyżej wymienionych źródłach 

literackich – Przedwiecznego (Odwiecznego Dniami) -  na terenach ruskich znajduje 

się w rozpisie malowideł prezbiterium cerkwi Spasa na Neredicy w Nowogrodzie, 

które zostało podpisane: „Jezus Chrystus Odwieczny Dniami” (1199). Należy wnosić, 

że tego typu przedstawienia funkcjonowały już wcześniej na terenie Bizancjum 

(Rietkowskaja,  1963, s. 244). Przedstawienia ikony Przedwieczny Dniami zaczęło się 

upowszechniać w sztuce od XI-XII wieku (Sulikowska-Gąska, 2007, s. 238). 

Jak dotąd nie udało się odnaleźć całkowicie przekonujących źródeł 

pochodzenia ikonografii Przedwiecznego (Odwiecznego Dniami) i Ojcostwa. 

Niektórzy badacze niejasność pochodzenia łączą z trudnością interpretacyjną 

Ojcostwa, która pokazuje Chrystusa w podwójnym trwaniu: odwiecznym i ziemskim. 

Tę trudność, wydaje się, skutecznie wyjaśniał Pseudo-Dionizy Areopagita: „Bóg jest 

przedstawiany w świętych obrazach mistycznych wizji jako sędziwy, i jako młody.  

W pierwszym przypadku wskazuje się na jego odwieczność i istnienie od samego 

początku, w drugim zaś na to, że nigdy się nie starzeje. Oba imiona dowodzą więc, że 

Bóg przenika wszystko od samego początku aż do samego końca (…). Jako starszy 

                                                 
1 Jak pisze cytowany Sergiusz Bułgakow: „Ludzki obraz Stwórcy jest świadectwem na rzecz 
przedwiecznego człowieczeństwa, czyli Sofii, Mądrości Bożej, wiecznej ikony Bożej w samym Bogu, 
który przez Nią, czyli przez Mądrość, stwarza świat”. (Zob. Bułgakow, 2002, s. 83). 
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poprzedza wszystko w czasie, jako młodszy poprzedza wszystko w liczbie” (Pseudo-

Dionizy Areopagita, 2005,  s. 144-145). 

Większość źródeł historycznych jednak utożsamia Przedwiecznego z Bogiem 

Ojcem. Jak dokładnie wyjaśniał moskiewski metropolita Makary: „Odwiecznego 

Dniami malują według proroctwa Danielowego, a Chrystusa Boga naszego, 

niewidzialnego bóstwem, a według ciała opisywanego na ikonach, w anielskim 

obrazie ze skrzydłami, tworzącego Adama i wszelkie stworzenie – wedle proroctwa 

Izajaszowego – Anioła Wielkiej Rady, Boga krzepkiego, Pana, Króla świata” (Makarij, 

Moskowskij; cyt. za: Sulikowska-Gąska, 2007, s. 255). 

Niewątpliwie w tego typu teologiczno-artystycznych spekulacjach kryje się 

uzasadnienie jeszcze jednej ważnej tradycji w sztuce chrześcijańskiej ukazywania 

Boga jako architekta i artysty (Deus ut architectus mundi, Deus ut artifex)1, który 

stworzył wszystko podług liczby, wagi i miary, zgodnie z brzmieniem Księgi Mądrości: 

„aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi. Potężnie działać zawsze jest w 

Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?” (Mdr 11, 20-21). Na tej 

podstawie artyści - przy okazji malarskich przedstawień heksaemeronu - bez 

skrępowania ukazywali Boga Ojca na kształt Syna Bożego, powołującego świat do 

istnienia2. 

 

 6. Bóg Ojciec w Trójcy Świętej 

 

Jak wspomniano wcześniej terenem na którym rozstrzygała się kwestia 

przedstawialności Boga Ojca w sztuce chrześcijańskiej były wyobrażenia Trójcy 

Świętej. Przedstawienia trzech Osób Trójcy znajdujemy przede wszystkim w scenach 

Chrztu Chrystusa, Zwiastowania, Narodzenia i Ukrzyżowania. W teologii 

chrześcijańskiej - w kluczu trynitarnym – od dawna interpretowano pewne teksty 

Starego Testamentu. Zauważono, że w opisie stworzenia świata Bóg używa liczby 

mnogiej. W psalmie 2,7 jest mowa: „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”; tak 

samo wyraźnie relacja Ojciec – Syn zaznacza się w psalmie 110, 1: „Wyrocznia Boga 

dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek 

pod Twoje stopy”. Ten przekaz był bardzo ważny dla artystów. Stąd 

                                                 
1 Bóg jako architekt świata z cyrklem w dłoni był bardzo często przedstawiany na mozaikach oraz  
w miniatorstwie średniowiecznym, jak np. w Grande Bible Historiale (1411). (Zob. Hind, 2005, s. 14-
15).  
2 W temacie stworzenia człowieka kryje się fundamentalna typologia (figuracja) Adam - Chrystus, 
która zapładniała wyobraźnię artystów na przestrzeni wieków. Znaczenie tej typologii staje się jasne, 
gdy zestawimy ze sobą podstawowe składniki dzieła stworzenia i odkupienia. Tak jak Adam został 
bezpośrednio stworzony przez Boga a poprzez Ewę, która została stworzona ze jego żebra, był twórcą 
całego rodzaju ludzkiego, tak drugi Adam – Chrystus, Słowo zrodzone przez Ojca, stał się 
Odkupicielem rodzaju ludzkiego z grzechu, który wszedł na świat przez Adama. Typologia pozostanie 
znamieniem nie tylko średniowiecza. (Zob. Bardski, 2010, s. 36). 
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najprawdopodobniej wzięło się w sztuce chrześcijańskiej, w obrazach Trójcy, 

ukazywanie Ojca i Syna na jednym tronie. 

Najwcześniejsze wyobrażenia Trójcy Świętej miały charakter symboliczny  

i były owocem sporów trynitarnych oraz kształtowania się dogmatu. Uważa się, że do 

Trójcy nawiązuje  przedstawienie znajdujące się na jednej z mozaik w Santa Maria 

Maggiore w Rzymie (ok. 435); jest to najstarsze wyobrażenie Trójcy. Od IX w. Trójca 

Święta zaczyna być przedstawiana pod postacią trzech identycznych osób (np. na 

miniaturze z Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu, XII w.). Bardzo znanym 

przedstawieniem Trójcy Świętej jest tak zwana Trójca Starotestamentalna opierająca 

się na starotestamentalnym wydarzeniu, w którym Abraham i Sara ugościli trzech 

aniołów – Bożych posłańców (Rdz 18): ujrzeli ich trzech, a oddali chwałę Jednemu. 

Treść tego wydarzenia została zilustrowana m.in. na mozaice chórowej w kościele San 

Vitale w Rawennie (ok. 475). Genialną transpozycję Gościnności Abrahama możemy 

dostrzec w ikonie Andrieja Rublowa Trójca Starotestamentalna (1422-27)1. Tym, co 

szczególnie wyróżnia tę ikonę, to wyodrębnienie postaci Trzech; z gościnności zostały 

w ikonie Rublowa wyeliminowane postaci Abrahama i Sary, dzięki czemu ikona 

nabrała znaczenia bardziej kontemplacyjnego i mniej narracyjnego2. Gorące dyskusje 

toczą się na temat, która z postaci może być wizerunkiem Ojca. Dyskusje te są o tyle 

bezprzedmiotowe, że intencją malującego było ukazanie identycznych postaci, jako 

równych w istocie i majestacie (Łazariew, 1960, s. 15). 

Trójca Starotestamentalna pojawiała się często w malarstwie nowożytnym na 

Zachodzie. Do ikonografii trzech posłańców Bożych nawiązał mistrz anonimowy, 

który ukazał w XVI wieku w Sacro Monte di Ghiffa w dwóch rejestrach jeden nad 

drugim: Ukrzyżowanie i Trójcę Świętą: ta ostatnia umiejscowiona bezpośrednio nad 

mensą ołtarzową przedstawia trzy identyczne postaci - w ikonograficznym ujęciu 

podobne do Chrystusa udzielającego błogosławieństwa wzniesioną prawicą; każda z 

nich dzierży księgę i zasiada przy stole – ołtarzu z osobnym kielichem3. Innym typem 

Trójcy Starotestamentalnej jest dzieło Jeana Fouqueta Trójca Św. i wszyscy święci, 

miniatura znajdująca się w Godzinkach Ettienne Chevalier (1452-60 Musee Conde, 

Chantilly). Mniej znanym przykładem jest dzieło Antonella da Messiny zatytułowane 

Wizyta Trzech Aniołów u Abrahama (ok. 1465, Reggio Calabria, Museo Civico) 

                                                 
1 Jakkolwiek brzmiałoby to obrazoburczo autorstwo Rublowa nie jest potwierdzone. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że ikona wyszła z warsztatu Rublowa i była wynikiem teologicznych refleksji 
św. Sergiusza z Radoneża. (Zob. Antonova,  1969, s. 249). 
2 Teologia ikony Rublowa stała się przedmiotem wielu analiz (mniej czy bardziej pogłębionych)  
i publikacji. W związku z tym podaję tylko jedno przykładowe odniesienie do: Evdokimov, (2003,  
s. 203-204). 
3 Podobne przedstawienia Trójcy znajdują się w: Scuola di Defendante Ferrari, Capella di Trinita, ok. 
1435, (fresk), w kościele św. Piotra w Benna oraz nieznanego autora w Castelletto Cervo, kościół św. 
Piotra i Pawła (XV w.). 
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przedstawiające trzech skrzydlatych aniołów ze sceptrami w dłoniach odzianych  

w przepasane na wysokości bioder białe długie tuniki, stojących obok okrągłego stołu. 

Trójca Święta chętnie była przedstawiana przy pomocy ikonograficznego typu 

zwanego Tronem Łaski: Bóg Ojciec siedząc na tronie (często z tiarą na głowie), trzyma 

przed sobą krzyż z ciałem Chrystusa, a nad Nim wznosi się gołębica Ducha Świętego. 

Najstarsze przedstawienia w tym typie pochodzą z XII wieku. Klasycznym 

przykładem plastycznej realizacji takiej idei Trójcy Świętej jest kompozycja Masaccia 

z 1427 roku zatytułowana Trójca Święta z Matką Boską i św. Janem (fresk w Santa 

Maria Novella, Florencja). Na mistrzowsko namalowanym sklepieniu kolebkowym (z 

zastosowaniem po raz pierwszy na tą miarę skrótów perspektywicznych) uwidacznia 

się postać Boga Ojca podtrzymującego krzyż z ciałem Syna1. Pomiędzy głowami Ojca i 

Syna została namalowana dość enigmatycznie gołębica Ducha Św., sprawiająca 

wrażenie – na pierwszy rzut oka – „kołnierzyka” na szacie Boga Ojca. W podobnej 

konwencji utrzymane jest dzieło Albrechta Dürera Adoracja Trójcy Świętej, (1511) 

obecnie przechowywane w Kunsthistorische Museum w Wiedniu, przy czym ten 

niemiecki malarz renesansowy ukazał Trójcę w przestrzeni niebieskiej w otoczeniu 

rzeczy świętych2.  

Szczególnym typem Trójcy Świętej nawiązującym do Tronu Łaski, w której 

wyeksponowana zostaje postać Ojca, jest pieta – Pietas Domini: Ojciec podtrzymuje 

obumarłe ciało Syna (jako Męża Boleści) na swoich rękach, (ale tym razem bez 

krzyża), nad Nim unosi się gołębica Ducha Świętego. W porównaniu z Tronem Łaski 

Pietas Domini daje większą szansę ekspresyjnego wyrazu w przedstawianiu Boga 

Ojca3.  

Ważny typ Ojca w Trójcy Świętej przedstawił Tycjan malując Triumf Trójcy 

Świętej (1554, Madryt, Prado) nazywany przez współczesnych „glorią”; posiłkując się 

wspomnianym wcześniej psalmem 110, ukazał Ojca i Syna na wspólnym tronie  

z chmur, nad Nimi gołębica Ducha Świętego, w tle chóry świętych; w dolnym rejestrze 

obrazu biblijni patriarchowie. Ten typ Trójcy spopularyzował Rubens, tak iż stał się 

                                                 
1 Ikonografia Ukrzyżowania ewokuje wspomnianą już typologię Adam – Chrystus. Tym razem osią 
figuracji jest drzewo: drzewo poznania dobra i zła z Księgi Rodzaju  (Rdz 2, 18-25) oraz drzewo krzyża 
(J 19, 34), na którym zawisło ciało Zbawiciela. Oba drzewa są ściśle związane z antytezą życie – śmierć. 
Rajskie drzewo wydawało „pokarm miły dla podniebienia”, ale w rezultacie było przyczyną grzechu, 
którego rezultatem była śmierć. Tymczasem Drzewo krzyża poprzez śmierć Jezusa przyniosło życie (w 
sensie eschatologicznym). 
2 Inne przedstawienia w tym typie to przykładowo: Andrea Previtali, Trójca św. ze świętymi, 1517, 
Santa Maria della Consolazione w Almenno San Salvatore; Trójca Święta, absyda bazyliki San 
Calimero, Mediolan. 
3 Opłakiwanie w typie Pietas Domini przedstawił także Jean Malouel, Wielkie tondo z Pietą, ok. 1400, 
Luwr; Hugo van der Goes, Ołtarz Trójcy Świętej, National Gallery of Scotland, Edynburg; El Greco, 
Trójca Święta, 1577, Prado; Jose de Ribera, Trójca Święta, 1635-36, Prado. 
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on w epoce nowożytnej najpopularniejszym wzorcem do przedstawień w nastawach 

ołtarzy Świętej Trójcy w całej Europie1. 

Szczególnym sposobem ikonograficznego podkreślenia jedności w Trójcy było 

ukazywanie jednej głowy o trzech twarzach – Trinitas trifrons (Tricephalus). Takie 

przedstawienie Trójcy „Trójgłowej” znajduje się np. na jednym z kapiteli w kolegiacie 

w Alquezar; nieco inne przedstawienie w tym samym typie pojawia się jako Trójca  

o trzech obliczach (XV w.) w kościele św. Piotra w Perugi (autor nieznany) oraz  

w realizacji Nicolao da Saregno Trójca o trzech obliczach (1478) w kościele św. 

Mikołaja w Giornico. Takie przedstawienia występowały w wielu kulturach i mito-

logiach, m.in. w antyku - zwane signum triceps lub caput triciput. W starożytnych 

wierzeniach występowały bóstwa o trzech twarzach (głowach); ich reprezentantami  

w mitologii słowiańskiej był m.in. Trojan – bałkańska zmora nocna o trzech twarzach 

i woskowych skrzydłach oraz Trygław (Trzygłów) – bóstwo zachodniosłowiańskie  

z ośrodkiem kultu na Wolinie. Przedstawienia antyczne nawiązywały również do 

tradycji alegorycznych przedstawień czasu i przemijania (np. posąg Jowisza, I-III w. 

n.e., Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu)2.  

Adaptacja teologiczna signum triceps jako przedstawienia chrześcijańskiego 

Trinitas triformis (np. w Or San Michele we Florencji, prawdopodobnie w wykonaniu 

Donatella, w Widzeniu św. Augustyna Filippo Lippi na predelli retabulum Barbadori 

– 1438) spotkała się ostatecznie z dezaprobatą i ostrą krytyką niektórych teologów 

katolickich. Św. Antonin, arcybiskup Florencji, w swojej Summie owo przedstawienie 

nazwał okropnością niezgodną z doktryną katolicką (S. Antoninus Florentinus, 

Summa theologiae sive moralis, Nuremberg 1477). W 1628 roku papież Urban VIII 

kategorycznie zakazał przedstawiania tego „potwora”, a w 1745 roku Benedykt XIV 

zabronił ukazywania Trójcy Świętej w trzech identycznych osobach (Seibert, 2007,  

s. 330). 

 

6. Przedstawienia figuralne Ojca 

 

Motyw Boga Ojca, jako starca, ukazywanego w półpostaci, wyłaniającego się  

z chmur albo ujmowanego przez postaci aniołów pojawia się w malarstwie religijnym 

średniowiecza – jak wspomniano - dość wcześnie. I tak możemy Ojca ujrzeć  

                                                 
1 W typie Trójcy Nowotestamentalnej pozostaje miniatura Guiarda des Moulins umieszczona w Bible 
Historiale, (XV w., Paryż, BNF). Również Hendrick van Balen namalował Trójca Świętą (1620) w 
kościele św. Jakuba w Antwerpii. 
2 Motyw signum triceps pojawia się w sztuce chrześcijańskiej m.in. dostrzegamy go na gotyckiej 
konsoli kolumny katedry w Bayeux. Motyw ten żył w czasach nowożytnych również w przestrzeni nie 
związanej z religią, świadczy o tym chociażby znany obraz Tycjana Alegoria roztropności (zwany 
również Autoportretem z Oraziem i Marco Vecellio) powstały w latach 1566–1570 (obecnie w National 
Gallery w Londynie). 
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w popiersiu okrywanym przez obłoki (okazane bardzo syntetycznie) w miniaturze 

etiopskiej przedstawiającej błogosławieństwo dla budowniczych wieży Babel (Hind, 

2005, s. 59). Taką postać widzimy w zwieńczeniu anonimowego dzieła zw. Ołtarzem 

Paryskim, ukazującego Ukrzyżowanie w otoczeniu świętych (tamże, s. 220), czy  

u Mistrza Ołtarza św. Bartłomieja, który przedstawił Badanie Ran 

Zmartwychwstałego przez św. Tomasza (ok. 1499) (tamże). Tego rodzaju 

przedstawienia były często składnikami większych cyklów opowiadających o dziele 

stworzenia świata. Na przykład na miniaturze z Holkham Bible Picture Book widzimy 

moment stworzenia ptaków i innych zwierząt przez „starego”, „brodatego” Boga1.  

W kręgu karolińskim powstała Moutier-Grandval Bible ukazująca stworzenie Adama 

i Ewy, ich nieposłuszeństwo i wygnanie z Raju z analogicznym ujęciem Boga2. Biblijny 

temat stworzenia świata jest dobrym przykładem tworzenia się skomplikowanej 

tkanki alegorycznego repertuaru tradycji artystycznej. Tekst biblijny użyczał 

literackiego obrazu, zaś refleksja teologiczna obdarzała go sensem ponaddosłownym, 

tak iż nieraz refleksja teologiczna wyprzedzała to, co chciał powiedzieć autor 

natchniony (Bardski,, 2010, s. 32). 

Samodzielnie Bóg Ojciec, jako starzec, w półpostaci w kolistym nimbie i w oto-

czeniu aniołów został przedstawiony na sklepieniu Santa Maria Maggiore w Medio-

lanie. W tym ujęciu Bóg Ojciec występuje jako władca Uniwersum: prawicą 

błogosławi wszelkiemu stworzeniu, w lewej ręce dzierży duży glob zwieńczony 

krzyżem (jabłko). Jeszcze wyraziściej królowanie Boga ukazał miniaturzysta 

wykonujący ilustrację do Mszału Liońskiego (1545): Bóg Ojciec siedzi na tronie w 

otoczeniu tetramorfów; ubrany w strój kapłański (alba, stuła, kapa) z papieską tiarą 

na głowie; lewicę ma złożoną na globie zwieńczonym krzyżem (Hind, 2005, s. 227). 

Ciekawym ujęciem ikonograficznym Boga w kontekście stworzenia świata jest 

ikona Sobota wszystkich świętych, która ilustruje językiem charakterystycznym dla 

późnej ikony rosyjskiej - ideę tzw. nowotestamentalnego heksaemeronu, 

interpretowanego w kluczu teologii chrześcijańskiej – siedmiu dni tygodnia (niedziela 

– Zstąpienie do otchłani, czyli Zmartwychwstanie, poniedziałek – Sobór św. 

Michała Archanioła etc.). Na osi w górnej części pola ikony znajduje się wizerunek 

Boga Sabaotha (Pana Zastępów) w geście błogosławieństwa arcykapłańskiego. 

Postać Boga Ojca jest przedstawiana w malarskich nawiązaniach do tematyki 

śmierci i sądu - taką scenę widzimy zrealizowaną przez anonimowego autora 

Godzinek Rohan (ok. 1418-1425). Z niebieskiego kręgu wypełnionego niebieskimi 

chryzografowanymi postaciami aniołów, Bóg - Siwowłosy Starzec w półpostaci  

                                                 
1 Księga powstała dla anonimowego zleceniodawcy zakonnego (Hind, 2005, s.  16-17). 
2 Mamy tu m. in. przedstawienie heksaemeronu – biblijne dni stworzenia świata podzielone na osobne 
rejestry (tamże, s. 18-19). 
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z mieczem w dłoni w białej szacie, której brzegi oraz aureola są lamowane banderolą  

z fragmentem łacińskiego tekstu Pisma Świętego. Nad ciałem zmarłego dokonuje się 

walka między Archaniołem Michałem i lucyferem, który próbuje przechwycić 

ulatującą z ciała zmarłego duszę (tamże, s. 137). 

W scenach biblijnych postać Ojca można dostrzec w artystycznych 

wizualizacjach Starego jak i Nowego Testamentu. Figuralną postać Boga widzimy np. 

u Tintoretta w Zesłaniu manny (Scuola Grande di San Rocco w Wenecji) (H. de 

Borchgrave, Chrześcijaństwo w sztuce, Warszawa 2002, s. 127-128). Bezpośrednio 

ponad koroną drzewa i przywiązaną doń draperią uwidacznia się monochromatyczna 

postać Boga stąpającego po chmurach. Boże Miłosierdzie Tintoretto przedstawił  

w górnym holu obok drzwi. Na sklepieniu namalował sceny ze Starego Testamentu, 

m.in., tę, kiedy Mojżesz prowadził naród wybrany przez pustynię do ziemi obiecanej. 

Izraelici wśród udręk pielgrzymowania nie wierzyli już w miłosierdzie Boga, szemrali  

i buntowali się, Bóg nie odwrócił się od swego ludu. Gdy byli głodni, zesłał im mannę 

z nieba, która jedli do sytości. W rzeczonej scenie Tintoretto namalował chmury, 

które oddzielały grubą warstwą lud od Boga, by ujawnić Jego majestat potęgę. Ludzie 

biegają z miejsca na miejsce, aby nie utracić cudownego pokarmu z nieba; spadająca  

z nieba manna przypomina hostie. Przerzucona poniżej chmur draperia przypomina 

nieco baldachim noszony podczas procesji z Najświętszym Sakramentem (może też 

być aluzją do zasłony w Przybytku Pan albo do obrusu z Ostatniej Wieczerzy); może 

odnosić się również co „zasłony Salomona” z Pieśni nad Pieśniami (1, 5)1. 

Motyw Ojca podejmuje i we właściwy sobie sposób rozwija sztuka religijna 

renesansu. Sztuka ta nie wahała się przedstawić Boga w częściowej nagości (czyniąc  

w ten sposób zadość antycznym wzorcom). Najbardziej charakterystyczną cechą 

renesansowego ukazywania Boga  była idealizująca humanizacja jego przedstawień, 

co objawiło się dosłownym uczłowieczeniem Boga „z krwi i kości”.  

