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s. dr Dominika Steć (ZSJM) 
 

ISTOTA MACIERZYŃSTWA DUCHOWEGO 

 
Miłość macierzyńska jako uposażenie kobiety 

Cz. 1. 

 
 Mówiąc o macierzyństwie duchowym trzeba przyjąć założenie, że 

jest ono możliwe tylko w świecie ludzi. Zwierzęta ograniczają się tylko do 

instynktu macierzyńskiego. Człowiek natomiast w relację macierzyńską 

matki z dzieckiem wnosi jeszcze ducha. Tej rzeczywistości sens nadaje 

miłość. Ona uzdalnia człowieka do odczytania własnego powołania. 

Powołaniem kobiety jest macierzyństwo. Odkrycie tego powołania do 

pełni macierzyństwa da kobiecie poczucie spełnienia, szczęścia, radości, 

które wniesie do rodziny, jako matka1. „Macierzyństwo tkwi w centrum 

fenomenu człowieka”2.  

Miłość sprawia, że macierzyństwo nie jest postrzegane przez 

kobietę jako zniewolenie. Osobowa miłość otwiera się na dar 

macierzyństwa w duchu wolności i chroni przed „technologizacją 

macierzyństwa i prokreacji”. Kobieta otwarta na miłość odrzuci 

wmawiane jej „prawo do zabicia poczętego dziecka w ramach 

decydowania o swoim ciele”3. 

 Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae przypomniał, że 

powołaniem kobiety jest „dawać świadectwo miłości”. Jej zadaniem jest 

„pojednać świat z życiem”. Może to wypełnić tylko wtedy, gdy 

przedmiotem jej miłości jest życie, gdy przyjmie każde poczęte życie jako 

                                                
1 Por. G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, w: Międzynarodowy Kongres „O 
godności macierzyństwa”, Warszawa 6-7 czerwca 1998, Warszawa 1998, s. 181.  
2 M. Wilczek, Macierzyństwo istotą powołania kobiety, w: Międzynarodowy Kongres 
„O godności macierzyństwa”, dz. cyt., s. 56.  
3 Por. A. Pryba, Mężczyzna i kobieta-ku pełni humanum, w: Teologia i moralność. 
Kobieta- żona, matka, red. D. Bryl, J. Troska, Poznań V /2009, s. 37. 
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dar. Tylko z takim usposobieniem kobieta będzie zdolna wykorzystać 

swoją wrażliwość i przyjąć każdego człowieka jako dar, ofiarując swoją 

macierzyńską postawę wobec wszystkich4.  

Kobieta jest stworzona do macierzyństwa, aby dawać życie. 

Macierzyństwo zawsze wiąże się z poświęceniem, a czasem nawet z 

ryzykiem. Przykładem tak realizowanego macierzyństwa jest życia św. 

Gianny Beretta Molla, dla której macierzyństwo i ofiara były 

nierozdzielne. Tak podchodziła do swojego biologicznego macierzyństwa, 

a także do duchowego, które realizowała nie tylko względem własnych 

dzieci, ale również w pracy zawodowej. Traktowała każde swoje dziecko 

jako największy dar, za który gotowa była zapłacić najwyższą cenę. Za 

każdym razem ryzykowała własnym życiem5. Św. Gianna Beretta Molla 

od wierności powołaniu uzależniała szczęście człowieka. Napisała w liście 

do swojej siostry, że „jeśli w walce o nasze powołanie musielibyśmy 

umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień naszego życia”6. Swoim życiem 

potwierdziła to i jest dziś wzorem szczęśliwej macierzyńskiej kobiety, 

choć dotkniętej cierpieniem7. 

 

 Bóg obdarzając kobietę darem macierzyństwa, wyposażył ją we 

wszystko, co do tej roli jest jej potrzebne, zarówno fizycznie, jak i 

duchowo. Kobieta została przede wszystkim uzdolniona do miłości. 