W programie ikonograficznym stworzenia świata na sklepieniu kaplicy 

sykstyńskiej, wielkiego dzieła Michała Anioła, ucieleśniała się gigantyczna projekcja 

współczesnej kosmologii. Bóg Michała Anioła powołujący do istnienia kosmos  

i poddający go władaniu człowieka na sklepieniu kaplicy sykstyńskiej w Watykanie, 

objawia się jako wyrazista postać ludzka, harmonicznie skomponowana i idealnie 

piękna. Jego podstawowym atrybutem jest ruch i dynamika. W scenie stworzenia 

Adama towarzyszą mu u nie aniołowie – jak w średniowiecznej ikonografii – ale 

geniusze personifikujący platońskie odwieczne idee. Bóg zostaje przedstawiony  

w gwałtowności aktu stwórczego, świata wyrywanego z ciemności chaosu. Natomiast 

Stworzenie Adama dokonuje się w kosmicznej pustce, jak spotkanie dwóch 

                                                 
1 W Biblii Tysiąclecia i wielu współczesnych tłumaczeniach „zasłonę Salomona” tłumaczy się jako 
„zasłonę Szalma” (zob. Pope, 1977, s. 320). 
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mijających się galaktyk. W obrębie tych galaktyk uwidaczniają się dwa w pełni 

ukonstytuowane harmonijne i doskonałe ciała – Boga Ojca i Adama. Stwórcza iskra 

wydobywa się z ciała Ojca i przenika w ciało pierwszego człowieka, dokonując jego 

ożywienia. Palec ojcowskiej prawicy (Digitus paternae dexterae) z hymnu Veni 

Creator Spiritus po raz pierwszy w historii świata zostaje namalowany na genialnym 

fresku Michała Anioła. Człowiek najpiękniejsze dzieło Boga zyskuje najpiękniejsze 

dzieło - swój obraz. Stworzenie Adama zyskuje nowy wymiar – mistyczny. Według św. 

Augustyna ostatni etap drogi mistycznej ma miejsce w wyższej części duszy, nazwanej 

przez Greków – hegemonikon, gdzie mieści się obraz Boga i gdzie dusza zdolna jest 

rozpoznać i przyjąć Boga. Według św. Bonawentury jest to otwarcie się na Boga, kiedy 

dokonuje się przemiana szczytu ducha w Boga, a więc przebóstwienie człowieka 

(Graef, 1966, s. 179). Pasywność Adama pozwala na mistyczne otwarcie się na Boga 

polegające na kontemplacji jego Oblicza. Wprawdzie ciało wydaje się być omdlałe, 

wiotkie i beznamiętne, ale wzrok jest przeciwnie – wytężony i skupiony na Ojcu. Jego 

przedłużeniem jest ręka wyciągnięta w geście prośby i tęsknoty, które przywołuje 

„gorące pragnienie”  z dzieła św. Bonawentury De triplici via: „Gdy dusza bowiem 

przyzwyczai się do tej słodyczy, odczuwa głód, którego niczym nie można zaspokoić, 

jak tylko całkowitym posiadaniem Umiłowanego. A ponieważ dusza nie może 

dostąpić tego natychmiast, bo jest jeszcze bardzo od Niego oddalona, wychodzi ponad 

siebie w ekstatycznej miłości” (Bonaventura, De triplici via, 2, 9, cyt. za: Graef, 1966, 

s. 217). 

Przykładem monumentalnego dzieła alegorycznego, w którym pojawia się 

postać Boga Ojca jest malowidło Rafaela Santi wykonane w Stanza della Segnatura; 

swoim rozmachem wkomponowuje się w wielką „summę malarsko-naukową” jaka 

wyszła spod jego pędzla. Mianowicie Rafael wykonał w stanzach malarskie alegorie 

teologii, filozofii, prawa i poetyki. Alegoria teologii nabrała wymiaru ściśle 

eucharystycznego z racji komentarza Giorgio Vasariego, który zwrócił uwagę na 

dyskusje na pierwszym planie pomiędzy wielkimi teologami i doktorami Kościoła 

przed wystawionym na ołtarzu Najświętszym Sakramentem; stąd przyjął się tytuł 

Dysputa o Najświętszym Sakramencie chociaż bliższa prawdzie byłaby jednak nazwa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu (Pasierb, 1999, s. 66)1. Na malowidle mamy 

oprócz reprezentantów „Kościoła pielgrzymującego”, m.in. św. Grzegorza, św. 

Hieronima, św. Ambrożego, św. Augustyna, św. Bonawenturę, w górnym rejestrze 

fresku – w sferze niebieskiej - jest przedstawiony „Kościół triumfujący” w postaci 

Osób Trójcy Świętej w otoczeniu aniołów i świętych. Co ciekawe, ta część malowidła 

przypomina scenę z Sądu Ostatecznego - tę analogię potwierdza obecność w sferze 

                                                 
1 Bez wątpienia dzieło Rafaela stanowiło inspirację dla Ventury Salimbeni, który namalował Dysputę  
o Eucharystii, (1600) w kościele św. Wawrzyńca i Piotra w Montalcino. 
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niebieskiej Maryi i św. Jana Chrzciciela w kształcie przypominającym deesis: Maryja 

lekko pochyla się w stronę tronującego Syna, natomiast św. Jan wskazuje dłonią na 

Chrystusa; takie ujęcie przypomina obrazy, na których Jan wskazuje na Baranka 

Bożego (np. na ołtarzu z Isenheim - M. Grünewalda). Malowidło Rafaela wydaje się 

być jednak czymś więcej niż alegorią teologii, czy dysputą o Najświętszym 

Sakramencie, ponieważ w tłumie adorującym Najświętszy Sakrament rozpoznajemy 

autoportret Rafaela, portret Bramantego a nawet wizerunek Dantego i Savonaroli.  

Z dzisiejszego punktu widzenia takie ujęcie można uznać za antycypację teologii 

obrazu czy nawet antropologii teologicznej albo jako obraz współczesnej eklezjologii, 

rozumianej jako „kształtującej się społecznie świadomości wspólnoty kościelnej” (cyt. 

za: Kuc, Zuberbier, 1969, s. 299). W kontekście eklezjalnym na uwagę zasługuje 

również umieszczony po prawej stronie wielki kamień, który może sugerować Piotra 

– opokę, czyli skałę na której Chrystus zbudował swój Kościół. 

Także w scenach maryjnych często ujawnia się postać Boga Ojca. Najczęściej są 

to sceny Zwiastowania, Zaśnięcia/Wniebowzięcia i Koronacji Maryi. W obrazie 

Tycjana Wniebowzięcie Maryi (Santa Maria Gloriosa dei Frari w Wenecji) Ojciec  

w półpostaci flankowanej przez aniołów otwiera szeroko ramiona, aby przyjąć Matkę 

swego Syna do niebieskich przybytków.  Maryja stąpająca wśród dziesiątków putt po 

chmurach wznoszących się ku niebu, ma oczy utkwione w górze, jednocześnie wznosi 

ręce jak wczesnochrześcijańska orantka. Na dole żegnają ją apostołowie, którzy 

według tekstów apokryficznych zgromadzili się w Efezie na wieść o jej Zaśnięciu  

i Wniebowzięciu. Po lewej stronie Boga Ojca postać anielska przypomina zagadkową 

postać kobiecą, która widnieje na fresku Michała Anioła w scenie Stworzenia Adama 

w kaplicy sykstyńskiej. 

Koronację Maryi w sposób konwencjonalny – koronowaną przez Boga Ojca  

i Syna Bożego w asystencji Dycha Świętego (gołębica) - przedstawił m.in. Enguerrand 

Quarton (1454, tempera, Villenueve-les-Avignon, Muzeum szpitala); Carlo Crivelli, 

Koronacja Maryi (1493, Pinacoteca di Brera, Mediolan); Diego Velazquez, Koronacja 

Maryi (1645, Prado) i wielu innych. 

Figuralne przedstawienia Boga Ojca częściej można spotkać w malarstwie 

ludowym niż oficjalnym. Przyczyną tego prawdopodobnie było to, że służyło często do 

celów prywatnej pobożności i wobec tego było mniej narażone na krytykę i Inter-

wencje hierarchii kościelnej. Wiele tego typu przykładów można znaleźć w prowincjo-

nalnym rosyjskim i ukraińskim malarstwie ikonowym, które w wiekach XVI-XIX na 

masową skalę produkowało ikony na potrzeby prawosławnych – osób duchownych  

i świeckich. Wśród starotestamentalnych przedstawień Boga Ojca w półpostaci można 

odnaleźć na ikonach Ognistego Wniebowzięcia Eliasza ukazanego w lewym górnym 

rejestrze ikony (Eliasz był popularnym ludowym świętym, m.in. odpowiedzialnym za 
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grad i deszcz). Wyobrażenie Ojca jest tu częścią sądu Bożego: oto pod wpływem 

modlitwy proroka Bóg, dla potwierdzenia swej obecności, zsyła ogień z nieba na 

przygotowaną ofiarę (1 Krl 18, 20-40) (Janocha, 2002, s. 71). Inna z ikon w tradycji 

ludowej wykonana została w pracowniach Palechu w Rosji (XVII-XIX w.), i ukazuje 

Matkę Boską stojąca przez Archaniołem Gabrielem, który trzyma w lewej ręce 

sceptrum, a drugą pozdrawia Maryję. Na piersiach Maryi widoczny jest medalion  

z wizerunkiem Chrystusa Emmanuela w pełnej postaci, wyobrażający napełnione łono 

Dziewicy. Ukazany w chmurach Pan Zastępów posyła do Niej gołębicę Ducha 

Świętego (Sulikowska, 2007, s. 64). Analogiczne ujęcie Boga Ojca w popiersiu albo 

półpostaci na obłokach nieba spotykamy w ikonie Jana Chrzciciela Anioła Pustyni 

(ikona w okładzie, Rosja XIX w.), gdzie w górnej części ikony znajduje się 

wyobrażenie Pana Zastępów, którego prorokiem jest Jan Chrzciciel (tamże, s. 73).

  

 

Podsumowanie 

 

Ojcostwo Boga ukazywane na kartach Biblii i w dziełach sztuki można 

rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Biblista będzie to czynił na podstawie 

wnikliwej lektury Pisma Świętego dokonując wnikliwej analizy filologicznej, 

egzegetycznej i hermeneutycznej. Teolog, w zakresie swej specjalności, zajmie się 

określonym wymiarem ojcostwa w ujęciu teologicznym. Podobnie filozof, etyk, 

psycholog… Żaden z nich nie będzie musiał jednak zmagać się z barierą, jaką jest 

analiza przedmiotu badań formalnie zakazanego, bo tym jest w istocie analiza 

ikonograficzna obrazów Boga Ojca, których obecność w ciągu wieków była 

poddawana w wątpliwość… O ile teologia obrazu (ikony) doczekała się bogatej 

literatury na temat ikonografii Chrystusa, Maryi i świętych Pańskich, o tyle 

szczególną trudność przywodzi teoretyczno-teologiczne uzasadnienie wykonywania 

obrazów Boga Ojca. Jednak wszelkie restrykcje i zakazy w odniesieniu do wizerunków 

Ojca napotykały poważne trudności w ich egzekwowaniu, co winno stać się ciekawym 

polem do analiz antropologicznych, religiologicznych i kulturoznawczych.  

Rozmaitość przedstawień Ojcostwa Boga funkcjonujących w sztuce do dziś 

wydaje się być wynikiem działania antropologicznego imperatywu 

urzeczywistniającego w idei Boga Ojca ludzkie rozumienie i gwałtowne (czasami 

wręcz rozpaczliwe) zapotrzebowanie na miłość i ojcostwo odczuwane przez każdego 

człowieka bez względu na uwarunkowania kulturowe i na epokę historyczną, w jakiej 

przyszło mu żyć. Zauważmy, że literatura, sztuka, teatr, kino, reklama opiera 

repertuar swoich środków oddziaływania w przeważającej mierze na ukazywaniu 

miłości skalanej grzechem w relacji mężczyzny do kobiety. Tymczasem jest gdzieś 
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jeszcze inna, czysta i pełna miłość, która nie poddaje się grzechowi i uwaruj-

kowaniom, to miłość ojcowska, źródło najpełniejszej satysfakcji w relacjach 

międzyludzkich i warunek życiowego szczęścia (Cantalamessa, 2007, s. 248). Dlatego 

kończę niniejsze rozważania fragmentami z Nowego i Starego Testamentu będącymi 

wyrazem czci i tęsknoty za Niebieskim Ojcem: „Dlatego zginam kolana moje przed 

Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3, 14-15) oraz 

„Usłysz o Panie, moja modlitwę, i wysłuchaj mego wołania; na moje łzy nie bądź 

nieczuły” (Ps 39, 13). 
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Rola matki w obrzędowości chrzcielnej i weselnej na Pokuciu 

na przełomie XIX-XX wieku 

 

 

Wstęp 

 

Matka odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Jest synonimem 

opieki, uosobieniem troski, żywym posągiem miłości, ciepłym promieniem 

rodzinnym. W perspektywie antropologicznej, przedmiotem badań staje się rola 

matki w obrzędowości chrzcielnej i weselnej na Pokuciu na przełomie XIX – XX 

wieku. Wielokrotnie twórcy w folklorystyce ukraińskiej odwoływali się do obrazu 

matki. Stawała się ona tematem ich badań w obrzędowości dorocznej i rodzinnej. 

Chrzciny i wesele to uroczystości, które w tradycji ludowej obecne są od wieków. 

Jednak obecnie nie wszystkie związane z nimi obrzędy i zwyczaje wyglądają tak samo. 

Niektóre zniknęły, inne zmieniły swój kształt i charakter. Zmieniła się w nich i rola 

matki. Dlatego zamysłem autora jest uwypuklenie roli matki w wyżej wspomnianej 

obrzędowości, która w tamtych czasach zawierała liczne, ciekawe wątki. Co więcej, do 

dziś na Pokuciu istnieją liczne przysłowia, przestrogi, nakazy, zakazy, a nawet 

zabobony odnoszące się do roli matki. 

Niniejszy artykuł jest zarysem prezentującym wyniki badań terenowych 

prowadzonych przez autora na Pokuciu (części Kresów Wschodnich - dawnej 

Rzeczypospolitej - dzisiaj region w granicach Ukrainy Zachodniej) w latach 2009 – 

2010. Pomocą źródłową w niniejszym opracowaniu stanowić będzie literatura w 

języku ukraińskim dotycząca tego zagadnienia1. 

 

1. Obrzędowość chrzcielna 

 

Obrzędy przed-połogowe związane były z przebiegiem ciąży, dobrym 

samopoczuciem kobiety w trakcie ciąży oraz po porodzie. W ich skład wchodziły 

liczne nakazy, zakazy i zabobony rozpowszechnione na terenie całej Ukrainy,  

                                                 
1 Należy zasygnalizować, iż czasem czytelnik może odnosić wrażenie, że w niektórych miejscach nie ma 
wyraźnego odróżnienia  tego, co przetrwało i jest nadal praktykowane od tego, co przetrwało jedynie  
w pamięci rozmówców. 
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a dotyczyły one m.in.: zakazu spożywania pewnych pokarmów, patrzenia przez 

ciężarną na niektóre zwierzęta (płazy), a także unikania spotkań z kalekami, 

niewidomymi czy chorymi umysłowo. Wśród wierzeń ludowych na Pokuciu panowało 

przekonanie, że wszelkie wady osób postronnych mogą „przejść” na dziecko. Dlatego 

kobieta ukrywała swój stan tak długo, jak to było możliwe. Była to postawa chroniąca 

przed wszelkimi urokami, szczególnie przed urokami związanymi z porodem1. 

Na przełomie XIX – XX wieku z okresem narodzin było związanych wiele 

zwyczajów praktykowanych przez mieszkańców Pokucia. Narodziny dziecka (ukr. 

народження, пологи, роди) to ważny czas w życiu kobiety - kobieta staje się matką.  

Gdy rozpoczynał się poród, pierwszą czynnością było wezwanie doświadczonej 

kobiety tzw. baby-akuszerki (ukr. баба-повитуха). Na Ukrainie, w zależności od 

okręgu, nazywana była ona inaczej. Na Podolu nazywano ją „baba branka” (ukr. 

баба-бранка), a w Centralnej Ukrainie „baba pępocinka” (ukr. баба-пупорізка). 

Przed przyjęciem porodu akuszerka ścieliła płótno (ukr. верета) na przyzbie2, a na 

oknie stawiała butelkę z barszczem z buraków, na znak tego, co dzieje się w domu3. 

W domu zostawiano lekko otwarte drzwi wejściowe oraz rozwiązywano wszelkie 

węzły. Był to zabieg związany z wierzeniem dotyczącym tego, żeby poród przebiegał 

lekko (por. Śmietana, 2011, s. 70-71). Po porodzie akuszerka odcinała dziecku 

pępowinę: chłopcu na siekierze, aby był dobrym gospodarzem, a dziewczynce 

specjalnym grzebieniem – aby miała piękne włosy i była dobrą gospodynią. 

Zawiązując pępowinę przemawiała: pępek związuję, rozum rozwiązuję (ukr. пупець 

зав’язую, розум розв’язую). Następnie niemowlę kładziono na kożuchu, który był 

symbolem dobrobytu oraz bogactwa (chłopca owijano w koszulę męską,  

a dziewczynkę w damską)4. Na Pokuciu wierzono, że w czasie narodzin „nieczysta 

siła” może szkodliwie wpłynąć na matkę i na dziecko. Co więcej, może nawet 

podmienić dziecko, tzw. „zamiana”. Dlatego w celach ochronnych w niektórych 

wsiach Pokucia dziecko było zawijane w czarną lub czerwoną zapaskę5, a do prawej 

                                                 
1 Zgodnie z relacją M.P., kobieta, lat 88, M.T., kobieta, lat 79 (Pałahycze). 
2 Ława z ziemi usypana pod ścianą chaty wiejskiej. Zob. Грінченко, 1985, Словарь української мови, 
Київ, с. 417. Dawne domy na Pokuciu były budowane z drewna i gliny. Dachy były kryte słomą a ściany 
polepione gliną. Dookoła domu robiona była przyzba w celu zabezpieczenia dolnej części ściany przed 
różnymi uszkodzeniami oraz służyła jako miejsce do siedzenia na podwórku. W domu zaś do siedzenia 
służyła nieruchoma, znajdująca się przy ścianie drewniana ława, nazywana bambetel. Sień, biegnąca 
na przestrzał domu służyła za magazyn sprzętu (w niektórych domach znajdowały się tam żarna). Na 
strychu często składano siano, tym samym ocieplano dom na zimę. 
3 O.K., kobieta, lat 60, J.M., kobieta, lat 61 (Tłumacz). 
4 W tamtych czasach nie wszyscy posiadali kożuch. M.P., kobieta, lat 88 (Pałahycze). 
5 Zapaska (ukr. запаска) jest to czterokątny kawałek tkaniny z wełny mający na górnych rogach 
zawiązki. Zapaskę ubierała kobieta. Składała się z dwóch części: jedna z przodu, druga z tyłu. 
Zawiązywano ją w taki sposób, żeby po obu stronach było widać koszulę. Rozmiar zapaski – od pasa do 
kolan (po obu stronach). Zapaski były koloru czarnego, niebieskiego, czerwonego lub białego. Na 
Pokuciu popularnością cieszyły się zapaski czerwonego koloru z dodatkiem czarnego (Por. О. Воропай, 
1991, s. 337-338). 
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reki przywiązywano czosnek bądź kawałek gliny z pieca, a matkę okadzano 

poświęconymi ziołami (Por. Śmietana, 2011, s. 70). 

W dzień narodzin dziecka starano się niczego nie dawać, nie pożyczać i nie 

sprzedawać, żeby „dziecko nie płakało”. Ten przesąd do dziś jest głęboko 

zakorzeniony wśród mieszkańców Pokucia. Według niektórych mieszkańców Pokucia 

nie powinno się dawać niczego z domu do momentu chrztu dziecka1. Według innych, 

ten zakaz przedłuża się do trzech miesięcy. Na przykład w Pałahyczach (wieś na 

Pokuciu, powiat Tłumacki) do dziś utrzymuje się przekonanie, że po zachodzie słońca 

nie wolno niczego dawać z domu dopóki dziecko nie będzie ochrzczone, ponieważ 

dziecko w jakiś sposób to odczuwa i w nocy płacze (por. Śmietana, 2011, s. 70)2. 

Analiza mocno zakorzenionego wierzenia prowadzi do wniosku, że zakaz ten 

ma na celu ochronę dziecka przed różnymi szkodliwymi wpływami. W czasie badań, 

odnotowano uzasadnienie powyższego: dziecko należy obdarowywać, jak niegdyś 

mędrcy obdarowali Jezusa, a nie zabierać3. Wracając do roli matki w obrzędowości 

chrzcielnej należy zaznaczyć, że na Pokuciu istniał zakaz pokazywania się matki po 

porodzie w miejscach publicznych aż do momentu oczyszczenia. Niezbędne czynności 

mogła wykonywać w domu czy w gospodarstwie4. 

Szczególne znaczenie miało pierwsze kąpanie dziecka, gdzie do wody 

dodawane były odpowiednie składniki. Dla dziewczynki, do miski z wodą dodawano 

miód bądź mleko, żeby miała piękną urodę, zaś chłopcu – korzeń omianu (łac. Inula 

helenium L.)5, żeby stał się silnym mężczyzną. Czynność pierwszego kąpania na 

Pokuciu należała do babki położnej. Jeżeli w trakcie kąpania do domu wchodził ktoś 

obcy, musiał wrzucić do wody monetę na szczęście6. Symbolika pierwszego kąpania 

ściśle związana była ze zdrowiem dziecka. 

Nadawanie imienia nowonarodzonemu dziecku było i nadal jest ważnym 

wydarzeniem dla mieszkańców Pokucia (ukr. ім’янаречення). Od lat 60. XX wieku 

obrzęd nadawania imienia został powiązany z chrztem dziecka (por. Śmietana, 2011, 

s. 71-72). W obrzędzie tym uczestniczyła cała rodzina, kumostwo oraz baba-

akuszerka. Ciekawą praktyką w badanym regionie było niesienie darów księdzu, żeby 

on nadał imię dziecku. Księdzu zanosiło się m.in. chleb, zboże czy kurę, i proszono o 

nadanie imienia dziecku oraz podanie terminu chrztu. Wybrane imię miało sprzyjać 

                                                 
1 L.M., kobieta, lat 89; M.K., kobieta, lat 48 (Pałahycze). 
2 Należy zaznaczyć, że zakaz dawania czegokolwiek z domu dotyczy nie tylko czasu narodzin dziecka, a 
również sytuacji, gdy w gospodarstwie urodziło się zwierzę czy ptactwo. Zakaz ten również występuje 
wśród górali ukraińskich  (por. Гузій, 2007, Львів, с. 36-40). 
3 ks. W.N., mężczyzna, lat 45 (Iwano-Frankowsk). 
4 M.K., kobieta, lat 48 (Pałahycze). 
5 Omian wielki (łac. Inula helenium L.) – roślina wieloletnia z rodziny astrowatych, 
Za:  http://rozanski.li/?p=776 [dostęp 13.05.2014]. 
6 J.M., kobieta, lat 61 (Tłumacz). 

http://rozanski.li/?p=776
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szczęściu oraz dobrobytowi dziecka w przyszłości. Dlatego często wybierano imię 

jakiegoś świętego bądź kogoś ważnego z rodziny - na przykład dawano dziecku imię 

na cześć dziadka, czy babci itd. Odnotowano również różne historie, gdzie w wyniku 

złych relacji interpersonalnych (rodzice – ksiądz czy kumostwo – ksiądz) ksiądz 

nadawał imię dziecku według własnego uznania (najczęściej takie, jakie było  

w kalendarzu w dniu urodzenia dziecka). Poniekąd zdarzało się tak, że w książce 

metrykalnej zostało zapisane jedno imię, a rodzice nazywali dziecko po swojemu1.  

W opinii niektórych respondentów nieślubnemu dziecku nadawano nieładne imię, 

związane z konkretnymi ludźmi danej społeczności m.in. alkoholikami, złodziejami 

lub umysłowo chorymi itp. (por. Śmietana, 2011,  s. 71).. 

Szczególną rolę matki widać po porodzie w obrzędzie oczyszczenia. Na Pokuciu 

był on sprawowany tak na płaszczyźnie religijnej, jak i ludowej. Należy zwrócić uwagę, 

że najpierw obrzęd oczyszczania kobiety odbywał się w domu, nad którym pieczę 

trzymała baba-akuszerka. Obrzęd ten był znany pod nazwą „obmywanie rąk” (ukr. 

зливання) i odbywał się parę dni po porodzie. (W tamtych czasach kobieta nie mogła 

pozwolić sobie na bezczynne siedzenie w domu. Jedynym wyjątkiem była ciężka 

choroba). W dniu chrztu dziecka ksiądz odczytywał nad matką modlitwy i udzielał jej 

błogosławieństwa. Od tej pory uznawano ją za czystą2. 

Szczególnie interesującym jawi się ludowy obrzęd oczyszczania kobiety, który 

polegał na następujących czynnościach: baba-akuszerka napełniała miskę wodą  

i dodawała do niej jagody kaliny oraz ziarna owsa. Elementy te były symbolem urody  

i zdrowia. W folklorze ukraińskim jest szeroko spotykany motyw porównania urody 

kobiety do kaliny, a zdrowia do owsa (Por. Ониськів, Книш, Мельник, 2013, с. 109-

124). Zabieg ten miał na celu uzyskanie dla matki zdrowia i urody. Kobieta wkładała 

ręce do miski z wodą, a akuszerka zamaczała swoją prawą rękę i przykładała ją 

trzykrotnie do twarzy kobiety wymawiając formułę: oczyszczam swoją rękę, a  twoją 

duszę. Następnie baba-akuszerka wylewała odrobinę wody na koszulę matki i na  

pozostałe kobiety, obecne w domu. Takie polanie kobiet miało zapewnić im płodność. 

Dlatego one licznie i chętnie uczestniczyły w tym obrzędzie ludowym. Jeżeli kobieta 

chciała mieć syna wówczas obsypywano ją owsem z miski, a jak dziewczynkę – 

jagodami kaliny. Pod koniec oczyszczenia matka umywała dłonie akuszerki,  

a w ramach podziękowania obdarowywała ją chlebem, solą, płótnem lub chustą3. 

Matka nie odgrywała wielkiej roli w wyborze „drugich rodziców”, tzw. 

chrzestnych (ukr. покровителі). Na Pokuciu na chrzestnych wybierano osoby, które 

                                                 
1 P.O., mężczyzna, lat 70 (Pałahycze). 
2 Według tradycji żydowskiej, zaadoptowanej przez chrześcijaństwo, kobietę po porodzie uznawano za 
nieczystą przez 40 dni. Następnie musiała udać się do świątyni, gdzie przechodziła obrzęd 
oczyszczania. 
3 J.M., kobieta, lat 61 (Tłumacz). 
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już miały dzieci. Fakt ten tłumaczony był przez respondentów w następujący sposób: 

dobrze jak kuma jest w ciąży, bądź ma swoje dzieci1. Kumostwo najczęściej 

dobierano z dalszego rodzeństwa. W sytuacji, gdy proszono o zostanie chrzestnym 

rodzicem dziecka – odmowa była postrzegana jako grzech. Dlatego zgadzano się na 

pełnienie tej roli, zważając, że odpowiedzialność względem dziecka była poważna.  

W przypadku śmierci rodziców chrzestni winni byli przejąć opiekę nad dzieckiem. 

Pomagali również rodzicom dziecka wyprawiać wszelkie uroczystości - od chrztu po 

wesele. Dziecko zaś każdego roku w wielkie święta odwiedzało rodziców chrzestnych, 

zanosząc im przygotowane przez matkę pierogi czy inne dary. Ci, w podziękowaniu, 

dawali chrześniakowi upominki. Zwyczajowo dziecko odwiedzało babę-akuszerkę  

w Wigilię Bożego Narodzenia, jako wyraz wdzięczności, że przyjęła go podczas 

porodu. Na Pokuciu zwyczaj ten był znany pod nazwą „niesienia wieczerzy” (ukr. 

нести вечерю) i pozostał jedynie w pamięci respondentów2. 

Na Pokuciu chrzciny odbywały się w kościele, ale jeśli matka lub dziecko było 

chore chrzciny z udziałem księdza odbywały się w domu. Od tej pory rodzice dziecka  

i chrzestni nazywali siebie nawzajem kum lub kuma3. Kumowie byli postrzegani jako 

bliscy krewni, a dla chrześniaka byli drugimi rodzicami. W niektórych regionach 

Ukrainy dziecko miało więcej niż jedną parę chrzestnych i tak: w Karpatach –  

3 i więcej par, na Pokuciu – jedną parę. 

Zanim wychodziło się do kościoła, mężczyzna ścielił na progu kożuch bądź inną 

górną część stroju, aby położyć na nim dziecko. Następnie matka trzykrotnie 

przestępowała przez dziecko. Matka chrzestna brała dziecko na ręce i wynosiła je do 

przedsionka. Tam baba-akuszerka kładła pod progiem nóż, a kuma - przestępując 

przez próg - wyjmowała go i przekazywała akuszerce przez okno. Po tych zabiegach 

udawano się do kościoła na ceremonię chrztu4. Ta ciekawa, a zarazem magiczna 

czynność, powiązana była tym, że pod progiem domu grzebano dzieci po poronieniu 

oraz jeśli urodziły się martwe. Praktyka ta występowała jeszcze w okresie 

przedwojennym. Na znak tego, że dziecko urodziło się zdrowe kładziono go na progu, 

żeby rosło zdrowe. Ta dawna praktyka pozostała jedynie w pamięci niektórych 

starszych respondentów5. 

Po chrzcie rodzice, chrzestni i zaproszeni goście gromadzili się w domu przy 

świątecznym posiłku. Główną potrawą były pierogi, kasza kukurydziana, kapusta, 

                                                 
1 Ciekawy zwyczaj dobierania chrzestnych dla dziecka istniał u Łemków: najpierw poroszono 
mężczyznę na chrzestnego, a następnie, dla drugiego dziecka jego żonę. 
2 L.M., kobieta, lat 89; M.K., kobieta, lat 48 (Pałahycze). 
3 Taka praktyka istnieje do tej pory, co więcej na Pokuciu do kumostwa zwraca się przez przyimek 
„Wy”. 
4 M.K., kobieta, lat 48. 
5 W.S., mężczyzna, lat 98 (Pałahycze). 
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chleb i samogon. Przy stole zebranych obsługiwała matka. W dniu poprzedzającym 

chrzest przygotowywała dania, którymi częstowano gości. 

Pod koniec XIX wieku na Pokuciu imieniny uważano za ważniejszy dzień, niż 

urodziny. Uzasadnieniem tego przekonania, według opinii niektórych respondentów, 

jest powiedzenie: urodziny obchodzi pies i kot, a imieniny człowiek1.  

Imieniny znane są pod nazwą „dzień anielski, dzień patrona” (ukr. день 

ангела). Na imieniny zapraszano rodziców chrzestnych, krewnych, sąsiadów i babę-

akuszerkę. Według pamięci respondentów świętowanie imienin było różne dla 

chłopców i dziewczynek. Chłopca kładziono na poduszkę bądź kożuch, a ojciec 

chrzestny trzykrotnie robił znak krzyża nad dzieckiem i na głowie strzygł nożyczkami 

znak krzyża. Ucięte włosy chowano lub zakopywano, aby ochronić dziecko przed 

urokiem czy wpływami „nieczystej siły”. W niektórych regionach Ukrainy, szczególnie 

u górali, taki zwyczaj przeprowadzano dwukrotnie: miesiąc po narodzinach i w rok 

pełnoletniości. Dziewczynce matka chrzestna uroczyście zaplatała pierwszy warkocz. 

Przed dniem imienin warzono piwo, a matka przygotowywała imieninowe pierogi 

oraz piekła korowaj (kołacz). W dzień imienin zamawiano w kościele nabożeństwo  

i stawiano świecę w intencji  zdrowia dziecka. W latach 20. i 30. XX wieku 

świętowanie imienin było zakazane przez władze komunistyczne, co przyczyniło się 

do zapomnienia tej tradycji, (jak i wielu innych). Współcześnie na Pokuciu wraca się 

do świętowania imienin. 

 

2. Obrzędowość weselna 

 

W XIX wieku uzyskanie zgody na ślub było rolą swatów. Powszechnie na 

Ukrainie swatów nazywano „starostami” (ukr. старости). W tych „negocjacjach” 

istotną cechą swata była umiejętność prowadzenia rozmowy, dlatego do tej roli 

wybierano osobę towarzyską i dowcipną. Na Pokuciu wyruszano swatać dziewczynę 

zazwyczaj o porze wieczornej. Wchodząc do chaty z chlebem i flaszką wódki w rękach 

(flaszką zatkaną kolbą od kukurydzy) -  witano się z gospodarzami. Rozmowa 

rozpoczynała się od następujących zagajeń: o myśliwych, którzy trafili na ślad łani;  

o pięknej dziewicy czy kupcach, którzy dowiedzieli się o „dobrym towarze” (por. 

Kolberg, 1882, s. 224). Był to pierwszy etap w swataniu, ponieważ nie było wiadomo, 

jaka będzie reakcja rodziców dziewczyny w kwestii ślubnej. W tamtych czasach 

decydujący głos mieli rodzice. Żeby dać do zrozumienia swatom, jaka będzie decyzja, 

gospodarz zwracał się do żony słowami: idź matko i znajdź kieliszki, trzeba gości 

częstować. Jeżeli matka długo „nie mogła ich znaleźć”, oznaczało to, że rodzice panny 

                                                 
1 Tamże. 
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nie zgadzają się na wesele1. Jak wspominają respondenci, jeżeli zgody na wesele nie 

było, to mimo tego, matka nakrywała stół, na którym stawiano chleb i wódkę 

przyniesioną przez swatów oraz przygotowane potrawy2. Inaczej wyglądało 

swatanie uwieńczone sukcesem. Po tym jak kieliszki znalazły się na stole ojciec panny 

przemawiał: był u nasz czas dbać i kochać córkę naszą, a widać przyszedł czas ją 

oddać. Niech powie słowo matka3. Wtedy matka przemawiała: moje słowo będzie 

takie, że ona według nas jest jeszcze za młoda, nie wiem, jak przyjmie wiadomość, 

że ma iść do obcych ludzi. Po tych słowach swat przeprowadzał rozmowę z panną. Po 

jej zakończeniu panna kłaniała się swojej matce trzy razy, tym samym pokazując, że 

została nauczona, jak ma zostać dobrą gospodynią. Następnie matka zwracała się do 

córki słowami: związuj córko swatów ręcznikami, a my z nimi zamienimy się 

chlebami (por. Огієнко, 1965, s. 56-62). 

Po pewnym czasie, rodzice panny młodej udawali się na oględziny 

gospodarstwa pana młodego. Rodzina kawalera starała się jak najlepiej przedstawić 

gospodarstwo: przygotowywano posesję, łatano dom, płot, a poniekąd posuwano się 

nawet do oszustwa – pożyczano od sąsiadów parę wołów, konia, czy krowę, żeby 

pokazać się bogato4. Zaręczyny były ważną ceremonią przedślubną, która oznaczała 

publiczne ogłoszenie zgody obydwu stron na ślub. Przy świątecznym stole omawiano 

kwestie posagu, daty ślubu oraz darów z obu stron. Po uroczystym posiłku dziewczyna 

zawiązywała swata i pana młodego haftowanym ręcznikiem. Tu warto  zaznaczyć, że  

w Karpatach taką czynność wykonywała matka panny młodej. Na Pokuciu matka 

obsypywała młodych parzenicą, cukrem oraz święconą wodą. Przygotowaniem 

wianka, w którym panna młoda miała iść do kościoła, również zajmowała się matka. 

Jeśli nie żyła, powyższą czynność wykonywała matka chrzestna5. 

Przed weselem dziewczyna miała za zadanie wyhaftować ręcznik, na którym 

stawano w kościele w czasie ceremonii ślubnej. Panu młodemu ręcznik haftowała jego 

matka. Gdy nie żyła, robiła to matka chrzestna bądź siostra. Nieodłącznym 

elementem przygotowań ślubnych były zapowiedzi w kościele. Na Pokuciu matka 

udawała się do księdza, aby dać na zapowiedzi. Księdzu w darze niosła czarną kurę i 

chleb6. 

Jednym z najważniejszych obrzędów weselnych na Pokuciu, na przełomie XIX 

– XX wieku, było pieczenie korowaju. Był to symbol akceptacji przez wspólnotę 

lokalną nowej rodziny. Wypiekano wtedy parę rodzajów chleba weselnego: korowaj, 

                                                 
1 Zwyczaj zwlekania z podaniem kieliszka był znany również w Polsce wśród włościan, (por. 
Zadrożyńska, 2000, s. 222). 
2 M.M., kobieta, lat 84 (Tłumacz). 
3 Tenże. 
4 P.A., mężczyzna, lat 77 (Pałahycze). 
5 Tenże. 
6 Tenmże. 
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kołacze i kołaczyki. Głównym kołaczem był i nadal pozostaje korowaj. Czynności 

robienia korowaja rozpoczynały się w piątek -  w domu pana młodego i panny młodej. 

W przypadku, gdy wesele odbywało się po sąsiedzku, w przygotowaniu korowaju 

uczestniczyli rodzice obydwu stron i korowaje wypiekane były w jednym domu. Do 

przygotowania korowaju zapraszano wyłącznie kobiety zamężne, które przynosiły ze 

sobą mąkę, jajka oraz słoninę. Za dobry znak uważano, kiedy do pieczenia korowaja 

przychodziła nieparzysta ilość kobiet. Matka zapraszała kobiety do domu i od tej pory 

miały one obowiązek wspólnie wykonywać wszelkie czynności związane z pieczeniem 

korowaju m.in. wyrabiać ciasto, ozdoby, wkładać do pieca, obmywać ręce itd. Należy 

zaznaczyć, że rola matki polegała na otwarciu ceremonii pieczenia, a następnie także 

na uczestniczeniu w niej. 

Wieczór panieński był pożegnalnym obrzędem, podczas którego dziewczyna 

żegnała się ze stanem panieństwa. W wieczorze tym uczestniczyła zaproszona 

młodzież, która robiła wianki dla pary młodej. Pod koniec XIX wieku w ten wieczór 

matka rozplątywała córce warkocze. Obecnie tą czynność wykonuje brat panny 

młodej, bądź kuzyn. 

Ojciec i matka zajmowali się wszelkimi czynnościami przedślubnymi. Przede 

wszystkim spoczywała na nich odpowiedzialność za przygotowanie gospodarstwa do 

wesela. Do zadań matki należało zapraszanie kucharki, którą to zamawiano o wiele 

wcześniej przed weselem, gdyż istniało niebezpieczeństwo, że zostanie zaproszona na 

inne wesele. Ojciec zaś zamawiał muzykantów1. 

Zapraszanie gości na wesele na Pokuciu rozpoczynano zazwyczaj  od domu 

matki chrzestnej2. W tym miejscu warto przytoczyć formułkę wypowiadaną przez 

młodych i drużynę weselną w czasie zapraszania gości: 

Ściel się barwinku, od chaty do chaty, 

Prosił Was ojciec, prosiła Was matka, 

I my serdecznie prosimy Was: 

Przyjdźcie na wesele do nas3. 

Ważnym elementem uroczystości ślubnej było ubranie pary młodej. Dawnej 

pana młodego ubierała jego matka, a pannę młodą jej matka. Obecnie czynność 

ubierania spoczywa na świadkach weselnych. Rodzice udzielali swego 

błogosławieństwa przez nałożenie rąk na głowę dziecka, po czym matka uroczyście 

posypywała syna/córkę i świadków weselnych zbożem, cukrem oraz kropiła wodą 

święconą. Obrzęd ten miał na celu zabezpieczenie zdrowego, bogatego i błogo-

sławionego związku małżeńskiego pary młodej. W przypadku, gdy matka nie żyła, 

                                                 
1 M.O., kobieta, lat 92; (por. R. Kukicr, 1975,  s. 130-137). 
2 W kołomyjskim powiecie najpierw zapraszano księdza. Materiały wywiadów. 
3 M.K., kobieta, lat 87 (Pałahycze). 
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przed pójściem do kościoła udawano się na cmentarz, żeby prosić ją o błogo-

sławieństwo. W tym miejscu warto przytoczyć znaną w Pałahyczach pieśń odnoszącą 

się do zmarłej matki: 

Szła dziewczyna przy cmentarzu, blisko, blisko, 

Zapomniała oddać pokłon, dla matuli nisko. 

Zapomniała oddać pokłon, lecz grobu dotknęła, 

Żeby matma z łaski swojej, na wesele przyszła. 

Ja nie wstanę, moja córko, nie podważę glinę, 

Niech robią Ci wesele, ty masz tam rodzinę.1 

Dawniej na Pokuciu w czasie ubierania panny młodej swatki śpiewały weselne 

tzw. łatkanki2.  

Przytoczona poniżej przyśpiewka zawiera motyw odnoszący się do matki. 

Przedstawia zaniepokojenie dziewczyny, decyzją rodziców o wydanie jej za mąż  

w młodym wieku: 

Oj matulko, matuleńko, co sobie myślicie, 

Czemu Wy mnie taką młodą, za mąż oddajecie? 

Czy ja Wam matuleńko, chleb przejadła, 

Że Wy mnie oddajecie, ja jeszcze bym nie chciała. 

Po co mnie oddajecie, taką mołodeńką, 

Kto Wam pójdzie po wodę, w niedziele z raneńka? 

Kto Wam pójdzie po wodę, kto będzie ją pić, 

Co będziecie, matuleńko beze mnie robić. 

Martwili się ludzie mną, że się nie widdała, 

A ja losu nie przepiłam i nie pohulała. 

A ja losu nie przepiłam i nie pohulała. 

Mój los w mojej wsi, ja o nim nie znała. 

Martwili się wrogowie, mojej przygodzie, 

A ja tyle byłam wolna, jak listek na wodzie3. 

Ważnym elementem ubioru panny młodej był wianek z barwinka, który 

wcześniej przygotowywała matka. To ona nakładała swej córce wianek na głowę,  

a swatki w tym czasie śpiewały następującą pieśń: 

Kwitnie paprotka, kwitnie, matka wieniec kładzie 

Białymi rączkami, z drobnymi łzami. 

Koso moja koso, koso moja drobna, 

                                                 
1 P.P., kobieta, lat 87 (Pałahycze). 
2 Łatkanki – pieśni ludowe, najczęściej śpiewane na weselach. 
3 A.H., kobieta, lat 87; H.A., kobieta, lat 81 (Pałahycze). 
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Nie raz ciebie zaplatała, matula krewna. 

Myślałaś moja matko, że mnie się nie pozbędziesz, 

Przyjdzie taka niedziela, że płakać za mną będziesz. 

Przyjdzie taka niedziela, przyjdzie taka chwila, 

Nie raz będziesz pytać, gdzie moja dziecina. 

Nie raz będziesz wspominać, i nie raz płakać, 

Gdzie moje dzieciątko, co jej nie widać. 

Gdzie moje dzieciątko, co jej nie widać, 

Czy jest chora, czy jest zdrowa, chciałabym znać. 

Oj będziecie, matuleńko, za mną płakać, 

Już takiej pracownicy, nie będziecie mieć1. 

Po ceremonii w kościele orszak weselny powracał do domu. Jeżeli wesela 

odbywały się oddzielnie, po powrocie z kościoła matka wprowadzała syna/córkę do 

stołu – trzykrotnie oprowadzała dookoła głównego stołu. Swatki w tym czasie 

śpiewały łatkankę poświęconą matce: 

Skąd słońce wschodzi, 

Tam matka swe dziecko prowadzi, 

I w pierwszy raz, 

I w dobry czas. 

Prowadź matko prowadź, 

Swoje dzieciątko2. 

W przypadku gdy matka oddała córkę za mąż w bardzo młodym wieku, swatki 

śpiewały następującą przyśpiewkę: 

Oj Boże mój kochany, 

Co ja sobie dumam, 

Jeszcze sama jestem młoda, 

A już zięcia mam3. 

Szczególnie ważnym etapem uroczystości weselnych był obrzęd oczepin4. 

Symbolizował on zmianę stanu panieńskiego na małżeński. Po wykupie pan młody 

zabierał swoją wybrankę do siebie do domu, gdzie odbywał się obrzęd oczepin. 

                                                 
1 P.P., kobieta, lat 87. 
2 Łatkankę śpiewano trzykrotnie. Kiedy wprowadzano drugi raz swatki śpiewały „i w drugi raz”, za 
trzecim „i w trzeci raz”. W przypadku oddzielnego wesela, matka pana młodego oprowadzała go trzy 
razy dookoła stołu i tak samo czyniła matka panny młodej. 
3 A.H., kobieta, lat 87 (Pałahycze). 
4 U ludów słowiańskich „oczepiny” – to dawny ludowy obrzęd weselny przybierania panny młodej  
w czepiec na znak zmiany stanu. Jeszcze przed chwilą dziewczyna, a tu już wprowadzana do grona 
mężatek. Oczepiny to również przyjęcie przez dziewczynę obowiązków żony, matki i gospodyni. 
Zwyczaj ten miał i ma nadal uroczysty charakter. Towarzyszą mu śpiewane łatkanki i różnorodne 
zabiegi magiczne (por. Gloger, 1900, s. 366; Kopaliński, 1979,  s. 773). 
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Główny swat przynosił krzesło, które stawiano po środku sali weselnej. Matka pana 

młodego przynosiła poduszkę. Pan młody siadał na krześle, na kolana kładziono mu 

poduszkę, a panna młoda siadała na nią. Matka pana młodego zdejmowała wieniec  

i welon z głowy panny młodej i zawiązywała jej chustę1. Pod krzesło, na którym 

siedział pan młody trzymając swoją wybrankę na kolanach, podlewano wodę. Dla 

żartów mówiono: Co z Ciebie za mężczyzna, tylko kobieta na kolana usiadła, a on 

posikał się2. 

W przypadku gdy nowożeńcy mieli mieszkać w domu pana młodego pod 

koniec oczepin swatki śpiewały: 

Tam, za górą, żyto z trawą,  

Powiedzcie matmo, czy nie żal Wam za mną? 

Żal mi, córeczko, serce więdnie, 

Kto mnie, córko, teraz mną zaopiekuje. 

Macie matko, młodszego brata, 

Ale beze mnie będzie smutna chata. 

Smutna chata, smutne podwórko, 

Bo już kończy się moje wesele. 

Bądźcie pozdrowieni, ojcowskie progi, 

Przez które przechodzili kawalerskie nogi. 

Bądźcie pozdrowieni, moje ławy, 

Na których siedzieli moje kawalerzy. 

Bądźcie pozdrowieni, matczyne obrazy, 

Co ich wycierałam codziennie po trzy razy.3 

 

Zakończenie 

 

W kontekście przedstawionych zwyczajów można twierdzić, że matka jest 

szczególnie ważną osobą w życiu dziecka, począwszy od narodzin aż do wesela. Na 

kanwie omawianej tematyki jest ona stale obecna zwłaszcza w ważnych obrzędach  

i ceremoniach. Macierzyństwo wpisuje się w całe życie kobiety. W XIX-wiecznej 

obrzędowości ludowej matka odgrywała istotną rolę, choć czasem ta  jej rola 

odsuwana była  na drugi plan. Jednak trafnym będzie twierdzenie, że jej stała 

obecność przy najważniejszych rytuałach życia dziecka jest niezaprzeczalna. Badania 

pokazują, że matka jest szczególną postacią w obrzędowości chrzcielnej i weselnej. 

                                                 
1 Zawiązywanie panny młodej w chustę przez teściową oznaczało przyjęcie jej do rodziny. Zgodnie  
z relacją P.P., kobieta, lat 87; (por. Булашев, 1909, c. 128-132). 
2 Tamże. 
3 P.P., kobieta, lat 87 (Pałahycze). 
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Analizowane powyżej zwyczaje i obrzędy  związane z rolą matki przekazywano  

z pokolenia na pokolenie, niemniej niektóre zwyczaje, zabobony czy wierzenia 

zaniknęły. Niektóre pozostały jedynie w pamięci badanych. 

Dzisiaj, w dobie przemian, niektóre tradycje są akceptowane nawet przez 

najmłodsze pokolenie. Dotyczy to przede wszystkim zachowań i praktyk mogących  

w różnorodny sposób wpłynąć na wygląd i zdrowie przyszłego noworodka. Wiele z 

nich można obecnie racjonalnie wytłumaczyć. Dalej jednak wierzy się w negatywne 

skutki „zapatrzenia się” na rzeczy odrażające bądź straszne, co powoduje znamiona na 

ciele dziecka czy jakieś deformacje jego ciała. Popularne wciąż są wróżby dotyczące 

płci dziecka, pomimo powszechnego dostępu do aparatów ultrasonograficznych. 

Niektóre stare obyczaje są wciąż praktykowane, chociaż posiadają już odmienne, 

bardziej racjonalne aniżeli dawniej interpretacje. Współcześnie także zakazuje się 

kobiecie oczekującej narodzin dziecka  kontaktu z osobą zmarłą w obawie przed 

zakażeniem bakteriologicznym. Niczego też się jej nie odmawia, co tłumaczy się 

ogólnoludzką życzliwością. Dawniej wierzono, że nie należy odmawiać kobiecie  

w ciąży, ponieważ odmowa spowoduje plagę myszy, które pogryzą ubrania.  

Pewne elementy związane z rolą matki w obrzędowości chrzcielnej na Pokuciu 

uległy zanikowi wskutek ogólnych przemian społeczno-gospodarczych wsi. Otwarcie 

szpitali i izby porodowej w miastach powiatowych na Pokuciu w okresie powojennym 

doprowadziło do znaczącej redukcji działalności tradycyjnych babek-akuszerek 

(wiejskich położnych). Stąd też niewiele osób pamięta o dawnych formach izolacji 

kobiety podczas porodu. Wskutek napływu różnorodnych treści kultury masowej 

znacząco zwiększyła się wiedza samych kobiet o ciąży i połogu. Współcześnie  

o zdrowie swoje i dziecka dbają bardziej, aniżeli miało to miejsce dawniej. Porody 

odbywają się od wielu lat wyłącznie w szpitalu pod opieką wykwalifikowanej siły 

medycznej. Stąd zanik izolacji poporodowej. Dzisiaj kobiety ze względu na stan 

zdrowia wracają ze szpitala nawet po kilku tygodniach. Narodziny dziecka podczas 

prac polowych czy wiara w nieczystość kobiety po porodzie odeszły już do historii. 

Jedynie w kościele ksiądz w czasie chrztu odczytuje nad matką specjalną modlitwę, 

udzielając jej błogosławieństwa i kropi ją święconą wodą. 

Z upływem czasu tradycja swatów, zaręczyn oraz innych zwyczajów 

przedweselnych i weselnych również uległa znacznemu uproszczeniu.  

W obrzędowości weselnej na przełomie XIX – XX wieku matka odgrywała istotną rolę 

w najważniejszych momentach życia swojego dziecka. Co więcej, matka była otoczona 

ogromnym szacunkiem i miłością. Świadczą o tym przytoczone głębokie w treści 

motywy pieśniarskie. Współcześnie dochodzi do zatarcia się roli matki  

w obrzędowości, szczególnie weselnej. W tych nowych zwyczajach obrzędowych  

matka nie odgrywa już znaczącej roli. Decydujący głos mają tu przyszli małżonkowie. 
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Ponowoczesna komercjalizacja doprowadziła do zaniku ciekawych zwyczajów np. 

pieczenia korowaja, który dziś kupuje się, czy też przygotowania stroju weselnego 

panny młodej przez jej matkę. 
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Długa droga do rodzicielstwa 

 

Rozważania na temat roli rodzicielskiej - macierzyństwa i ojcostwa warto 

zacząć od socjologicznego pojęcia roli społecznej.  

Pojęcie roli społecznej wiąże się ściśle z pojęciem pozycji społecznej – inaczej 

ujmując statusu. Pozycja społeczna sytuuje człowieka w zbiorowości ludzkiej.  

W nowoczesnym społeczeństwie człowiek należy do kilku, kilkunastu zbiorowości i w 

każdej z nich zajmuje określoną pozycję i pełni określoną rolę (Szacka, 2003). 

W procesie socjalizacji człowiek nabywa umiejętności, które pozwalają mu 

uczestniczyć w społeczeństwie i pełnić takie role jak: dziecka, ojca, matki, przyjaciela, 

pracownika, obywatela itp. Przyjęcie i funkcjonowanie w rolach jest czynnikiem 

podtrzymującym i rozwijającym społeczeństwo (Turner, 1994). 

Rola społeczna w odniesieniu do pozycji społecznej jest określana jako zespół 

praw i obowiązków mających związek z daną pozycją oraz jako schemat zachowania 

związanego z pozycją (Szacka, 2003). 

Każda pozycja społeczna i pełnienie ról społecznych zakłada istnienie innych 

pozycji oraz osób pełniących komplementarne role. Rola matki zakłada istnienie roli 

dziecka, rola ojca - podobnie (tamże). 

Podjęcie roli matki i ojca wiąże się ze stereotypem kobiecości i męskości. 

Przekonania i postawy dotyczące ról społecznych i cech psychicznych sprzyjających 

tym rolom mają wpływ na stereotyp kobiecości i męskości (Brannon, 2002). 

Bogdan Wojciszke (2002, s. 68) tak definiuje pojęcie stereotypu: „Stereotyp to 

schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś 

łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość jak płeć, rasa, 

narodowość (…)”.  

Wyjątkowo wyraźnej stereotypizacji podlegają role społeczne w odniesieniu do 

płci. Kobiety powszechnie są spostrzegane jako bardziej poddające się wychowaniu  

i socjalizacji oraz mniej asertywne niż mężczyźni. Takie spostrzeganie może odnosić 

się do roli (jak wskazują Alice Eagly i Valerie Steffen). Oznacza to, że tradycyjnie to 

właśnie kobietom przypisuje się tworzenie domowego ogniska, a od mężczyzn 

oczekuje się przede wszystkim sukcesów (za: Aronson, Wilson, Akert, 1997, s. 544). 

Stereotypy związane z płcią prowadzą do dwóch rodzajów konsekwencji tego 

zjawiska. Pierwszy rodzaj stanowią intrapersonalne konsekwencje stereotypu, które 

polegają na wykształceniu odmiennego pojęcia własnego Ja, a więc na myśleniu  
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o sobie i prezentacji siebie w odmienny sposób i tym, co z tego wynika – różnic  

w doświadczaniu świata i w zachowaniu. Drugi zaś rodzaj to interpersonalne 

konsekwencje stereotypu, czyli odmienne traktowanie przez innych ludzi i instytucje 

społeczne, co prowadzi do odmiennych zachowań i różnic w wyborze drogi życiowej 

(Wojciszke, 2010). 

Konsekwencje intrapersonalne powodują wykształcenie przez kobiety  

i mężczyzn odmiennych tożsamości indywidualnych i dotyczą treści procesów 

autoweryfikacji i autoprezentacji – sprawdzania i prezentowania, kim jestem. Jednym 

ze skutków odmiennych tożsamości jest zróżnicowanie w podejmowanych działań  

i sposobów interpretacji własnych zachowań (autoweryfikacja). Zachowania i ich 

interpretacje wskazują na zgodność z pojmowaniem własnego Ja. Mężczyźni częściej 

podejmują się zadania kierowania innymi i lepiej odnajdują się w roli przywódcy,  

a kobiety wybierają zadania opiekuńcze i uważają, że są w tych działaniach bardziej 

skuteczne niż mężczyźni. W procesie autoprezentacji kobiety eksponują cechy 

stereotypowo kobiece związane z Ja współzależnym i orientacją wspólnotową,  

a mężczyźni cechy stereotypowo męskie związane z Ja niezależnym i orientacją 

sprawczą (tamże). 

Wydarzenia prokreacyjne wpływają na akceptację i koncepcję samego siebie 

jako kobiety i mężczyzny, poczucie sensu i zadowolenia z życia, realizację ról 

społecznych i życiowych (Kornas-Biela, 2009). 

Role i pozycje społeczne, a także zagadnienia związane ze stereotypizacją płci 

oraz kobieca i męska tożsamość stawiają przed kobietą i mężczyzną pewnego rodzaju 

wymaganie, jakim jest stworzenie rodziny, bycie matką i ojcem.  

 

1. Macierzyństwo 

 

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (2004) określa „macierzyństwo” jako 

pojęcie bogate znaczeniowo, trudne zagadnienie pod względem naukowym, mające 

wielorakie konteksty oraz związane ze stereotypami płci. Macierzyństwo oznacza coś 

więcej niż samo wydanie na świat dziecka czy „bycie matką”, to cały zespół cech 

właściwych matce. 

Macierzyństwo może być traktowane jako wyraźnie określona instytucja 

społeczna. Stereotypowa wizja macierzyństwa obejmuje treści zakładające m.in. to, 

że: dziecko jest najważniejsze, macierzyństwo jest naturalnym powołaniem kobiety, 

urodzenie dziecka świadczy o dojrzałości i dorosłości kobiety, wszystkie kobiety mają 

wrodzony instynkt macierzyński, prawdziwa matka poświęca się dziecku i inne 

aspekty dotyczące odpowiedzialności matki za bezpieczeństwo, wychowanie, wygląd  

i zachowanie dziecka (Budrowska, 2001). 
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Macierzyństwo jest wyjątkowym doświadczeniem w życiu kobiety. Jest 

doświadczeniem osobistym i społecznym, w którym bogactwo kobiecości może się w 

pełni realizować.  

Kontakt pomiędzy matką a dzieckiem, rozpoczynający się w okresie 

prenatalnym, przez poród, karmienie, pielęgnację, pieszczotę i zabawę jest dla dziecka 

fundamentem poczucia bezpieczeństwa, a dla matki wypełnieniem roli społecznej  

i realizacją cech kobiecości (Sujak, 2007). 

 

2. Ojcostwo 

 

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (2004) zaznacza, że pojęcie „ojcostwo” 

powstało dopiero ok. 10 tysięcy lat temu.  

Przekonanie o wartości uczestnictwa ojca w wychowaniu dziecka jest jednym z 

najpopularniejszych poglądów związanych z rodzicielstwem. W literaturze naukowej 

dotyczącej tematyki rodzinnej i wychowawczej nie poświęcano wiele uwagi osobie 

ojca. Obecnie w nowym paradygmacie dotyczącym męskości podkreśla się współ-

działanie i towarzyszenie kobiecie i dziecku, a także równość i partnerstwo kobiety  

i mężczyzny (już nie tylko męską dominację i specjalizację w ścisłych dziedzinach) 

(Sapia-Drewniak, 2010). 

W procesie stawania się ojcem można wymienić cztery fazy ojcowskiego 

zaangażowania już w okresie prenatalnym życia dziecka, które pokazują 

różnorodność emocji, jakie towarzyszą mężczyźnie w czasie ciąży żony. 

 Faza pierwsza - to czas od kilku godzin do kilku tygodni od informacji 

dotyczącej potwierdzenia istnienia ciąży. Dla mężczyzny to często stan 

niepewności, huśtawki emocjonalnej, dumy, radości, obawy, niepewności 

i lęku. 

 Faza druga - czas kilku pierwszych miesięcy ciąży żony. To może być 

okres mniejszego zaangażowania mężczyzny czy kwestionowania tego, że 

już teraz ojciec może brać czynny udział w procesie rozwoju dziecka. 

Mimo to, w tym czasie badanie USG często jest szczególnym przeżyciem 

dla ojca dziecka. 

 Faza trzecia - trwa od ok. 12 do 25 tygodnia ciąży. Na tym etapie często 

następuje rozwój i pogłębienie relacji ojca z dzieckiem; tylko niektórzy 

mężczyźni mają nadal trudności w odnalezieniu się w nowej roli. 

 Czwarta faza, ostatnia, to czas skupienia się na aktualnych i przyszłych 

potrzebach dziecka. Przed porodem może pojawić się u mężczyzny 

napięcie, lęk i niepokój związany ze zbliżającym się porodem i opieką nad 

nowa rodziną (Kornas–Biela, 1993). 
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Miłość ojcowska pełni inną funkcję niż miłość macierzyńska, ale jest 

doskonałym uzupełnieniem macierzyństwa stymulującym rozwój społeczny dziecka. 

Bycie dobrym ojcem to trudne zadanie, bo w pierwszym etapie życia dziecka 

ojciec jest tym, który niejako wchodzi pomiędzy tę ścisłą emocjonalną i biologiczną 

relację dziecka z matką. Dobry ojciec musi być psychicznie zaangażowany i fizycznie 

obecny w życiu rodziny, musi być blisko dziecka, znać je, opiekować się dzieckiem  

i żoną (Braun–Gałkowska, 2001). 

Ojcostwo jest postrzegane w kategorii męskiej dojrzałości do wzięcia 

odpowiedzialności za losy własnej rodziny. 

 

3. Rodzicielstwo a problemy z płodnością 

 

Wydanie na świat potomstwa, w myśleniu stereotypowym, jest dopełnieniem 

kobiecości i męskości, konstytuuje rodzinę. 

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku określając funkcje, jakie pełni rodzina, 

jako pierwszą podaje funkcję rodzicielską (prokreacyjną), której spełnieniem jest 

wydanie dziecka na świat, ale również przeżywanie i pełnienie przez kobietę  

i mężczyznę ról matki i ojca łącznie z uzyskiwaniem z tego powodu satysfakcji  

i nadziei na spokojną starość. W wymiarze społecznym funkcja ta realizuje się przez 

dostarczenie społeczeństwu nowych członków. Kolejne funkcje rodziny, to funkcja 

seksualna, opiekuńcza (opieka nad dzieckiem), socjalna, materialno-ekonomiczna, 

wychowawcza, socjalizacyjna i kontrolna. 

Cechą charakterystyczna każdej rodziny jest jej rozwój i zmienność. Literatura 

przedmiotu podaje i opisuje kolejne fazy cyklu życia rodziny ze względu na pojawianie 

się nowych ról i nowych zadań w życiu.  

Poniżej zostaną zaprezentowane trzy przykładowe cykle fazy życia rodzinnego. 

J. Haley (za: Dybowska, 2012, s. 10) zaproponował podział życia rodzinnego na 

sześć faz: 

I faza – narzeczeństwo; 

II faza - wczesny okres małżeństwa (bez dzieci); 

III faza - narodziny dziecka; 

IV faza - średnia faza małżeńska (dzieci w wieku szkolnym); 

V faza - rodzice oddzielenie od dzieci („puste gniazdo”); 

VI faza - emerytura i starość. 

 

E. Duvall (za: Ostoja - Zawadzka, 1999, s.20-21) podaje szersze ujęcie faz życia 

rodziny: 

I faza - para małżeńska bez dzieci (ok. 2 lat); 
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II faza - rodzina z małym dzieckiem; 

III faza - rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

IV rodzina z dzieckiem w wieku  szkolnym (do okresu dorastania); 

V faza - rodzina z dzieckiem nastoletnim; 

VI faza - rodzina z dzieckiem opuszczającym dom; 

VII faza - rodzice w wieku średnim; 

VIII faza - starzejący się rodzice. 

 M. Ziemska (2005, s. 45) wyróżnia sześć faz w życiu rodziny: 

I faza - małżeństwo pierwotne - bez dzieci; 

II faza - faza okresu przedszkolnego (od urodzenia się pierwszego dziecka); 

III faza - rodzina z dzieckiem w wieku szkolnym (7-13 lat); 

IV faza - rodzina z dzieckiem dorastającym; 

V faza - małżeństwo wtórne - kiedy dzieci odchodzą z domu; 

VI faza - małżeństwo emeryckie. 

W podanych ujęciach cyklu faz życia rodziny widać wyraźnie, jak ważną rolę 

pełni pojawienie się dziecka w rodzinie. Fazy rozwoju dziecka wyznaczają fazy 

rozwoju rodziny.  

Problemy z niepłodnością niejako zatrzymują rodzinę na samym początku 

cyklu życia rodzinnego. Rozpoczynając wspólne życie, planując rodzinę, niewiele osób 

dopuszcza sytuację, w której na realizację macierzyństwa i ojcostwa będzie musiało 

poczekać dłużej. 

Długotrwałe trudności w realizacji rodzicielstwa, problemy z płodnością są 

analogicznie  do doświadczenia straty kogoś bliskiego. Strata dotyczy potencjalnej 

realizacji marzeń o dziecku, nie jest więc typową sytuacją żałoby.  

Pierwszą odpowiedzią na problemy z poczęciem dziecka jest zdziwienie, 

niedowierzanie, często zaprzeczenie podejrzeniom czy postawionej diagnozie.  

W drugiej fazie często pojawia się złość, gniew odczuwany wobec lekarza, diagnozy, 

partnera lub poczucie winy. W tej fazie charakterystycznym zachowaniem jest 

unikanie kontaktów z otoczeniem, zwłaszcza z rodzinami z dziećmi. Ostatnią fazą jest 

akceptacja niepłodności i jej następstw. Akceptacja nie oznacza wyciszenia 

intensywnych emocji i całkowitego pogodzenia się z niepłodnością. W tej fazie para 

konstruktywnie szuka sposobów na przezwyciężenie problemów. Jest to czas na 

analizowanie i dokonanie wyboru o leczeniu, adopcji lub podjęcie decyzji o pozo-

staniu małżeństwem bezdzietnym.  

Fazy reakcji na niepłodność dotykają oboje małżonków, ale nie zawsze w tym 

samym czasie i z tym samym natężeniem (Bielawska–Batorowicz, 2006). 
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Po okresie naturalnych starań o dziecko, zaczyna się czas badań, diagnostyki  

i podejmowania decyzji dotyczących drogi leczenia. Już  wtedy mogą pojawiać się 

rozbieżności zdań w związku, problemy z komunikacją, różnice związane z przeży-

waniem trudności. Długotrwała diagnostyka może wywoływać zmiany w psychice  

i życiu małżonków, którzy mogą doświadczać na tym etapie głębokiego smutku, 

poczucia bezsensowności własnego życia i upływającego czasu, również w kontekście 

realizacji ról społecznych (Ostaszewska-Mosak, 2011). 

Przeżywanie stresu i rozczarowań spowodowanych trudnością w poczęciu 

dziecka jest bardzo trudne dla relacji małżeńskich. Trudność tę potęguje fakt, że nie 

jest łatwo być niepłodnym w płodnym świecie. W otoczeniu małżeństwa w wieku 

reprodukcyjnym zwykle jest wiele innych małżeństw, kobiet i mężczyzn, którzy 

zostają rodzicami. W wielu sprawach, spotkaniach, tematach rozmów punktem 

centralnym staje się pełna rodzina (z dzieckiem) i rodzicielstwo. Małżonkowie 

borykający się z problemem niepłodności często są zasypywani pytaniami: „Dlaczego 

nie macie dzieci?”. „Kiedy planujecie mieć dzieci?”. „Na co czekacie?” itp. Zdarza się 

też, że niepłodne małżeństwa są wyłączane z rozmów o problemach młodej rodziny, 

problemach macierzyńskich czy ojcowskich wśród bliskich i znajomych, mogą 

usłyszeć wprost, że przecież nie wiedzą, jak to jest być rodzicem.  

Bolesnymi przeżyciami, są uczucia zazdrości czy złości na kobiety, które 

spodziewają się dziecka (Daniluk, 2010). Przyznanie się do tych niechcianych uczuć 

jest trudne, wiąże się z tym, że kobiecie stereotypowo przypisywane są pozytywne 

uczucia. Kobiety często nie chcą się zgodzić na doświadczanie takich uczuć jak: złość, 

zawiść, zazdrość, poczucie winy, bezsilność czy zniechęcenie. Samoakceptacja i zrozu-

mienie swoich uczuć jest podstawą radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

(Ostaszewska-Mosak, 2011). 

Po etapie diagnostyki przychodzi czas na podjęcie decyzji co do sposobu 

postępowania (rodzaju leczenia) z uwzględnieniem ewentualnych niepowodzeń w 

staraniach o biologiczne dziecko oraz zaakceptowania innych rozwiązań: adopcji lub 

bezdzietności.  

F. van Balen (1992; za: Bielawska–Batorowicz, 2006, s. 269) wyróżnia 

następujące strategie postępowania par z diagnozą niepłodności.  

Pierwsza to strategia medyczna, w której podejmowane są próby leczenia 

niepłodności w sposób standardowy lub przy użyciu technik wspomaganego rozrodu. 

Druga to strategia pasywna, a więc niepodejmowanie leczenia przy jednoczesnym 

oczekiwaniu na  pojawienie się dziecka, trzecia to strategia wyboru innych niż 

rodzicielstwo celów życiowych i koncentracja na ich realizacji (tamże). 

Proces podejmowania decyzji tzw. życiowo doniosłych został opisany w ramach 

poznawczej koncepcji człowieka i warto o nim wspomnieć w kontekście różnic miedzy 
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kobietami a mężczyznami na płaszczyźnie procesów poznawczych, emocjonalnych, 

społecznych i moralnych.  

Kobiety mają wyższe niż mężczyźni kompetencje werbalne i tzw. „świadomość 

rozszerzoną”, mogą werbalizować większą ilość celów, natomiast mężczyźni w 

związku z lepiej rozwiniętymi umiejętnościami matematycznymi i przestrzennymi z 

większą precyzją będą określali cele w wymiarze rzeczowym, a nie emocjonalnym; 

jednocześnie mogą mieć problemy ze skupieniem uwagi na kilku celach (procesy 

poznawcze). Zmienność i intensywność stanów emocjonalnych u kobiet, problemy  

w łączeniu uczuć z myśleniem u mężczyzn mogą powodować utrudnienia w 

obiektywnej ocenie wartości alternatyw oraz konsekwencji w podjęciu wspólnej 

ważnej życiowo decyzji (procesy emocjonalne). Potrzebę wsparcia społecznego mają 

zarówno kobiety jak i mężczyźni. Różnice dotyczą obszarów, w których owo wsparcie 

jest udzielane. Kobiety szukają wsparcia emocjonalnego, mężczyźni zaś preferują 

rodzaj wsparcia instrumentalnego, dotyczącego konkretnych sposobów rozwiązania 

problemu (procesy społeczne). Kobiety charakteryzuje moralność praktyczna, (ze 

względu na proces wychowania), zwracają więc uwagę na konsekwencje swojego 

zachowania dla innych. Mężczyzn cechuje moralność abstrakcyjna, gdyż w procesie 

socjalizacji wymagano od nich nabywania umiejętności instrumentalnych i osiągania 

celów (procesy moralne) (Jarmołowska, 2007). 

Podejmowanie decyzji to pewien program działania wytworzony przez 

człowieka, jego wewnętrzny model sposobu rozwiązywania zadania decyzyjnego. 

Osoba rozwiązująca zadanie dokonuje wyboru alternatywy oraz podejmuje 

odpowiedzialność. Czynność podejmowania decyzji jest wyborem takiego 

rozwiązania, które w warunkach środowiskowych i motywacyjnych doprowadzi 

człowieka do spełnienia oczekiwań w stopniu co najmniej zadowalającym. 

W procesie decyzyjnym zachodzą następujące procesy: spostrzeżenie sytuacji 

decyzyjnej, określenie możliwych działań, określenie możliwych hipotez o przyszłych 

stanach rzeczy, określenie wartości czynników, określenie prawdopodobieństwa 

odkrytych hipotez o stanach rzeczy oraz wybór działania (tamże). 

Decyzja życiowo doniosła jest decyzją, która dotyczy aspektów realizacji siebie, 

a podejmowanie takiej decyzji podnosi kompetencje i powoduje rozwój człowieka. 

Według Cz. Walesy (1988, za: tamże, s. 13) decyzja życiowo doniosła ma szczególną 

wagę w życiu decydenta i jawi się mu jako moment wyróżniony i krytyczny  

o doniosłych konsekwencjach w dalszym życiu. Efekty takiej decyzji stają się 

przedmiotem następnych decyzji przez podtrzymywanie i ponawianie (tamże).  

Sytuacja podjęcia decyzji co do dalszego postępowania w kwestii leczenia 

(metody) lub nieleczenia (adopcja, bezdzietność) spełnia cechy decyzji życiowo 

doniosłej. 
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Kiedy oczekiwania, starania, leczenie zostaną uwieńczone sukcesem, 

pojawieniem się dziecka w rodzinie, uczucia począwszy od zdziwienia, przez radość aż 

do strachu mogą być zaskakująco silne, a świadomość długotrwałych i trudnych 

starań o rodzicielstwo może zwiększać niepokój. Stres i lęk przed patologicznym 

przebiegiem ciąży i porodu, niepewność, czy sobie rodzice poradzą, mogą towarzyszyć 

obojgu rodzicom na tym pierwszym etapie rodzicielstwa. 

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na adopcję dziecka, rodzina 

budowana jest powoli, etapami, podobnie jak każda inna rodzina, a więc jest moment 

otwarcia, przyjęcia nowego człowieka oraz czas budowanie codzienności. Fakt adopcji 

powoduje, że kobieta i mężczyzna stają się rodzicami dziecka i wyznaczają mu 

konkretne miejsce w relacji rodzic-dziecko, podejmując tym samym właściwe dla płci 

role i zajmując określone pozycje społeczne. Proces stawania się rodzicami w 

wymiarze emocjonalnym i społecznym jest więc taki sam, jak w przypadku pojawienia 

się dziecka biologicznego (Dolle, Neuburger, 2006). 
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Utracone ojcostwo. Nadzieja w resocjalizacji 

 

Życie zostało człowiekowi dane, ale też i zadane. Podobnie jest z ojcostwem, 

które jedynie z biologicznego punktu widzenia jest nierozerwalne. Wykazanie 

pokrewieństwa jest dopiero początkiem zażyłości, jaka zawiązuje się pomiędzy ojcem  

i synem. Poczucie nierozerwalności więzów rodzinnych staje się ciężarem, gdy 

ojcostwo jest pojmowane w kategoriach ciążącego obowiązku, a powinno być 

postrzegane w kategoriach praw i przywileju bycia ojcem. Ojcostwo stanowi 

„przygodę” na całe życie, jest procesem wzrastania do roli, jaką przyjmuje na siebie 

mężczyzna-ojciec (także kobieta-matka). Dojrzewanie do ojcostwa nie jest procesem, 

który automatycznie prowadzi do spełniania się jako ojciec. Stawanie się ojcem 

wymaga twórczego zaangażowania. Szczególnie istotne jest poszukiwanie systemu 

wartości i punktu odniesienia. Celem niniejszego studium jest nakreślenie systemu 

wartości, będącego wsparciem dla rozwoju ojcostwa, które – nawet gdy zostało 

utracone – zawsze jest w procesie stawania się. Resocjalizacja ma na celu 

przywrócenie utraconego ojcostwa. 

 

1. Zdefiniowanie ojcostwa 

 

Ojcostwo – zdaniem Karola Wojtyły – można znaleźć sięgając do wewnątrz 

osoby (Wojtyła, 2004, s. 447). Jest to proces, który rozpoczyna odkrycie i zgłębianie 

tajemnicy swojego człowieczeństwa. Najpierw trzeba stać się człowiekiem, 

świadomym swego istnienia i powołania, a dopiero potem można przyjąć trud bycia 

ojcem. Ojcostwo jest dorobkiem pokoleń. Żaden człowiek nie jest skazany na 

odkrywanie ojcostwa „od początku”. Nie musimy być tabula rasa w naszym dążeniu 

do odpowiedzialnego ojcostwa. Pokolenia dostarczają nam wzorców, które można 

naśladować.   Ojcostwo jest poczuciem odpowiedzialności za istoty 

młodsze i mniej dojrzałe. Ojcostwo może wynikać z pokrewieństwa, ale nie musi. 

Równorzędne jest ojcostwo nie-biologiczne, ale przyjęte jako swoje. Dziecko nie 

oczekuje zbieżności genów, ale postępowania opiekuna na miarę ojcostwa, czyli 

odpowiedzialnego traktowania, z miłością i prawdziwą troską, która nie koniecznie 
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godzi się na wszystkie roszczenia wychowanka, a raczej rozważa to, co jest dobre dla 

wychowanka traktowanego holistycznie.  

Karol Wojtyła podkreśla, że „ojcowie wracają przez dzieci, na gruncie dziecięcej 

duszy stale odżywa ojciec” (tamże, s. 453). Ojcem można stawać się jedynie  

w odniesieniu do dziecka, a więc ojcostwo jest uwarunkowane relacją do konkretnego 

dziecka. W ojcostwie można wzrastać dzięki odniesieniu do drugiego człowieka (jakim 

jest dziecko). Ojciec odżywa w dziecku, które traktuje go jako ojca.  

Ojcostwo jest uwarunkowane postrzeganiem dziecka przez opiekuna jako ojca. 

Z tego powodu nie możemy mówić o absolutnym i ostatecznym ojcostwie, które nie 

wymaga trudu, ale raczej o ojcostwie, które jest „w drodze”. Z punktu wiedzenia 

wiary, Ojciec Niebieski jest Tym, który Jest. W religii chrześcijańskiej to właśnie Bóg-

Ojciec staje się odniesieniem dla każdego ojcostwa, gdyż Bóg-Ojciec nie zmienia się  

i jest Ojcem bez względu na okoliczności.  

Ojciec na wzór Ojca Niebieskiego staje się odniesieniem dla swego dziecka. To 

od niego dziecko czerpie wzorce zachowań, uczy się reagować, postępować wedle 

konkretnego systemu wartości, pełnienia ról społecznych. Gdy ojciec nie staje się 

wzorem, dziecko szuka wzorów gdzieś indziej, albo naśladuje ojca, który nie jest 

przygotowany do pełnienia swej roli. Błędy ojcostwa mogą przenosić się na następne 

pokolenie. 

 

2. Błędy w ojcostwie 

 

Ojcostwo wymaga nieustannego wzrastania i doskonalenia się. Dziecko 

przygląda się ojcu i nieraz całkiem automatycznie przyjmuje jego wzorce zachowań. 

Dopiero, gdy staje się bardziej dojrzałe i refleksyjne, jest w stanie krytycznie ocenić 

postępowanie ojca.  

Analizując problem ojcostwa warto zwrócić uwagę na wiele błędów 

wychowawczych. Sporządzenie listy błędów wymaga selekcji, aby przyjrzeć się jedynie 

najczęściej występującym problemom dotyczącym ojcowskiego postępowania. Błędy 

ojcowskie szczególnie mocno odbijają się na psychice dziecka. Chłopcy mogą czuć się 

niechciani, dziewczynki natomiast mogą relację z ojcem przenosić na relacje z innymi 

mężczyznami. Każdy ojciec powinien być autorytetem dla dziecka. Jednak, gdy nie 

wywiązuje się ze swojej roli, albo jest negatywnym autorytetem ze szkodą dla dziecka, 

albo tym autorytetem przestaje być. Na utratę bycia autorytetem składa się wiele 

czynników.  

Warto omówić kilka podstawowych błędów wychowawczych.  

W krótkim zarysie zostaną przedstawione podstawowe błędy wychowawcze, 

jakich może dopuścić się ojciec. 
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Faworyzacja jednego z dziecka 

Ojciec może popełniać istotny błąd wybiórczości, gdy faworyzuje jedno z dzieci 

bądź inne dziecko, ze szkodą dla własnego dziecka. Efektem wybiórczego traktowania 

dziecka jest zaniżenie poczucia własnej wartości, które odczuwa dziecko 

niefaworyzowane. Dodatkowo takie dziecko może mieć poczucie winy, myśląc, że 

samo jest winne braku zainteresowania ojca. Spychanie dziecka na margines 

pozostawia negatywne skutki w jego psychice. W dorosłym życiu taka osoba wciąż 

czuje się gorsza od innych. Często przez całe życie poszukuje akceptacji za wszelką 

cenę. Wybiórczość jest niesprawiedliwością, która krzywdzi dziecko traktowane 

gorzej niż pozostałe. Przy wybiórczym traktowaniu mamy do czynienia  

z klasyfikowaniem, którego w miłości być nie powinno. Efektem wybiórczości zawsze 

jest poczucie odrzucenia i poczucie winy, której w tym wypadku być nie powinno.  

 

Kłamstwo 

Szczególnie negatywnym zjawiskiem jest kłamstwo. Ojciec, który używa  

w swoim życiu kłamstwa jako metody, staje się niewiarygodny. Kłamstwo przyczynia 

się do zachwiania relacji pomiędzy ojcem i dzieckiem. Dochodzi do zdezorientowania 

odnośnie do tego, co jest dobre, a co jest złe. Kłamstwo dyskwalifikuje mężczyznę jako 

ojca. Używanie kłamstwa wynika z niezdolności do życia w prawdzie. Mężczyzna, 

który kłamie traci autorytet u dziecka wtedy, gdy dziecko owe kłamstwa odkryje. 

Jeżeli dziecko nie jest zdolne do wykrycia kłamstwa, wtedy wierzy ojcu we wszystko. 

Może być też sytuacja, gdy dziecko dostrzega kłamstwo i opierając się na 

postępowaniu ojca automatycznie uczy kłamania, wierząc, że taka metoda 

postępowania jest uprawniona, i co gorsze przynosi korzyść osobie, która kłamie.   

  

Bezwzględność  

Szczególnie okrutną metodą postępowania jest bezwzględność. Ojciec, który  

w swoim postępowaniu nie jest empatyczny, może być względem innych osób 

bezwzględny. Owa cecha nie musi łączyć się z przemocą, ale w wielu przypadkach 

oznacza wykorzystywanie innych ludzi dla własnych celów. Ojciec bezwzględny wobec 

innych  (także swoich dzieci) ludzi traktuje instrumentalnie. W takiej sytuacji nie liczą 

się żadne względy, brakuje miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Osoba 

bezwzględna traktuje innych ludzi  przedmiotowo,  dąży do osiągania własnych celów, 

bez oglądania się na szkody, które może wyrządzić innym ludziom.  Dla 

bezwzględnego ojca dziecko  nie stanowi wartości, a nawet może być traktowane jako 

ciężar i przeszkodę. Dziecko, które pojawiło się w życiu bezwzględnego ojca często jest 

spychane na margines jego życia. 
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Porywczość  - przemoc 

Szczególnie destrukcyjnym działaniem ojca wobec dziecka jest porywczość, 

która często przejawia się w przemocy. Dziecko narażone na przemoc  

i doświadczające go, żyje w nieustannym lęku i poczuciu bezradności. Doświadczanie 

przemocy w dzieciństwie może skutkować lękiem przez całe życie. Bardzo często 

jedynym środkiem powrotu do zdrowia psychicznego jest psychoterapia. Sesje 

terapeutyczne mogą pomóc w przezwyciężeniu lęku dziecka czy osoby dorosłej, która 

doświadczyła przemocy w swoim życiu. Może być wiele przyczyn stosowania 

przemocy przez ojca. Jedną z nich może być doświadczanie przemocy. Ojciec, który 

jej doświadczał we własnym dzieciństwie paradoksalnie uważa, że ta metoda 

postępowania jest skuteczna w wychowaniu. Stosowanie przemocy może skrywać 

własny lęk, którego nie zdołała się wyzbyć osoba agresywna wobec innych ludzi.  

 

Niekonsekwencja 

Kolejnym błędem ojca może być niekonsekwencja. Od ojca oczekuje się 

stałości. Dziecko w okresie dorastania potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. 

Niekonsekwencja w działaniu wprowadza chaos do życia rodzinnego. Ojciec powinien 

dawać przykład konsekwentnego działania dla dobra dziecka oraz świadomości tego, 

co służy rozwojowi osobowemu swojego wychowanka. Brak umiejętności 

konsekwentnego działania  destrukcyjnie wpływa na dziecko, które naśladując 

postępowanie ojca nie będzie w stanie osiągać celów życiowych. Efektem 

niekonsekwencji może być lenistwo, opieszałość, brak ambicji życiowych, poczucie 

bycia gorszym od innych, co wynika z braku sukcesów życiowych. Niekonsekwencja w 

działaniu jest szczególną formą uciekania od odpowiedzialności za własne życie, a w 

przypadku ojca, za życie własnego dziecka.    

 

Niekompetencja 

Od ojca oczekuje się pełnej odpowiedzialności za rodzinę. Bycie ojcem 

zdecydowanie wymaga kompetencji. Ojciec, który nie dojrzał do pełnienia swej roli, 

staje się wychowawcą deformującym osobowość dziecka, które na etapie życia, na 

którym się znajduje, jeszcze nie jest w stanie krytycznie spojrzeć na postępowanie  

i hierarchię wartości swego ojca. Ojciec, nawet nie świadomy swej roli i nie 

dorastający do niej, wciąż uczy dziecko konkretnej postawy. Dziecko przyjmuje 

wzorce postaw ojca i nieświadomie naśladuje je. Dopiero w starszym wieku, w miarę 

dojrzewania, dziecko może spojrzeć krytycznie na postępowanie ojca i będzie w stanie 

dostrzec błędy wychowawcze. Niekompetencja ojca opóźnia dojrzewanie dziecka, 

dorastanie do dorosłego i odpowiedzialnego życia. 
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4. Proces resocjalizacji 

 

Ojciec powinien dysponować konkretnymi sprawnościami, do których zaliczają 

się m.in. kompetencje interpersonalne oraz kompetencje społeczne, jednak nie 

zawsze tak jest. Kryzys ojcostwa może mieć swoje źródło w odwróceniu ról, w sytuacji, 

gdy kobieta utrzymuje dom, a mężczyzna nie może znaleźć pracy i popada w nałogi. 

Powstaje nowy model rodzin, gdzie kompetencje męskie są przenoszone na kobiety. 

Skutkiem tego jest zaniechanie pełnienia roli ojca i mężczyzny. Pomijając przyczyny 

tego stanu rzeczy niezbędne jest ponowne przyjęcie przez mężczyznę obowiązków, 

jakie spoczywają na nim z racji bycia mężem i ojcem, czyli bycia głową rodziny.  

W przypadku ojców stosujących przemoc konieczna jest ich resocjalizacja, czyli 

ponowną socjalizacja, a więc nabywanie odpowiednich kompetencji społecznych. 

  Resocjalizacja w literaturze fachowej jest określana jako „wszelkie 

oddziaływania o charakterze edukacji, treningu umiejętności lub terapii, jakie są 

podejmowane wobec niedostosowanych społecznie w celu zapobiegania zachowaniom 

i postawom dewiacyjnym” (Jaworska, 2012, s. 225). M. Konopczyński (2006, s. 93) 

podkreśla, że „tam, gdzie występuje niekompletna lub wadliwa socjalizacja, powinno 

wkraczać reagowanie wychowawcze”. 

Według L. Pytki (2010, s. 33) resocjalizacja jest opieką, wychowaniem oraz 

terapią, co oznacza, że także dorosły ojciec, który nie wywiązywał się ze swej roli, a 

raczej ją deformował swoimi nieodpowiedzialnymi zachowaniami, podlega opiece, a 

nie jedynie krytyce i wykluczeniu (także Cz. Czapów określał wychowanie 

resocjalizacyjne jako opiekę). 

A. Jaworska (2012, s. 225) podkreśla za Pytką (2005), że  „współczesne zabiegi 

pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne o charakterze resocjalizacyjnym mają 

na celu doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania jednostki,  

a następnie – ukształtowania takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej 

gwarantować optymalne uspołecznienie i twórcze funkcjonowanie w społeczeństwie”. 

Istotne jest, aby resocjalizowana jednostka przyjęła normy i wartości, które wynikają 

z roli społecznej, którą powinna pełnić. W przypadku ojca są to wartości i normy, 

które są ważne w pełnieniu funkcji wychowawczych wobec swojego potomstwa.  

Cz. Czapów i S. Jedlewski (1971, s. 34) podkreślają, że „kryterium społecznego 

przystosowania stanowi stopień przystosowania jednostki do pełnienia roli 

społecznej”, a jest ono „tym pełniejsze, w im większym stopniu człowiek jest 

przysposobiony do pełnienia wszystkich swoich ról społecznych”. Pełnienie roli 

społecznej jest uregulowanym normatywnie udziałem danej osoby w konkretnym 
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procesie jej społecznej interakcji z odpowiednimi partnerami, żoną i dziećmi  

w przypadku ojca (tamże).  

L. Pytka (2005, s. 73-77) przez resocjalizację rozumie m. in. modyfikację 

zachowań, przebudowę emocjonalną, kształtowanie prawidłowych postaw 

społecznych, rodzaj „nawrócenia” na wartości wyższego rzędu, reintegrację społeczną, 

autoresocjalizację (por. także: Urban, Stanik, 2008, s. 76). Autoresocjalizację można 

określić za Cz. Czapówem (1980) autosterowaniem. Ojciec powinien podjąć trud 

przywrócenia samego siebie do roli, jaką powinien pełnić. Swoistym „nawróceniem” 

jest modyfikacja zachowań i panowanie nad sferą emocjonalną. Ponadto ojciec 

powinien usunąć trudności istniejące na drodze wzajemnych kontaktów między 

ludźmi (Konopczyński, 2013, s. 56), a w szczególności w swojej rodzinie.  

Trudności w przypadku niedostosowanego do swej roli ojca przeważnie są po 

jego stronie. Konopczyński (2006) w swojej koncepcji Twórczej Resocjalizacji 

proponuje zastąpienie modyfikacji zachowań zmianą parametrów tożsamościowych, 

która to zmiana przebiega poprzez rozwój potencjałów i twórcze działania. W swej 

koncepcji Konopczyński podkreśla, że „samorealizacja człowieka ma związek  

z twórczością rozumianą jako zdolność do wykorzystywania wszystkich swoich 

możliwości do wyzwalania potencjalnych sił osobowości” (tamże, s. 45). Procesem 

pożądanym jest odkrycie swojej tożsamości jako ojca oraz przebudowa tej tożsamości 

z wadliwie ukształtowanej ku tożsamości dojrzałego ojca jest.  

Powrót mężczyzny do społeczeństwa i rodziny jako ojca i męża wymaga 

sprecyzowania hierarchii wartości oraz ustalenia praw i obowiązków ojcowskich.  

M. Konopczyński podkreśla, że jednostka jest twórcą samego siebie i powinna 

wykraczać poza „tu i teraz” oraz przekraczać samą siebie, także w swej niesprawności 

i nieprzystosowaniu (tamże, s. 21). Powtarzając za Giddensem warto zwrócić uwagę, 

że socjalizacja jest podstawowym kanałem przekazu kulturowego. Przyjęcie 

określonych wzorców kulturowych – zdaniem Cz. Czapówa i S. Jedlewskiego (1971,  

s. 35) „staje się źródłem nie tylko pewnych stosunków społecznych, ale i pewnych 

czynności indywidualnych, będąc ich konsekwencją, a zarazem warunkiem dalszych 

interakcji” . Pełnienie roli społecznej wymaga respektowania i przyjęcia tych wzorców 

kulturowych.  Trud poznania własnej tożsamości oraz przyjęcia roli społecznej 

spoczywa na ojcu, ale także inni żyjący w obrębie danej kultury powinni wspomagać 

go w pracy nad zmianą tożsamości (socjalizacji wtórnej).    

Szczególnie istotne jest zdjęcie piętna, które ciąży na niespełniającym dotąd 

swej roli ojcu czyli destygmatyzacja ojca, aby otrzymał  szansę stawania się ojcem 

(Urban, Stanik, 2008, s. 99).   

M. Konopczyński (2013) zwraca uwagę, że „ludzka tożsamość ma silne 

powiązania z odgrywanymi rolami społecznymi”, ale jedynie te role, które są 
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uwewnętrznione posiadają charakter i cechy tożsamościowe” (tamże, s. 127). Istotna 

jest wewnętrzna przemiana, aby pełnienie roli ojca mogło mieć charakter trwały. 

Pomocą w pracy nad sobą i podjęciem się roli społecznej jest proces wizualizacji 

(tamże, s. 142).     

 

3. Określenie hierarchii wartości, praw i obowiązków ojcowskich 

 

Odpowiedzią na diagnozę nieprzystosowania ojca do swej roli i na rozpoczęcie 

procesu prawidłowego podjęcia roli bycia ojcem jest  sprecyzowanie hierarchii 

wartości. 

Oznaczenie systemu wartości jest – zdaniem Cz. Czapówa (1980, s. 38) – 

określeniem rzeczywistości, stanowiącej przedmiot dążeń określonego podmiotu w 

kierunku danego systemu wartości.  

Warto przedstawić propozycję podstawowych cech, które powinny składać się 

na hierarchię wartości ojca. 

 

 Sprawiedliwość 

Sprawiedliwość jest cnotą kardynalną i polega na oddaniu każdemu tego, co się 

mu należy (Pelczar, 2003, s. 161). Sprawiedliwość jest przeciwieństwem stronniczości 

(Garrigou-Lagrange, 2001, s. 483). Jest silną i trwałą wolą, którą powinien 

wypracować każdy ojciec (św. Tomasz z Akwinu). J. Pelczar (2003) podkreśla, że 

„sprawiedliwość przestrzega słuszności i równości w stosunkach międzyludzkich” 

(tamże, s. 161). Każdy ojciec powinien dbać o swoją rodzinę, zapewniając jej byt oraz 

wszechstronny rozwój. Wobec żony winien być przykładnym mężem, a wobec dzieci 

odpowiedzialnym i przykładnym ojcem. Ponownie przytaczając J. Pelczara warto 

zwrócić uwagę, że „sprawiedliwość strzeże naszych praw (…) skłania nas, by nikomu 

krzywdy nie wyrządzić, w niczyje prawa nie wkraczać, a tym samym daje nam pokój  

z bliźnimi” (tamże, s. 162). Przy sprawiedliwym postępowaniu męża i ojca w domu 

panuje harmonia. Bez sprawiedliwości nie można uniknąć krzywd i dlatego 

mężczyzna powinien duży wysiłek poczynić, aby być sprawiedliwym wobec 

wszystkich. Ze sprawiedliwości wynika dotrzymanie umów i przyrzeczeń, a mężczyzna 

żonaty i ojciec winien dotrzymać przysięgi małżeńskiej oraz obietnicy dbania  

o wspólne z żoną potomstwo (tamże).  

   

 Uczciwość 

Według Encyklopedii PWN uczciwość jest to „zachowanie uznanych norm 

moralnych, rzetelność w ich spełnianiu, prawość; określa zarówno konkretne 
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postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru”1.    

 Ojciec winien przyznawać się do swoich błędów i uczciwie oceniać samego 

siebie. Ojciec powinien nieustannie poprawiać się i obiektywnie oceniać własne 

postępowanie. Od ojca oczekuje się bycia uczciwym w drobnych rzeczach, bo „wierny 

w najmniejszym, jest także wierny w wielkim, a nieuczciwy w małym jest także 

nieuczciwy w wielkim” (Łk, 16, 10, s. 1500). Ojcowie powinni być „uczciwi w każdym 

geście, czynie, w codziennej pomocy jeden drugiemu”2. Postępowanie ojca obserwują 

dzieci, oceniają i często naśladują. Z tego powodu ojciec powinien dawać jak najlepszy 

przykład swoim dzieciom. Szczególnie cnota uczciwości przygotowuje dzieci do 

dorosłego życia, gdzie wszystko toczy się wedle konkretnych zasad.    

 

 Miłosierdzie 

Ponad sprawiedliwością jest miłosierdzie (Woroniecki, 2001, s. 67).  

„Miłosierdzie różni się od sprawiedliwości, a jednak jej się nie sprzeciwia” (Jan Paweł 

II, 2000, s. 95). Miłosierdzie jest głębszą formą sprawiedliwości. J. Woroniecki (2001, 

s. 70-71) podkreśla, że „miłość będąca zawiązką życia rodzinnego sprawia, że 

wszystkie dobra w rodzinie są pod pewnym względem wspólne i udział w nich 

regulowany jest nie miarą ścisłej sprawiedliwości, ale miarą miłości wzajemnej 

rodziców i dzieci” (tamże, s. 71). Zatem ojciec powinien być sprawiedliwy, ale też 

powinien umieć wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się miłością. Ojciec 

powinien być miłosiernym, czyli „dawać więcej niż zasługa tego wymaga, a wobec 

przewinień karać poniżej winy” (tamże, s. 71). Warto podkreślić, że tylko miłość, która 

jest większa od słabości ludzkich podziałów, może ostatecznie sprawić ową jedność” 

(Jan Paweł II, 2000, s. 127). Miłość miłosierna prowadzi rodzinę do jedności. 

Ojciec ponosi odpowiedzialność za swoje potomstwo. Do tego obowiązku 

należy otaczanie dzieci swoją troską przepełnioną i kierującą się przede wszystkim 

miłością. Wedle opinii św. Ambrożego miłosierdzie jest najwyższym przejawem religii 

chrześcijańskiej, a najbliższą współpracowniczką miłosierdzia jest wyrozumiałość 

(Woroniecki, 2001, s. 70-117). Ojciec powinien umieć rozumieć własne dzieci, badać 

ich intencje, zdolności i predyspozycje. Ojciec powinien oceniać dzieci wedle ich 

możliwości oraz starać się im pomóc w ich rozwoju.     

 Warto też podkreślić, że „miłość i miłosierdzie sprawiają, że ludzie spotykają 

się ze sobą w samym dobru, jakim jest człowiek z właściwą mu godnością” (Jan Paweł 

II, 2000, s. 129). Miłosierne postępowanie ojca w rodzinie gwarantuje zachowanie 

godności każdej z osób, „staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosunki 

wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego co 

                                                 
1 http://encyklopedia.wp.pl/encid,1746265,name,uczciwosc,haslo.html?ticaid=110867 
2 Hojnca, Chodźmy uczciwie jak we dnie, http://www.wedrowka.nastrazy.pl/, 28.05.2014 
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ludzkie oraz wzajemnego braterstwa” (tamże, s. 130). Miłosierdzie ustala nie tylko 

relację ojciec-potomstwo, ale także relację braterską, która nie eliminuje autorytetu 

ojca wobec dzieci.        

 

 Cierpliwość, wytrwałość i łagodność 

Bycie ojcem wymaga cierpliwości, stałości i łagodności. Święty Tomasz  

z Akwinu podkreśla, że „cierpliwość jest cnotą związaną z cnotą męstwa i nie pozwala 

nam, przygnębionym trudnościami i smutkami, oddalić się od drogi prostego 

rozumu, oświeconego wiarą” (za: Garrigou-Lagrange, 2001, s. 489). Ojciec często  

w swojej roli musi wykazać się zdolnością do przekraczania chwiejności emocjonalnej 

i do czekania na efekty swojej pracy wychowawczej. Każde dziecko jest inne, rozwija 

się w swoim tempie, ma swój temperament i cechy charakteru. Wytrwałość jest 

trwaniem przy swoich obowiązkach pomimo przeciwności. Cierpliwość jest 

zdolnością do słuchania, pouczania we właściwej chwili, wtedy, gdy jest to konieczne. 

Cierpliwy ojciec potrafi znosić przeciwności życiowe, jest zdolny do podejmowania 

wyzwań i doprowadzania wielu spraw do końca. Ważną rolę w pracy wychowawczej 

spełnia łagodność, bez której wychowanie byłoby nacechowane przemocą nie 

koniecznie fizyczną, ale choćby psychiczną. Łagodność neutralizuje porywczość oraz 

gniew. Ojciec powinien umieć panować nad swoimi emocjami.    

 

 Konsekwencja 

Bez konsekwencji nie jest możliwe dochodzenie do wyznaczanych celów. Ojciec 

w swoich powinnościach jest zobowiązany do odpowiedzialności za swoją rodzinę. 

Owa odpowiedzialność polega na byciu przewodnikiem rodziny i dążeniu do szeroko 

rozumianego dobra każdej z osób należących do rodziny. Konsekwencja daje pewność 

trwania w powziętych przedsięwzięciach. Ojciec konsekwentny jest wiarygodny dla 

członków swojej rodziny. 

 

 Kompetencja 

Ojciec kompetentny zna swoje prawa i obowiązki oraz postępuje w ich ramach. 

Kompetencja ojca wnosi poczucie spokoju i bezpieczeństwa do domu. Dzieci 

dostrzegając kompetencje ojca zwracają się do niego z szacunkiem, obdarzają go 

podziwem i chcą brać z niego przykład. Dzieci, ucząc się od ojca kompetentnego 

podejścia, będą w stanie brać odpowiedzialność za własne życie, gdy staną się 

dorosłymi osobami. 
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 Doskonałość  

Kwintesencją wszystkich cech niezbędnych do bycia ojcem jest doskonałość, do 

której dąży się i która zawsze jest celem nieosiągniętym. Nie można oczekiwać 

doskonałości, ale można oczekiwać dążenia do doskonałości. Ojciec powinien mieć 

przed sobą cel dążenia do własnej doskonałości oraz doskonałości innych członków 

rodziny. Doskonałość jako cel sprawia, że życie członków rodziny jest bardzo twórcze  

i kreatywne. Przy dążeniu do doskonałości nie ma mowy o stagnacji i rezygnacji  

z brania odpowiedzialności za własne życie. Ojciec dążący do doskonałości zawsze 

„jest w drodze”. Dla innych ludzi jest osobą fascynującą przez fakt nieustannego 

zmieniania się na lepsze. Ojciec dążący do doskonałości staje się autorytetem dla 

swoich dzieci, które spoglądają na niego z podziwem i często chcą naśladować 

postępowanie ojca. 

 

Podsumowanie 

 

Ponowna socjalizacja jest nieodzowna w przypadku ojca przejawiającego 

nieprawidłowe, czy dewiacyjne zachowania. Bycie ojcem wymaga kompetencji 

społecznych i interpersonalnych. Proces odzyskiwania ojcostwa, w przypadku, gdy 

biologiczny ojciec nie wywiązywał się ze swoich obowiązków zaczyna się od 

internalizacji norm i wartości, które powinny charakteryzować odpowiedzialnego 

ojca, ale też i każdego człowieka. Proces rozpoczyna się poprzez uwewnętrznienie 

owych wartości i norm, a następnie jest uwidoczniony na zewnątrz. Istotne jest 

zdjęcie dotychczasowego negatywnego stygmatu z ojca, aby otworzyć mu drogę 

powrotu do odpowiedzialnego ojcostwa. W procesie nabywania kompetencji 

przydatna jest wizualizacja. Powrót do społeczeństwa i pełnienia ról społecznych 

przebiega także przez kulturę, która wyraża się także w wartościach, normach, 

prawach i obowiązkach. W tym procesie edukacji ojciec powinien być wspomagany 

przez innych ludzi. Zgodnie z koncepcją Twórczej Resocjalizacji M. Konopczyńskiego 

(2013) istotne jest z czasem zastąpienie modyfikacji zachowań zmianą parametrów 

tożsamościowych, która to zmiana przebiega poprzez rozwój potencjałów i twórcze 

działania oraz jest bardziej trwała. Twórczość wspomaga proces opanowywania sfery 

emocjonalnej oraz prowadzi do autosterowności ojca. Uspołecznienie ojca przebiega 

równolegle z nabywaniem kompetencji ważnych w podejmowaniu roli ojca. Jest to 

zadanie na całe życie, gdyż nigdy nie można uznać tego procesu za zakończony. Bycie 

ojcem oznacza ciągłą gotowość do zmiany i udoskonalania się jako człowiek i ojciec.   
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Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji  

jako potencjalne źródło trudności w rozwoju  

i funkcjonowaniu dziecka 

 

 

W ostatnich latach w mediach i literaturze bardzo wiele miejsca poświęca się 

na rozważania dotyczące konsekwencji emigracji zarobkowej Polaków. Specjaliści 

twierdzą, że emigracja zarobkowa wywołała zwiększenie liczby rozwodów. Główną 

przyczyną rozstań jest rozpad więzi spowodowany rozłąką rodzin. Liczba orzekanych 

rozwodów i separacji w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrasta. 

Demografowie prognozują, że z powodu rozłąki rozpadnie się co trzecie „emigracyjne” 

małżeństwo.  

E. Winnicka (2007)  pisze, że „Wstydliwym efektem ubocznym fali 

emigracyjnej jest osamotnienie dziesiątek tysięcy dzieci, które "nie mieszczą się"  

w planach rodziców i zostają w kraju. Emigracja rozrywa rodzinę. Zwłaszcza taką, 

która wcześniej była krucha...”. 

Całkowite poświęcenie się pracy zawsze odbywa się kosztem rodziny. Wśród 

emigrujących do pracy za granicę zdecydowanie przeważają mężczyźni, i to oni żyją  

z dala od reszty rodziny. Gdy rozdzieleni emigracją małżonkowie decydują o 

rozstaniu, po rozwodzie dzieci częściej zostają z matką. Właściwe spełnienie roli ojca 

utrudnia mężczyźnie fakt jego nieobecności w rodzinie. Tymczasem „autorytet ojca 

zależy od jego postawy i zaangażowania w rolę wychowawczą. Ojciec staje się 

autorytetem wtedy, gdy jest obecny i kiedy jest wzorem” (Półtawska, 2001, s. 235). 

Dlatego rozłąkę związaną z wykonywaniem obowiązków zawodowych można zaliczyć 

do czynników pogłębiających kryzys ojcostwa. 

W przeszłości w Polsce najlepiej opisaną grupą dzieci z niedostatkiem opieki 

ojca z powodów zawodowych były dzieci marynarzy (Basińska, 2004, s. 59). 

Problematyka osób pełniących służbę wojskową nie była do tej pory dostatecznie 

poznana. Warto przybliżyć ten problem.  

Specyfika służby wojskowej wymaga dyspozycyjności i mobilności, co 

przyczynia się do częstych nieobecności żołnierza w domu. Jakim zatem ojcem  

i mężem jest mężczyzna będący żołnierzem? Czy istnieje „syndrom rodziny 

wojskowej”? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na te pytania. 

Celem niniejszego artykułu jest więc przybliżenie problematyki ojcostwa, osób 

pracujących w zawodzie żołnierza i analiza możliwych zagrożeń dla rozwoju  
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i funkcjonowania dzieci z rodzin wojskowych, wynikających z częstego doświadczania 

rozłąki, która jest specyfiką pracy w armii. Podjęta zostanie także problematyka 

przeżywania rozłąki w związku z wyjazdem ojca-żołnierza na misję.  

 

1. Przyczyny rozłąki w rodzinach wojskowych 

 

Naukowcy podejmujący problematykę rodzin wojskowych w USA 

zidentyfikowali cztery zagrożenia dla rozwoju dzieci wychowywanych w tego typu 

rodzinach. Są to: wysoka mobilność, czasowa nieobecność ojca, przebywanie w obcym 

kulturowo środowisku, przejście ojca na wcześniejszą emeryturę, w wyniku czego 

następują duże zmiany w stylu życia (Ryan-Wenger, 2002, s. 245-252). 

 Czynnikiem, który w ostatnich latach ma najistotniejszy wpływ na 

funkcjonowanie dzieci z polskich rodzin wojskowych, jest czasowa nieobecność ojca  

i związana z nią rozłąka.  

 Wszystkie rodziny wojskowe z założenia skazane są na życie w rozłące. 

Wymogi organizacyjne armii skierowano na zabezpieczenie priorytetu służby. 

Założono, że żona i dzieci podporządkują swoje potrzeby i aspiracje wymogom armii, 

zrezygnują częściowo z obecności męża i ojca, w dodatku udzielą mu moralnego 

wsparcia w wypełnianiu obowiązków wynikających z wezwania do służby.  

Bycie żołnierzem nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami na parotygodniowe 

poligony, czy kilkumiesięczne kursy dokształcające. W ostatnich latach, w związku  

z kadencyjnością stanowisk, praca w wojsku obliguje do przeniesień służbowych  

i wykonywania obowiązków w odległych od rodziny garnizonach. Również ze względu 

na trudną sytuację mieszkaniową, wiele rodzin wojskowych nie ma możliwości 

zamieszkania razem. To w znacznym stopniu utrudnia, a nawet uniemożliwia 

pełnienie przez żołnierza funkcji małżeńskich i rodzicielskich.  

Wojsko Polskie od 1953-go roku uczestniczy w międzynarodowych misjach 

wojskowych z mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego (NATO) oraz Unii Europejskiej (Ilnicki, 2010, s. 379). W ciągu 

ostatnich kilkunastu lat nastąpił prawie trzykrotny wzrost polskiego zaangażowania  

w misjach wojskowych – z ok. 2500 w 1997 r. do ponad 7000 żołnierzy i pracowników 

cywilnych w 2007 r. (tamże, s. 376). Do tej pory wzięło w nich udział ponad 100 tys. 

żołnierzy i pracowników cywilnych wojska1. 

To właśnie wyjazdy męża i ojca na misje poza granicami kraju są w ostatnich 

                                                 
1 Szczegółowe dane liczbowe są dostępne na stronie internetowej www.mon.gov.pl. 
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latach najpowszechniejszą przyczyną rozłąki w rodzinach wojskowych. W chwili 

obecnej niewiele jest rodzin wojskowych, które nie mają doświadczeń związanych  

z pobytem bliskiej osoby w rejonie misji. Wielu żołnierzy pełniło tego typu służbę 

nawet kilkakrotnie – wcześniej w Kambodży, Bośni i Hercegowinie, Libanie i Syrii,  

w ostatnich latach w Kosowie, Iraku, Czadzie czy w Afganistanie. Obecnie największy 

kontyngent polskich wojsk stacjonuje w Afganistanie. Misja stabilizacyjna w tym 

kraju uznawana jest za najtrudniejszą i najniebezpieczniejszą ze wszystkich, w jakich 

uczestniczyli przedstawiciele polskiej armii. Patrząc z tego punktu widzenia warto 

spojrzeć na możliwość wypełniania przez żołnierzy głównych funkcji rodziny. 

 Zalicza się do nich: prokreację, przygotowanie dzieci do życia  

w społeczeństwie, ich wychowanie i pielęgnowanie, zapewnienie bezpieczeństwa 

fizycznego i emocjonalnego członkom rodziny, oraz przekazanie potomstwu ważnych 

wartości i postaw (Rembowski, 1978, s. 14).  

Rodzina wojskowa powinna spełniać takie same funkcje i podlegać takim 

samym prawom, jak wszystkie rodziny. Z powodu częstych okresów rozłąki, nie 

wszystkie te funkcje w ogóle mogą być spełnione, a realizację większości z nich muszą 

przejąć na siebie żony, które zostają z dziećmi. Jest to trudne, czasem nawet 

niewykonalne zadanie, i stanowi ogromne obciążenie fizyczne i psychiczne. Żony 

żołnierzy muszą przyzwyczaić się do częstych nieobecności męża w domu, oczekuje 

się od nich poświęcenia większości swego czasu i energii, często muszą zrezygnować  

z własnych planów, z własnych aspiracji zawodowych. Nie wszystkie z nich biorąc ślub 

z żołnierzem uświadamiają sobie ten fakt. W takiej sytuacji łatwo o rozczarowanie, bo 

bycie żoną żołnierza stanowi poważne wyzwanie życiowe. 

Duży wpływ na to, jak obecnie prosperują rodziny, ma fakt, że w ostatnich 

dziesięcioleciach znacznie zmieniło się społeczne funkcjonowanie kobiet. Dotyczy to 

również żon żołnierzy. Dziś już, na ogół, nie aprobuje się poglądów, że miejscem 

zaangażowania kobiety jest jedynie dom. Powszechna stała się aktywność zawodowa 

kobiet, ich udział w życiu kulturalnym, politycznym i społecznym. W obecnych 

czasach pojęcie partnerstwa w związku (a nawet pojęcie równouprawnienia) często 

wydaje się być mylone z niwelowaniem ról związanych z płcią. Przemiany dotyczące 

roli społecznej kobiet jednocześnie spowodowały wzrost oczekiwań rodziny wobec roli 

mężczyzny. Dotyczy to głównie opieki nad dziećmi, zajmowania się pracami 

domowymi oraz ilości czasu poświęcanego na pracę zarobkową. Co ciekawe – 

obserwacje przeprowadzone w różnych społeczeństwach wskazują, że związek ojca  

z dzieckiem jest tym bliższy, w im większym stopniu matka uczestniczy w zdobywaniu 

środków potrzebnych do egzystencji. Prawidłowość ta odnosi się jedynie do kultur 

monogamicznych (Pospiszyl, 2007, s. 96). Mąż i ojciec będący żołnierzem, ze względu 
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na charakter wykonywanej pracy, nie zawsze jest w stanie sprostać dzisiejszym 

wymaganiom. Może to prowadzić do wielu konfliktów i nieporozumień, które szkodzą 

poczuciu małżeńskiego i rodzinnego szczęścia, a tym samym zaburzają ich stabilność. 

Nieobecność ojca w domu powoduje, że rodzina jest w jakimś sensie niepełna. 

Ta sytuacja odbija się na wszystkich - żonie, dzieciach i na nieobecnym w domu ojcu. 

Jak dotąd nie ma udokumentowanych danych na temat wpływu życia w rozłące 

misyjnej na funkcjonowanie rodzin wojskowych w Polsce. Wszelkie bilanse dotyczące 

udziału naszych żołnierzy w misjach poza granicami kraju koncentrowały się na 

korzyściach i stratach związanych z wykorzystywaniem sprzętu bojowego i wyszko-

leniem ludzi. Tylko sporadycznie wspomina się o społecznych i emocjonalnych 

kosztach wynikających z rozłąki z rodziną.  

A koszty takiej rozłąki ponoszą zarówno ci, co wyjeżdżają, jak również ci, co 

zostają na miejscu.  

 

2. Trudności żołnierzy w pełnieniu służby w rejonie misji związane 

z doświadczaniem rozłąki z rodziną 

 

Oczywistym jest fakt, że sprawność zawodowa żołnierza i sama służba  

w wojsku istotnie uwarunkowane są jego sytuacją rodzinną. Stabilna sytuacja  

w rodzinie, poza kompetencjami zawodowymi, jest podstawą psychologicznego 

funkcjonowania żołnierza, zwłaszcza, gdy pełni on służbę w warunkach 

ekstremalnych. Dobry kontakt żołnierza z rodziną oraz pewność, że rodzina jest 

odpowiednio przygotowana do rozłąki i bezpieczna, wpływa pozytywnie na 

samopoczucie uczestników misji (Łuniewska, 2013).  

Z doświadczeń pracy psychologów wojskowych wynika, że wśród problemów,  

z jakimi zmagali się żołnierze przebywający na misji, tęsknota za najbliższymi była 

najbardziej stresogennym czynnikiem dla pełniących służbę w Kosowie, Czadzie i 

Iraku. W Afganistanie problemy dotyczące rozłąki, w związku ze znacznym wzrostem 

zagrożenia, zostały zdominowane przez lęk przed utratą życia i zdrowia własnego  

i kolegów. Ale nadal mają istotny wpływ na samopoczucie i efektywność wykonywania 

zadań przez żołnierzy oraz na ich adaptację do ekstremalnych warunków służby 

(tamże, s. 78). 

Jeśli chodzi o adaptację żołnierza do pobytu na misji, fazy przystosowania są 

zgodne z modelem przebiegu adaptacji do stresora: 

 Faza I alarmowa – trwa ok. miesiąca, wiąże się z silnym stresem  

w związku z trudnymi, odmiennymi od krajowych warunków 
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funkcjonowania, poznawaniem nowego środowiska oraz pierwszą 

stycznością z sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu. 

  Faza II odporności – poza zdarzeniami kryzysowymi żołnierze bardzo 

dobrze sobie radzą ze stresem, są obeznani z sytuacją służbową, 

organizm jest przystosowany pod względem biologicznym do nowych 

warunków. 

  Faza III wyczerpania – to mniej więcej ostatni miesiąc pobytu na misji. 

Pojawia się wtedy zmęczenie fizyczne, słabną zdolności adaptacyjne. 

Niektórzy w tym czasie wchodzą w etap oczekiwania na trudności po 

powrocie, np. w relacjach małżeńskich (tamże). 

Wyniki badań pokazują, że prawidłowe relacje w rodzinie nie tylko odgrywają 

kluczową rolę w procesie adaptacji do warunków misji, ale i po powrocie z niej 

(tamże, s. 78). Poza tym w znacznym stopniu chronią przed wystąpieniem objawów 

Syndromu Stresu Pourazowego (PTSD) (Truszczyński, 2005, s.43-45). 

 Można także wyróżnić kryzysy emocjonalne w czasie trwania misji 

(Łuniewska, 2013). Pierwszy z nich następuje w połowie, po upływie ok. 100 dni 

służby w rejonie misji. Przez misjonarzy nazywany jest „kryzysem trzeciego miesiąca”. 

Jeśli chodzi o misję Afgańską - 3 miesiące mijają w takich okresach roku, które w 

Polsce tradycyjnie kojarzone są z odpoczynkiem i spędzaniem czasu z rodziną  

i przyjaciółmi. W przypadku zimowej zmiany jest to okres Świąt Bożego Narodzenia  

i zabaw karnawałowych, a w czasie zmiany letniej jest to początek wakacji. Ma to 

istotny wpływ na intensywność odczuwania kryzysu i może negatywnie odbijać się na 

relacjach z rodziną po powrocie.  

Ostatni kryzys następuje pod koniec misji, na krótko przed powrotem – wtedy 

szczególnie nasila się niepokój o życie i zdrowie. Wynika to z poczucia ogromu 

włożonej pracy, poczucia sprawdzenia się w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim 

ze zbliżającego się momentu spotkania z najbliższymi po długim okresie tęsknoty. 

Świadomość możliwości utraty wszystkich tych „korzyści” wzmaga stres (tamże).  

W oparciu o opinie weteranów powracających z misji można sformułować trzy 

główne tezy dotyczące ich trudności związanych z życiem rodzinnym: 

1) Poczucie braku wpływu żołnierza na sytuację rodziny w kraju; 

2) Poczucie straty ważnego etapu w życiu rodziny (żołnierze to przeważnie 

młodzi ludzie, mający małe dzieci – ci odczuwają największe poczucie 

straty); 

3) Trudności związane z ponownym włączeniem się w system rodzinny  

i codziennym funkcjonowaniem „bez adrenaliny” (tamże, s. 82-83). 

 



MACIERZYŃSTWO, OJCOSTWO 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 187 

3.  Wpływ rozłąki misyjnej na funkcjonowanie członków rodziny 

 

Wyjazd na misję to wielkie wyzwanie zarówno dla wyjeżdżającego żołnierza, 

jak i członków jego rodziny. W przypadku żołnierzy pełniących służbę w rejonie 

konfliktów zbrojnych obciążenie psychiczne bliskich im osób staje się 

niewspółmiernie większe, gdyż do typowych problemów, związanych z codziennym 

funkcjonowaniem rodziny w sytuacji rozłąki, dochodzi jeszcze stres związany z ciągłą 

obawą o zdrowie i życie męża i ojca.  

Wielokrotne pobyty na misjach wielu żołnierzom utrudniają założenie rodziny, 

bo pomiędzy kolejnymi wyjazdami nie mogą poznać partnerki i związać się z nią. 

Niektórzy świadomie rezygnują z nawiązywania bliższych relacji, bo uznają, że 

rozłąka niekorzystnie wpłynie na utrzymanie związku i będzie dodatkowym 

czynnikiem stresogennym. Są też takie pary, u których zbliżająca się rozłąka 

przyspieszyła decyzję o zawarciu małżeństwa i pobrały się przed samym wyjazdem 

mężczyzny na misję, mniemając, że ślub niejako „zabezpieczy” ich związek przed 

rozpadem1. 

U żołnierzy będących w stałych związkach wyjazdy na misje mają także wpływ 

na podjęcie decyzji o posiadaniu potomstwa. Są przypadki, gdzie perspektywa 

wyjazdu i długotrwałej rozłąki przyspiesza decyzję dotyczącą poczęcia dziecka. Dzieje 

się tak najczęściej, gdy żona na czas misji zamieszkuje z kimś z najbliższej rodziny. 

Bywa też tak, że małżonkowie odkładają ten moment na czas po powrocie do kraju, by 

ciąża nie stała się kolejnym stresorem dla obydwu rozłączonych misją małżonków.  

W przypadku kilkukrotnych wyjazdów na misję decyzja ta może być odkładana  

w "nieskończoność". Dlatego w wielu rodzinach wojskowych misje wyznaczają rytm 

życia2. 

Pobyt na misji stabilizacyjnej przeciętnie trwa pół roku. Biorąc pod uwagę 

również wcześniejszy okres przygotowań do wyjazdu, nieobecność żołnierza w domu 

może potrwać nawet ponad rok. Przez tak długi czas członkowie rodziny zaczynają żyć 

własnym rytmem. "Rodzina ujmowana jako system charakteryzuje się pewnym 

zespołem norm i zasad oraz środkami podtrzymującymi jego spójność. System ten ma 

określone cele, sposoby zaspakajania potrzeb poszczególnych członków rodziny  

i realizacji podstawowych zadań społecznych" (Ryś, 2001, s. 8). Tak długa 

nieobecność poza systemem rodzinnym przyczynia się do wielu problemów 

związanych z ponownym włączeniem się w niego po powrocie.  

                                                 
1 Niepublikowane informacje uzyskane podczas własnej pracy zawodowej autorki artykułu. 
2 Tamże. 
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 Podstawowym elementem budowania i umacniania więzi z drugim 

człowiekiem jest możliwość aktywnego dzielenia z nim jego codzienności. Większość 

rodzin na co dzień zbliża wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie codziennych 

problemów. Ojciec żyjący z dala od domu może stopniowo zacząć odsuwać od siebie 

problemy związane z życiem rodzinnym. Często członkowie rodziny świadomie nie 

informują go o trudnościach, nie oczekują pomocy w podejmowaniu ważnych decyzji, 

żeby go niepotrzebnie nie obciążać. W porównaniu z okrucieństwami wojny, z jakimi 

mają do czynienia „misjonarze”, problemy dnia codziennego wydają się banalne. 

Dlatego mogą nie chcieć mieć z nimi nic wspólnego, ani brać udziału w ich 

rozwiązywaniu. Tym sposobem partner pozostający na miejscu przejmuje na siebie 

coraz więcej odpowiedzialności za to, jak funkcjonuje rodzina. Może zrodzić się w nim 

uraza i poczucie krzywdy. Długotrwała rozłąka prowadzić może do zerwania 

porozumienia w rodzinie. Żołnierze mają możliwość rozmowy telefonicznej kilka 

minut dziennie, co może nie wystarczyć do podtrzymania wzajemnych więzi 

emocjonalnych. Niesie to ze sobą ryzyko powstania poważnego kryzysu w rodzinie, 

pogorszenia wzajemnych relacji. Może to spowodować, że po powrocie komunikacja 

w rodzinie zacznie ograniczać się do okazywania złości. Członkowie rodzin będą 

odczuwać bezsilność, ból i lęk, którymi nie potrafią się dzielić. 

 Wtedy powoli zaczyna zanikać bliskość, intymność i zaangażowanie we 

wzajemne sprawy. W takich warunkach bardzo trudno oczekiwać zrozumienia ze 

strony innych. Często po powrocie koniecznym staje się więc wypracowanie przez 

członków rodziny nowych wzorców komunikacji, by móc rozmawiać ze sobą, a nie 

tylko mówić do siebie (Polcyn-Radomska, 2008, s. 27-29). 

Doświadczenie ludzkiej tożsamości zawiera dwa bardzo ważne elementy: 

poczucie przynależności i poczucie odrębności. S. Minuchin nazywa rodzinę 

„laboratorium”, w którym te dwa składniki są wytwarzane i rozdzielane. Jest to 

szczególnie widoczne w momencie pojawienia sie dziecka. Na etapie wczesnej 

socjalizacji, rodzina „programuje” zachowanie dziecka i jego poczucie tożsamości. 

Poczucie przynależności wytwarza się w trakcie przystosowania się do w rodzinie, 

mającej określone nazwisko, posiadającej określonych rodziców itp. W ten sposób 

rodzina staje się trwałym elementem tożsamości człowieka (za: M. de Barbaro, 1999, 

s. 45-47). 

Rotacje zmian misji Afgańskiej przypadają w takich okresach roku, że 

„misjonarze” wyjeżdżający jesienią spędzają z dala od domu zdecydowaną większość 

tych dni, które tradycyjnie przeznaczamy na budowanie więzi z bliskimi. Boże 

Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc oraz listopadowe i majowe „długie weekendy” 

rodzina spędza bez ich udziału. Wszyscy przechowujemy w pamięci jakieś pozytywne 

wspomnienia związane z okresami świąt i wakacji. Są one okazją ku temu, by tworzyć 
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rodzinną tożsamość, która będzie określać człowieka przez całe życie. Doświadczanie 

rozłąki w takich chwilach niesie ze sobą niebezpieczeństwo utraty wspólnych 

wspomnień, a ich brak może doprowadzić do rozluźnienia więzi między członkami 

rodziny, do osłabienia poczucia bliskości z kimś nieobecnym. Taka sytuacja zwiększa 

ryzyko, że każda z rozłączonych stron zacznie tworzyć własny model funkcjonowania, 

w którym może zabraknąć miejsca na tę drugą osobę po jej powrocie. 

Nie ma konkretnych statystyk dotyczących liczby orzekanych rozwodów i ich 

przyczyn wśród polskich żołnierzy zawodowych. W badaniach sondażowych 

Wojskowego Biura Badań Socjologicznych z 2010 r. co dziesiąty żołnierz oceniał, że 

rozwody lub separacje po misji to częste przypadki, co drugi z badanych uznawał takie 

przypadki za sporadyczne, byli i tacy, co deklarowali, że nie mieli styczności z takimi 

przypadkami (Łuniewska, 2013, s. 15). Tymczasem każdy przypadek długotrwałego 

rozłączenia rodziny jest dla dziecka niekorzystny, nawet gdy wyjeżdża tylko jedno  

z rodziców. Rodzice to pierwsze środowisko, z jakim styka się dziecko. W nim 

przebiega jego rozwój i kształtują się późniejsze relacje z innymi ludźmi, także  

z własnymi dziećmi. Nieobecność rodzica w domu ma ogromny wpływ na proces 

socjalizacyjno–wychowawczy dzieci i młodzieży. 

Żołnierze to przede wszystkim młodzi mężczyźni znajdujący się na którymś  

z tych etapów. I na każdym z nich są potrzebni dzieciom i ich matce, a ich 

nieobecność może spowodować poważne konsekwencje w późniejszym 

funkcjonowaniu dzieci. Wpływ braku opieki ojcowskiej zależy od wieku i płci dziecka, 

które tego niedostatku doświadcza. 

Wyjazd ojca na misję wiąże się z dużymi zmianami dla dzieci. Rozłąka misyjna 

jest bardzo specyficzna. Misja, podobnie, jak praca na emigracji, jest wyjazdem 

związanym z pracą zawodową. Ale obydwa wyjazdy i związana z nimi rozłąka bardzo 

się od siebie różnią (Ilnicki, 2002, s. 78).  

 Z misji nie można wrócić w każdej chwili, tak jak z innego pobytu w pracy za 

granicą. Rotacja do kraju jest możliwa w szczególnie istotnych sytuacjach i za zgodą 

dowódcy. Zwykle takie wcześniejsze powroty związane są z jakimiś przykrymi 

wydarzeniami w kraju, jak np. śmierć bliskiej osoby lub poważny wypadek.  

Specjaliści różnych dziedzin postrzegają emigrację zarobkową rodziców  

i wynikającą z niej rozłąkę z dziećmi jako: 

 problem pedagogiczny– wyniki osiągane przez uczniów pozostają na 

poziomie przeciętnym bądź słabym; 

 problem społeczny – w wyniku braku rodziców dzieci częściej przejawiają 

formy aspołecznego zachowania. 
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 problem psychologiczny – zachwianie równowagi emocjonalnej (tamże,  

s. 76). 

W podobny sposób można postrzegać rozłąkę związaną z pobytem ojca-

żołnierza na misji.  

K. Pospiszyl (2007, s. 140) podaje, że wszystkie badania prowadzone nad 

osiągnięciami szkolnymi dzieci pozbawionych opieki ojcowskiej wskazują, że są one o 

wiele gorsze od postępów dzieci mających możliwość częstego odczuwania tej opieki. 

Każdy żołnierz jest narażony na zagrożenie życia i zdrowia – bez względu na to, 

czy bezpośrednio uczestniczy w działaniach wojennych, czy tylko je obserwuje. 

Ponieważ pobyt żołnierza-ojca w rejonie konfliktów zbrojnych wiąże się z realnym 

zagrożeniem utraty życia lub zdrowia, świadomość tego faktu u dzieci znacznie nasila 

stres związany z nieobecnością ojca. Dzieci, których ojciec przebywa w rejonie misji, 

świadome istniejących zagrożeń, mogą w związku z tym odczuwać lęk. Podwyższony 

poziom lęku wywiera negatywny wpływ na poziom osiągnięć w pracy umysłowej, a 

tym samym na wyniki w nauce szkolnej (tamże, s. 142).  

Wyniki badań zlecone przez biuro Rzecznika Praw Dziecka a przeprowadzone 

w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie „Pedagogium” w 2008 

r.1, których autorem i koordynatorem był dr Bartłomiej Walczak, wykazały, że  

w związku z długotrwałą nieobecnością rodzica: 

 Zwiększa się skłonność do wagarowania dzieci w wieku 14 -17 lat; 

 Zmienia się struktura czasu wolnego - dzieci, których choćby jeden  

z rodziców przebywał poza Polską, zwykle spędzały mniej czasu wolnego 

w domu. W tym przypadku nie musi to mieć wcale negatywnych 

konsekwencji, a jedynie świadczy o tym, że dom przestaje być ważnym 

miejscem spędzania wolnego czasu. 

 Następuje zmiana ról w rodzinie. W sposób naturalny wzrasta wówczas 

rola matki i członków dalszej rodziny (dziadków). 

 Dzieci, których choćby jeden rodzic pozostaje za granicą, mają obniżoną 

motywację do nauki, gorsze wyniki, obniżoną frekwencję, są mniej 

zdyscyplinowane (tamże).  

Do podobnych konkluzji doszedł socjolog i pedagog społeczny M. Jędrzejko 

(2008, s. 61) po przeprowadzeniu badań w jednej ze szkół w wojskowym garnizonie. 

                                                 
1 Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej www.polishexpress.co.uk 

http://www.polishexpress.co.uk/
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4. Problem zaburzeń posttraumatycznych u ojców wracających  

z misji pokojowych 

 

Wyniki badań nad zdrowotnymi i psychospołecznymi skutkami uczestnictwa w 

misjach pokazują, że dla większości uczestników udział w operacjach pokojowych 

stanowi pozytywne doświadczenie życiowe. Wielu żołnierzy traktuje pobyt na misji 

jako swego rodzaju wyróżnienie, kolejne wyzwanie i interesujące doświadczenie. 

Jednak specyficzne wymagania służby w warunkach wojny i narażenie na różnego 

rodzaju czynniki wywołujące stres (tzw. stresory) mogą negatywnie wpływać na 

psychikę żołnierzy. U znaczącej liczby weteranów, towarzyszące tym operacjom 

traumatyczne przeżycia powodują tzw. zaburzenia stresowe pourazowe (ang. 

Posttraumatic Stress Disorders – PTSD) (Ilnicki, 2002, s. 73). Mimo, że objawy tego 

zaburzenia opisywane były już dużo wcześniej, PTSD zostało uznane za odrębną 

jednostkę chorobową dopiero w 1980 roku1. 

                                                 
1 Kryteria diagnostyczne tego zespołu według klasyfikacji zaburzeń psychicznych ICD10 to: 
1. Osoba doświadczyła, była świadkiem lub została skonfrontowana z traumatycznym zdarzeniem,  
w którym ktoś poniósł śmierć, doznał poważnych obrażeń lub istniała groźba śmierci, obrażeń; 
2. Reakcję osoby na to zdarzenie charakteryzuje intensywny strach, bezradność, przerażenie lub 
odraza. 
3. Po zdarzeniu występują symptomy z 3 grup:  

A. Intruzywne (wtargnieniowe) polegają na ponownym przeżywaniu traumy na jeden lub więcej 
podanych sposobów: 
- powtarzające się i stresogenne wspomnienia zdarzenia: obrazy, myśli lub wrażenia percepcyjne, 
- powtarzające się stresujące sny o zdarzeniu, flashbacki; 
- działanie i odczuwanie takie, jakby zdarzenie traumatyczne powtarzało się np. halucynacje, 
epizody reminiscencji, skojarzenia; 
- silny stres psychologiczny podczas ekspozycji na wewnętrzne lub zewnętrzne czynniki/ sygnały 
(triggery), które przypominają jakiś aspekt zdarzenia; 
 - fizjologiczne reakcje na bodźce, które symbolizują bądź przypominają zdarzenie traumatyczne. 
B. Unikowe – polegają na uporczywym unikaniu bodźców związanych z traumą i ogólne 
odrętwienie psychiczne wyznaczone przez co najmniej dwa/trzy z poniższych objawów: 
- wysiłki w celu uniknięcia myśli, uczuć lub rozmów związanych z traumą  
- unikanie aktywności, miejsc lub ludzi, którzy mogą przypomnieć traumę, 
- niezdolność do przypomnienia sobie ważnego aspektu zdarzenia, 
- poczucie wyobcowania od innych ludzi, poczucie obojętności 
- obniżone zainteresowanie lub uczestnictwo w znaczących aktywnościach życiowych 
- ograniczony zakres afektu- stępienie przeżywania miłości i innych pozytywnych emocji, a nawet 
odczuć sensorycznych (smaku, zapachu) 
- pesymizm co do przyszłości i perspektyw życiowych 
- fuga – amnezja w szczególnie trudnych przypadkach. 
C. Pobudzenia - utrzymujące się symptomy wzmożonego pobudzenia wyrażone obecnością 
minimalnie dwóch poniższych objawów: 
- trudności z zasypianiem, sen płytki, przerywany, 
- irytacje i gwałtowne wybuchy gniewu, 
- trudności z koncentracją, 
- wzmożona czujność, nadpobudliwość na bodźce obojętne (np. dźwięk syreny, dzwonek do drzwi) 
- wzmożony odruch orientacyjny. PTSD diagnozuje się, gdy czas trwania zaburzenia (symptomów) 
jest dłuższy niż jeden miesiąc. 
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Obecnie PTSD jest jednym z bardziej znanych i rozpowszechnionych zaburzeń 

zdrowia psychicznego na świecie (Figley, 2010, s. 191). 

W poszczególnych badaniach odsetki weteranów z PTSD wahają się od kilku do 

kilkunastu procent (Ilnicki, 2002, s. 56). W Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego 60% 

leczonych stanowią żołnierze, w tym 40% to weterani PKW. W okresie od stycznia 

2006r. do czerwca 2012r. w tej klinice było leczonych 260 uczestników misji, 

niektórzy kilkakrotnie. Zaburzenia związane ze stresem - jako główną chorobę - 

zdiagnozowano u 38,9% weteranów, zaburzenia adaptacyjne u 26,9 %, zaburzenia 

nerwicowe i somatyzacyjne u 19,6% (tamże, s. 55).  

Istotną okolicznością rzutującą na motywację weteranów do leczenia, 

szczególnie w wojskowych zakładach psychiatrycznych, jest obawa przed piętnem 

chorego psychicznie oraz negatywnymi skutkami tej stygmatyzacji dla dalszej kariery 

wojskowej. Dlatego brak jest dokładnych danych dotyczących liczby leczonych 

weteranów z powodu PTSD, ponieważ część z nich leczy się w gabinetach prywatnych, 

nieprzygotowanych do specjalistycznej terapii zaburzeń związanych ze stresem 

bojowym (tamże, s. 55-56). Urazy związane z walką, w odróżnieniu od cywilnych 

zdarzeń traumatycznych (gwałt, pożar) często wiążą się nie tylko z biernym 

doświadczaniem wydarzeń, ale także, w pewnym stopniu z aktywnym ich 

powodowaniem (MacNair, za: Figley, Nash, 2010, s. 89). 

Trudności interpersonalne u weteranów wojennych z PTSD wiążą się 

bezpośrednio z trudnościami w relacjach z bliskimi (tamże, s. 55-66).  

Z doniesień wynika, że dzieci weteranów z Wietnamu miały więcej problemów 

z zachowaniem, wykazywały niższą samoocenę, zachowania agresywne, gorsze relacje 

społeczne oraz żywiły ambiwalentny stosunek do matki (Basińska, 2004, s. 59). 

Badania tych dzieci przez Ruscio i współautorów w 2002 roku pokazały, że  

w porównaniu do grupy kontrolnej, istnieją u nich różnice w komunikacji i 

umiejętności rozwiązywania problemów. Dzieci te postrzegały swą rodzinę jako mniej 

spójną, komunikację oceniały jako wymijającą, niejasną i niebezpośrednią (za tamże).  

Inne badania wykazały, że dzieci weteranów z PTSD ujawniają bardziej 

negatywną wizję świata i więcej przykrych doznań psychicznych niż dzieci weteranów 

bez PTSD (Figley, Nash, 2010, s.173-174). 

Ojcowie – weterani z PTSD, zgodnie z tym, co pisze K. Pospiszyl (2007, s. 58-

59), mają tendencję do rozpieszczania dzieci, a szczególnie córek. 

Nie stwierdzono natomiast przejmowania objawów traumy ojców przez ich 

dzieci. Badania przeprowadzone na amerykańskich weteranach z Wietnamu i ich 

małżonkach wskazują, że na funkcjonowanie rodzinne negatywny wpływ wywierają 

                                                                                                                                                         
Zaburzenie powoduje klinicznie istotny dystress lub załamanie w życiu społecznym, zawodowym, 
rodzinnym. 
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przede wszystkim symptomy stresu (Figley, Nash, 2010, s. 61). Ponadto z wielu badań 

dotyczących relacji małżeńskich wynika, że żony weteranów poważniej, niż oni sami, 

oceniały nasilenie symptomów PTSD, identyfikowały je nawet wtedy, gdy 

małżonkowie zaprzeczali ich występowaniu. To żony, spośród wszystkich członków 

rodziny, ponoszą największe koszty misyjnej traumy przeżywanej przez męża. Może 

to prowadzić do wystąpienia u nich zjawiska wtórnej traumatyzacji. Reakcje żon mają 

zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o zachowanie stabilności rodziny, tworzą one 

swoistą strefę ochronną pomiędzy otoczeniem a dysfunkcyjnymi zachowaniami 

partnera (tamże, s. 160-179). 

Wiele wskazuje na to, że decydujący wpływ na dzieci ma to, jak matka radzi 

sobie w sytuacji rozłąki i gdy ich ojciec wraca z misji z PTSD. 

Bardziej, niż same objawy PTSD, na dzieci może wpływać nadużywanie przez 

chorego ojca-weterana substancji uzależniających. Na hospitalizację z powodu 

zaburzeń potraumatycznych decydują się często weterani pod wpływem okoliczności 

stanowiących następstwo nieleczonych zaburzeń lub ich problemów z  alkoholem, po 

który sięgają, aby zniwelować odczuwane objawy (Ilnicki, 2002, s. 55). Prawdo-

podobieństwo pojawienia się uzależnień (zażywanie z nadzieją na złagodzenie 

cierpienia psychicznego) oraz ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie wzrasta wraz  

z  nasilającymi się objawami PTSD (Figley, Nash, 2010, s. 164).  

Alkohol wpływa na wiele sfer życia rodzinnego.  

Należą do nich:  

 Życie uczuciowe. Alkohol niszczy życie uczuciowe rodziny. Członkowie 

rodziny przeżywają ciągły lęk i poczucie zagrożenia. Towarzyszy im 

także złość, gniew i wstyd, a także poczucie krzywdy i poczucie winy.  

 Oparcie i wzajemna pomoc. W rodzinie z problemem alkoholowym brak 

jest  źródeł oparcia i wzajemnej pomocy. Życie rodzinne jest 

źródłem największych problemów, także w zewnętrznym 

środowisku społecznym i największym obciążeniem dla 

poszczególnych jednostek.  

 Brak kontaktu i zrozumienia. W rodzinie alkoholowej obserwuje się 

ciągłe udawanie, pojawia się wiele kłamstw i manipulacji, co 

prowadzi do zubożenia kontaktów i braku wzajemnego zrozumienia 

członków rodziny.  

 Brak kontaktów ze światem zewnętrznym. Rodzina z problemem 

alkoholowym zamyka się w swojej tragedii i cierpieniu, odizolowuje 

się od zewnętrznego świata i innych ludzi. Wynika to z uczucia 

wstydu, poczucia winy i społecznych stereotypów dotyczących 

postaw wobec alkoholika i jego rodziny.  
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 Zmniejszenie zasobów materialnych. W rodzinach alkoholowych często 

występują trudności finansowe o różnym wymiarze (Mellibruda, 

1999, por. także: Ryś, 2011,  s. 95). 

W związku z PTSD u ojca, dzieci mogą odczuwać „niejednoznaczną utratę”. 

Termin ten został wprowadzony przez Bossa na określenie sytuacji, w której dana 

osoba jest obecna psychicznie, lecz nieobecna fizycznie (np. przebywa w więzieniu, 

zaginęła w akcji), albo obecna fizycznie, lecz nieobecna psychicznie, jak wtedy, gdy 

cierpi na zaburzenia upośledzające sprawność psychiczną, którego jednym  

z przykładów jest PTSD. Prowadzi to do niejasności roli w rodzinie i obowiązków 

chorej osoby. Granice relacji są nieprecyzyjne (Figley, Nash, 2010, s. 172-173). 

M. Braun-Gałkowska (2001, s. 201-210) na określenie podobnych sytuacji, 

wymienia 2 typy nieobecności ojca w życiu dziecka: nieobecność fizyczną  

i psychiczną. Fizyczna nieobecność ojca w życiu dziecka może wynikać z jego śmierci 

(przyczyna niezawiniona) albo z decyzji matki o samotnym wychowywaniu dziecka 

lub też z jego decyzji, kiedy zostawia rodzinę (przyczyny zawinione). Psychiczna 

nieobecność ojca w rodzinie może mieć swoje źródło w jego oddaniu się pracy 

zawodowej albo w tym, że to kobieta odsuwa mężczyznę, nie dając mu szansy na 

podjęcie roli głowy domu i ojca. Te sytuacje niekorzystnie wpływają na 

funkcjonowanie rodziny; dzieci praktycznie nie mają ojca, a matka niesłusznie 

zastępuje go we wszystkich aspektach życia rodzinnego.  

Wyjazd żołnierza-ojca na misję wiąże się z możliwością wystąpienia każdego  

z obydwu opisywanych przez M. Braun-Gałkowską typów nieobecności.  

Nieobecność fizyczna wiąże się z nieobecnością ojca w domu w sensie 

dosłownym. Ze względu na bardzo duże zagrożenie, pobyt na misji może zakończyć 

się śmiercią żołnierza. Jak do tej pory we wszystkich misjach, w jakich brało udział 

Wojsko Polskie, poległo 106 żołnierzy (w tym 22 w czasie misji w Iraku oraz 43  

w Afganistanie)1. Wielu z nich było ojcami. Niektórzy nie zdążyli poznać swoich 

dzieci, bo urodziły się już w trakcie pobytu ojca w rejonie misji. 

Nieobecność psychiczna natomiast może pojawić się w związku z rozpadem 

więzi oraz trudnościami z nawiązywaniem relacji interpersonalnych po powrocie, 

szczególnie, gdy ojciec-żołnierz został poważnie zraniony fizycznie lub przejawia 

symptomy zaburzeń potraumatycznych - PTSD (poczucie wyobcowania i wycofanie 

się z relacji społecznych są zaliczane do objawów charakterystycznych dla tego 

zaburzenia). 

Warto podkreślić, ze weterani cierpiący z powodu PTSD nie są ofiarami 

własnej lekkomyślności. Ich choroba jest następstwem udziału w konflikcie zbrojnym 

                                                 
1 Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej www.bjrm.pamiecipoległych.mon.gov.pl 
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z woli władz naszego państwa. Z tego tytułu oczekują szacunku i szczególnego 

traktowania, które nie zawsze jest im okazywane. 

Niezależnie od przyczyny nieobecności ojca, sytuacja jest i niekorzystna dla 

wszystkich członków rodziny, ale przede wszystkim pozbawia dziecko jednej z dwu 

najważniejszych dla niego osób oraz ważnego wzoru męskości.  

 

5. Profilaktyka zagrożeń związanych z pobytem męża-ojca  

w rejonie misji 

 

Rodziny żołnierzy pracujących na misjach pokojowych nie są skazane na to, by 

z trudami rozłąki i jej konsekwencjami musiały sobie radzić samodzielnie. Władze 

MON podjęły pewne kroki, aby temu zapobiec. 

Na podstawie doświadczeń z pobytu polskich żołnierzy na misjach został 

opracowany „Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami 

państwa i ich rodzin”(MON, DWiPO, IWSZ, Warszawa, 20 lipca 2010r.). Działania 

profilaktyczne podejmowane w jego ramach mają między innymi na celu 

wyeliminowanie, lub chociaż złagodzenie konsekwencji rozłąki z rodziną. Działania te 

są podejmowane przed wyjazdem, w trakcie pobytu żołnierza w rejonie misji oraz po 

powrocie. 

 

 Działania profilaktyczne przed wyjazdem 

Przed wyjazdem działania te dotyczą selekcji kandydatów i spotkań  

z członkami ich rodzin. W ramach selekcji, oprócz profilaktycznych badań żołnierzy 

dotyczących ich stanu fizycznego, wstępnej kwalifikacji dokonuje psycholog w 

jednostce wojskowej, w której służy żołnierz. Istotnym przeciwwskazaniem do 

wyjazdu są różnego rodzaju problemy w rodzinie kandydata. Wyjazd na misję nie 

może być ucieczką od problemów w kraju. Zwraca się też uwagę, że dla utrzymania 

prawidłowej kondycji psychicznej minimalna przerwa między misjami powinna 

wynosić 6-12 miesięcy (Ilnicki, 2002, s. 81).  

W ramach programu żołnierze i członkowie ich rodzin (dla nich uczestnictwo 

nie jest obowiązkowe) uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez psychologów  

i innych specjalistów (np. prawnik, główny księgowy, kapelan, oficer wychowawczy 

itp.). Przekazana przez nich wiedza może być przydatna w trakcie rozłąki, szczególnie 

dla wyjeżdżających po raz pierwszy. Zadaniem psychologów jest poinformowanie 

członków rodzin (najczęściej żon) o psychologicznych prawidłowościach 

funkcjonowania żołnierza na misji, o znaczeniu utrzymywania kontaktu, o zasadach 

komunikacji w tym trudnym okresie, o tym, jak złagodzić skutki rozłąki u dzieci itp. 
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 Działania profilaktyczne w trakcie trwania misji 

W trakcie trwania misji w zależności od potrzeb żołnierze mogą korzystać  

z indywidualnej pomocy psychologicznej. Poza tym działania psychologiczne 

podejmowane są po traumatycznych zdarzeniach w ramach interwencji kryzysowej. 

W porównaniu z innymi państwami NATO uczestniczącymi w misjach, 

charakterystyczne dla polskiej armii jest to, że w misji uczestniczy stosunkowo wielu 

psychologów. Idzie za tym większa dostępność pomocy psychologicznej dla każdego 

żołnierza (Łuniewska, 2013, s. 129-130). Przez cały czas trwania zmiany 

psychologowie z rejonu misji mogą kontaktować się z psychologami w jednostkach 

wojskowych i przekazywać im informacje na temat żołnierzy, na których należy 

zwrócić szczególną uwagę po ich powrocie. 

Ważnym obszarem działania służb odpowiedzialnych za stan morale i kondycji 

psychicznej żołnierzy jest zabezpieczenie ich dostępu do środków łączności  

z najbliższymi członkami rodziny. We wcześniejszych latach na każdego żołnierza 

przypadało 14 minut darmowej rozmowy na wybrane 2 numery dziennie. Dziś już ten 

limit nie ma znaczenia, bo w rejonie misji dobrze działają sieci telefonii komórkowych 

(żołnierze korzystają z usług miejscowych operatorów, znacznie tańszych od 

krajowych) i Internet. Dzięki współczesnym osiągnięciom techniki dzisiaj łatwo 

możemy zachować duchową i intelektualną bliskość.  

Charakterystycznym dla polskiego systemu osłony psychologicznej jest 

powołanie Centrum Pomocy Rodzinie na szczeblu jednostki. Pozostające w kraju 

rodziny mogą w nich otrzymać niezbędną pomoc psychologiczną, jak również 

nawiązać szybki kontakt z żołnierzem na misji (w nagłych wypadkach). Przy pomocy 

centrum można wysłać paczkę z kraju w rejon misji i odwrotnie, z czego chętnie 

rodziny korzystają, zwłaszcza w okresie świąt. Poza tym organizowane są spotkania 

rodzin, na których omawiane są bieżące problemy i potrzeby. Są to także spotkania 

typowo towarzyskie, np. opłatkowe, z okazji Dnia Kobiet itp. W wielu dużych, typowo 

bojowych garnizonach, przy pomocy Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, kobiety 

same organizują sobie i dzieciom rozrywki umilające okres rozłąki. 

Pod koniec trwania misji organizuje się również spotkania rodzin w celu 

wyedukowania ich o możliwych trudnościach będących konsekwencją uczestnictwa w 

misji i o sposobach radzenia sobie z nimi, miejscach uzyskania pomocy itp. 

Specyficznie polskim rozwiązaniem przy powiadamianiu o śmierci lub 

poważnym zranieniu żołnierza na misji jest wysyłanie do rodziny tzw. nieetatowego 

zespołu powiadamiania. W jego skład wchodzą: dowódca, psycholog, lekarz, kapelan  

i osoba do kontaktu z rodziną (tamże, s. 129-130). Powiadamia rodzinę zespół  

z garnizonu, który ma najbliżej, a więc niekoniecznie jedzie się do rodziny znajomego 

żołnierza, służącego w jednostce, z której wyrusza zespół. 
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- Działania profilaktyczne po powrocie 

W dniu powrotu, niezależnie od pory dnia i nocy, żołnierz podlega wstępnym 

badaniom lekarskim i psychologicznym. Otrzymuje także ulotkę z informacjami o 

możliwych trudnościach z adaptacją i o możliwościach uzyskania pomocy w związku z 

tym. Osoby o podwyższonym ryzyku i oddziały, które doświadczyły traumatycznych 

wydarzeń podlegają ocenie pod kątem potrzeby wczesnej interwencji psychologicznej.  

Wyniki badań pokazują, że prawidłowe relacje w rodzinie oraz innego rodzaju 

wsparcie społeczne, nie tylko odgrywają kluczową rolę w procesie adaptacji do 

warunków misji, ale i po powrocie z niej. Poza tym w znacznym stopniu chronią przed 

wystąpieniem objawów Syndromu Stresu Pourazowego. 

Dlatego szczególną uwagę zwraca się na osoby z małych garnizonów, 

pozbawione wsparcia rodzinnego, personel na czasowych kontraktach i osoby stanu 

wolnego.  

W ciągu dwóch tygodni każda osoba powracająca z misji pokojowych 

zobowiązana jest do rozpoczęcia szczegółowych badań lekarskich. Po zakończeniu 

badań z pozytywnym wynikiem, żołnierze wykorzystują wolne dni i urlop 

wypoczynkowy. Zaleca się, by powrót do pracy, a więc do normalnego rytmu życia 

nastąpił nie dłużej, niż 3 miesiące po powrocie do kraju (Ilnicki, 2002, s. 81). Po 

powrocie do pracy w jednostce każdy weteran misji zobowiązany jest do kolejnej 

rozmowy z psychologiem w celu dokonania przez niego ponownej diagnozy 

ewentualnych zaburzeń.  

Żołnierze z zaburzeniami są kierowani na leczenie do Kliniki Psychiatrii  

i Stresu Bojowego WIM w Warszawie lub do Szpitali Operacji Pokojowych  

w Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie. 

Zarówno żołnierze, jak i członkowie ich rodzin, cały czas mogą korzystać  

z pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach. 

Specjalną formą świadczeń zdrowotnych udzielanych weteranom PKW są 14-

dniowe Turnusy Rehabilitacyjne z Treningiem Psychologicznym1. Stanowią one formę 

formę kompleksowej pomocy w procesie readaptacji po powrocie z misji. 

Przeznaczone są dla weteranów, pracowników wojska i członków ich rodzin. Pobyty 

weteranów są finansowane z budżetu MON. Turnusy mają na celu:  

  odbudowanie i wzmocnienie więzi rodzinnych i relacji partnerskich; 

  wzmocnienie kondycji fizycznej i psychicznej; 

  ułatwienie powrotu do trybu życia sprzed misji. 

                                                 
1 Na podstawie Decyzji nr 304/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 20.06.2008r (Dz. Urz. MON z 
2008r. nr 13, poz. 164). 
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Zajęcia psychologiczne są obowiązkowe dla weteranów, członkowie rodzin 

mogą w nich uczestniczyć dobrowolnie. Dzieci maja zajęcia z pedagogami. Cieszą się 

one dużym zainteresowaniem wśród żon żołnierzy. Żony deklarują potrzebę, aby  

z takiej formy wsparcia korzystać. Ponadto mają pozytywny wpływ na motywację 

swoich mężów do uczestnictwa warsztatach. Wspólne uczestnictwo w zajęciach  

z psychologiem i aktywny wypoczynek sprzyja realizacji celów organizowania 

turnusów (Łuniewska, 2013, s. 100-106). Z danych wynika, że z roku na rok wzrasta 

atrakcyjność takich turnusów (Ilnicki, 2002, s. 57).  

 

Zakończenie 

 

Rozłąka misyjna rodziny niekoniecznie musi przynosić negatywne skutki. Stan 

rozłąki to nie to samo, co rozbicie rodziny, czy osierocenie, chociaż może do tego 

doprowadzić. 

Francois de la Rochefoucauld kiedyś powiedział, że „rozłąka rozpala duże 

uczucia, a gasi małe”. Na pewno wiele osób nią dotkniętych zauważyło dobre strony 

swej sytuacji. Bywa tak, że członkowie rodziny w rozłące dostrzegają szansę na to, by 

się wewnętrznie wzmocnić i stać się bardziej samodzielną osobą, by rozwijać własną 

niezależność i zainteresowania. Ci, którzy wykorzystują czas rozłąki na indywidualny 

rozwój, dzięki temu doskonalą się również jako para (w przypadku małżonków) i jako 

rodzina. Wielu zauważyło, że bardzo łatwo kochać kogoś, gdy jest nieobecny. Łatwo 

kogoś takiego idealizować, bo codzienna rzeczywistość nie eksponuje wad, które tak 

mogą uwidocznić się podczas codziennego obcowania członków rodziny ze sobą. 

W przypadku rodzin rozdzielonych wyjazdem na misję czas rozmowy ogranicza 

się do kilku minut na dobę, więc szkoda go tracić na poruszanie spraw, które 

efektywniej rozwiąże się już po powrocie, siedząc „twarzą w twarz”. W związku z tym 

każda rozmowa telefoniczna jest miła, rzadko porusza się przykre tematy – jak  

w początkowej fazie znajomości – żeby nie zepsuć nastroju wspólnie spędzanej chwili. 

Wiele par rozdzielonych misją deklaruje, że podczas rozłąki rozmawiali więcej, niż na 

co dzień przed wyjazdem. Wielu żołnierzy uznało, że dopiero przeżycie tak 

stresującego rozstania z bliskimi pozwoliło przewartościować swoje życie i docenić 

wartość rodziny1. 

Pomimo faktu, że tak długi okres nieobecności ojca jest dla dziecka trudnym 

przeżyciem, dziecko może też wiele zyskać. Może poszerzyć swoje relacje  

z otoczeniem, dziadkami i członkami dalszej rodziny. Nie bez znaczenia jest też 

poprawa sytuacji materialnej rodziny. Wszystko zależy od tego, jak dziecko zostanie 

                                                 
1 Niepublikowane informacje uzyskane podczas pracy zawodowej autorki artykułu. 
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„przeprowadzone” przez czas oczekiwania na powrót. Im więcej uwagi, troski  

i uczucia, tym łatwiej dzieci znoszą rozłąkę z ojcem.  

Jak wynika z dotychczasowych rozważań i przytaczanych wyników badań, 

nieuczestniczenie ojca procesie wychowania dziecka nie zawsze i nie w każdym 

przypadku daje ewidentne objawy zaburzeń zachowania. 

Tak więc nie istnieje prosta zależność wskazująca na to, że rozłąka skazuje 

bliskie relacje z innymi na niepowodzenie. Każdy inaczej przeżywa ten czas. Wszyscy 

jednak odczuwają pustkę i brak drugiej osoby, gdy nie ma jej obok. Warto jednak 

dbać o bliskość emocjonalną z tymi, którzy są daleko, aby dzieląca odległość nie stała 

się przyczyną problemów w  relacji budowanej niekiedy całymi latami.  
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Abstracts: 

 

Irena Grochowska, Parental love on the background love in general and 

spousal love according to Dietrich von Hildebrand philosophy 

In the publications on the following title "Parental love on the background love in 

general and spousal love according to Dietrich von Hildebrand philosophy" the aspect 

of parental love in regard to spousal love and love in general, was presented based on 

Hildebrand's works. In the analyses of the spousal love, the aspects of love of children 

to parents appeared, but only in the scope necessary to characterize highlight 

parental love. In this article, the other categories of love as well as importance 

intensity levels of love, emphasized significance by Hildebrand. Spousal love is 

generally the stronger of the all types of love interms of it's intensity, its even ahead 

parental love. Hildebrand summarizes spousal love as the most amorous and parental 

love as a specifically understanding. 

 

Katarzyna Knopp, Do parents need emotional intelligence? 

The author in her article refers to the emotional consciousness of good parenting. She 

also introduces the reader to the review of approaches to emotional intelligence. The 

researchers confirmed that emotional intelligence is necessary for the effective 

interpersonal functioning. The author discusses in more detail quaternary model of 

emotional intelligence (by Salovey and Mayer ), which consists of the following 

components: perception, appraisal and expression of emotion, emotional facilitation 

of thinking, understanding and analyzing emotions; employing emotional knowledge, 

reflective regulation of emotions to promote emotional and intellectual growth. The 

author believes that emotional intelligence is an important feature favoring the 

proper fulfilling of the parental role. 

 

Edyta Wolter,  New Education 

The following thesis has been justified/proved in the article: Education is a search, 

not a state. Thus, the New Education has been explained on the basis of several 

chosen educational and teaching concepts developed by: Ellen Key, John Dewey, 

George Kerschensteiner, Rudolf Steiner, Edouard Claparede, Maria Montessori, 

Ovide Decroly, Karl Linke, Hellen Parkhurst, Alexander Sutherland Neill, Celestin 

Freinet. Common features of those original concepts have been identified and their 

timeless value for the educational process has been emphasized and presented as  

a precious prototype of education of the 21st century. 
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Bogna Białobrzeska,  Gender and sex in the educational process 

The article includes a review of scientific studies on the determinants of shaping 

behaviors associated with sex. The author focuses primarily on the biological and 

psychological sex considerations regarding mathematical abilities, level of 

aggressiveness, expressing emotions and  circumstances of plays in early childhood. 

The author is also considering an approach to the development of gender in the 

educational process. She cites a number of test results confirming the impact of sex 

on the development of later behavior and its relationship with subsequent social roles 

and feeling of gender identity. The author in no way negates the impact of culture and 

social interactions. She follows in her  deliberations  the results of the studies which 

she  cites. 

 

Weronika Juroszek, The relations of spouses with their mothers and 

mothers in law in the light of the theory of Interdependent and 

Independent self-construal 

In this paper relations between spouses and their mother (mother-in-law) are 

analyzed. The theory of Interdependent and Independent self-construal is used.  

Author takes assumption that the level of coherence between self-knowledge and 

dimensions included in schemas related to the social environment (the closest 

people)  is greater among women than men, which is empirically proven in Anna 

Głuchowska’s research.  Hence appears a  hypothesis that men are less interested in 

relations with their parents. In the same time mother-daughter relation often 

constitutes the main axis of multi-generation family. Author also emphasizes the 

importance of interdependence between relations within the marriage and 

functioning the whole family system.  

 

Katarzyna Walęcka-Matyja, The differentiation of  dimorphic stress and 

attitudes towards the future of adolescents 

The author in her article focuses on parents of children at the age of adolescence. She 

considers a reformulation of relationships with adolescent children and emphasizes 

that conflictual relationships are inevitable in the period of adolescence and they 

generate a sense of stress in parents. The author undertook research on specific 

psychological aspects of the functioning of mothers and fathers in families with 

adolescent children. The summary of research shows that mothers of adolescents 

more often than fathers experience the personal anxiety, probably due to anticipating 

problems. The author in conclusion of her research, in which the family is treated 

systemically, notes that the atmosphere and the functioning of its members influent 
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on the development of children and youth, so any aid requires a holistic look at the 

problem of the family. 

 

Maria Jankowska, Parental attitudes of mother and father and fear  

as a state  and feature  of young adults 

The purpose of this article is to show the relationship between the type of parental 

attitudes of mother and father, and the presence of fear as a state and as a feature 

which have adult children. There was made a review of the typology of parental 

attitudes and methods of testing the parent - child relationship, also analyze of the 

impact of parental attitudes in the development of the features of child's personality, 

especially fear. There was examined the relationship between the type of parental 

attitudes: acceptance-rejection, autonomy, inconsistent attitude, excessive demands 

and excessive protect and presence fear as a feature, that is, the internal state of 

disposal to react with fear and fear as a state, so the fear felt by a person subjectively 

as a state of tension, anxiety and discomfort which is the body's reaction to a given 

situation. There was shown on the basis of studies that when parents are more 

accepting their children and they give them autonomy which is needed for their 

empowerment and independence, then there is less fear as a state and as a feature. 

 

Joanna Parol, The beauty and power of motherhood and fatherhood. Art 

in the service of parenthood 

The author extends a scientific reflection on family and parenting on the analysis of 

literary works and films that represent the greatness of maternity and paternity. The 

author explains the essence of  maternal and paternal love giving numerous examples 

from literature and movies that bring specific issues and dilemmas related to 

parenthood. For example: “to have a child and to be a mother” the author discusses 

this issue on the  example of Lionel Shriver's novel "We Need to talk About Kevin" 

and Lynne Ramsay’s film based on it. She characterizes the satisfied and filled 

paternity  on the basis of film of Sam Mendes "The road to Perdition" and  "Big Fish" 

by Tim Burton. The author brings closer many selected works and emphasizes  the 

importance and greatness of the mutual love of parents, the unconditional love of  

mother and satisfied role of father. 

 

Norbert Mojżyn, Fatherhood of God. On some representations of God the 

Father in relation to the Son in Christian religious art 

Relationships in the Trinity, distinct of Persons, and the unity of the deity were the 

subject of heated theological  debate from the dawn of Christianity. Some dispute was 

directly reflected in Christian art. Early there was accepted also an allegorical 
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interpretation of the Holy Spirit in the form of a dove. While the iconography of God 

the Father developed much later because of serious doctrinal doubts. This was due to 

the lack of theological reasons for the typical presentation of the Father, because He 

was not included into the mystery of the Incarnation. Most of the presentations were 

not official accepted in both Churches, the Eastern and the Western. In this article 

there is the analysis of literary images of God the Father, based on the Bible and early 

Christian literature, also the analysis of symbolic representations of God the Father 

and dogmatic difficulties associated with the possibility of His figural representations 

and theological reasons for the possibility of such figural representations. There is 

also a discussion on selected iconographic representations of God the Father. 

 

Roman Kordonskyy, The role of the mother in the baptismal and wedding 

rites in Pokucie at the turn of the nineteenth and twentieth century 

The author in the article used the baptismal and weddings rites and other customs 

which were in Pokucie at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and he 

presented the role of the mother. The description of the rites and customs were used 

by the author to highlight the role of woman as a mother. He notes that motherhood 

is part of the whole life of a woman. The modern commercialization has led to the 

abandonment of most of the rites and customs, it is an important author’s conclusion, 

which was confirmed by the respondents. Nevertheless, this historical sketch is a 

valuable reference material for future analysis. 

 

Agata Powojewska, The long way to parenthood 

The author provides definitions of motherhood and fatherhood and describes the 

functions of the family. She draws attention to the stereotyping of social roles 

associated with gender, so  also related with motherhood and fatherhood. The author 

concludes that the surrender  to stereotypes  leads to intrapersonal and interpersonal 

consequences that affect the individual identity of the people. Personal identity and 

diversity in the sphere of action and ways of interpreting of own behavior affect the  

process of making decision on parenting 

 

Marcin A. Stradowski, Lost fatherhood. Hope in resocialization 

Fatherhood it is a job for all life and requires a creative engagement. Incompetence of 

the father delayed maturation of the child and its growing up into an adult and 

responsible life. In case of lack of competence of a man to be a responsible father it is 

necessary to make his resocialization and gaining of competence and efficiency, 

which include, inter alia, Interpersonal and social competences because fatherhood is 

not merely a private matter, but affects the whole society. Particularly important is to 
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remove the  stigma that weights on a father who does not fulfill its role, so de-

stigmatization of father to give him the chance of becoming a father. Coming back of 

man to society and the family as a husband and father needs to clarify the hierarchy 

of values and to determine the rights and responsibilities of fathers. It is worth 

presenting a proposal to the basic features that should be submitted to the hierarchy 

of the father, it includes inter alia justice, honesty, mercy, patience, perseverance and 

gentleness, consistency, competence and excellence. The consequence of internalizing 

these values and standards is to accentuate them out. Over time it is essential to 

replace modification of behavior with a change of parameter of identity, which 

change takes place through the development  of potentials and creative activities and 

is more stable. The creation supports the process of taking control of the emotional 

sphere and leads to self- navigability of  father. 

 

Anna Polcyn-Radomska, Separation as a result of the residence  

of a soldier on a mission as a potential source of difficulty in the 

development and functioning of the child 

The author takes a position on the problem of separation the father from his family. 

She cities various scientific reports on longer trips of fathers which were caused 

different reasons but especially she focuses on fathers-soldiers and their mission trips 

accompanied by dramatic experiences such as war. The author also stresses the role 

of the father in the family and describes the impact of separation on his role in the 

family and the impact of separation on other family members, especially children. 

The author discusses also a topic on the problems that occurred after the return of 

veteran father, who has a syndrome of PTSD (post-traumatic stress disorder). In 

conclusion, the author states that the separation is undoubtedly a very stressful 

experience, but conscious and wise approach of wife and mother and other family 

members help to survive this period (it is especially helpful for children) and gives as 

small as possible adverse effects and concern for the emotional closeness. 
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ZASADY PUBLIKACJI 

 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 

WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 

 

Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 

odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 

Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 

 

Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 

zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 

finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 

Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 

informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 

podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 

autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 

 

 

Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 

upływającym kwartałem na adres: 

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 

01-938 Warszawa 

 

lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 

ul. Franciszkańska 3/47 

00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 

 

1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 

lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 

wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 

proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 

nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 

 
 