Miłość powinna stanowić rzeczywistą cnotę. Miłość dla każdej kobiety 

powinna być sposobem życia i działania, ujawniającym się w słowach i 

gestach. Taka miłość macierzyńska wpisała się w życie św. Gianny Beretta 

                                                
4 Por. EV 99. Por. MD 18. 
5 Por. K. Zając (tłum.), Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. 
cyt., s. 43.  
6 Tamże. 
7 Por. tamże. 
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Molla8. „Macierzyństwo przypomina rodzaj sakramentu. Jest bowiem 

znakiem stwórczej miłości Bożej, miłość tę w sobie zawiera i przekazuje ją 

stwarzanej istocie”9.  

 Owocem takiej miłości jest odpowiedzialne macierzyństwo, które 

zakłada panowanie nad sobą10. Zarówno kobieta jak i mężczyzna 

przygotowują się do roli rodziców przez wzajemną miłość do siebie, 

której wyrazem jest także akt seksualny. Jeśli towarzyszy temu aktowi 

stosowanie antykoncepcji, zostaje zatracony „walor prawdziwej miłości”, 

a małżonkowie stają się „maszynką”11. Bóg obdarowując człowieka 

zdolnością do przekazu życia, dał mu też rozum, dzięki któremu człowiek 

powinien mądrze zarządzać Bożymi darami. Samokontrola dotyczy także 

spraw płciowych. Pierwszym organem płciowym człowieka jest mózg. 

„Owa kontrola mózgowa nad odruchami seksualnymi nie jest 

tłumieniem, pogardą dla genitaliów, ale wprzęgnięciem instynktu w 

służbę miłości; to droga pełnej odpowiedzialności, wyzwolenia i 

rozwoju”12. 

Według E. Fromma miłość macierzyńska zawiera się w dwóch 

elementach: odpowiedzialności i trosce o dziecko oraz w budzeniu 

miłości życia. Dla zobrazowania tego posłużył się dwoma opisami 

biblijnymi. Jeden z nich dotyczy stworzenia świata. Fromm przyrównał 

funkcję matki do Boga, który stwarza świat. Podkreślił w tym opisie 

stwierdzenie, że „wszystko co Bóg stworzył było dobre”. Matka wydając 

dziecko na świat „nakazuje” nowemu stworzeniu czuć się dobrze na 

                                                
8 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. cyt. , s. 
49.  
9 Cz. Bartnik, Próba teologii o matce kapłana, w: H. Weryński, „Sylwetki matek 
kapłanów”, art. cyt., s. 700. Por. A. Skreczko, Kobieta jako wychowawczyni, art. cyt, 
s. 244. 
10 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 135.  
11 Por. tamże, s. 136.  
12 Tamże. 
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ziemi13. „Powołanie każdej matki nie ogranicza się tylko do urodzenia 

dziecka; zawiera się w nim również głęboka troska o jego życie i rozwój”14. 

Drugim symbolem biblijnym, którym posłużył się E. Fromm jest 

Ziemia Obiecana. Dla niego ziemia jest zawsze symbolem matki. W 

przypadku Ziemi Obiecanej zaakcentował, że jest to miejsce mlekiem i 

miodem płynące. Używając tego obrazu, scharakteryzował czym według 

niego jest macierzyństwo. Mlekiem określił wszystko to, co kobieta może 

dać swojemu dziecku materialnie, dla ciała. Wszelką jej troskę, afirmację. 

W symbolice miodu ujął wszystko to, co jest duchowe, słodycz życia, 

poczucie szczęścia, radość z tego, że się żyje, że życiem można się dzielić15.  

 W odpowiedzialne rodzicielstwo wpisane jest regulowanie poczęć. 

Jest to wymóg prawa moralnego, o czym wielokrotnie przypominał Jan 

Paweł II16. Jedynym dopuszczalnym sposobem tej regulacji są naturalne 

metody, nie uwzględniające żadnej formy antykoncepcji. Nie jest jednak 

możliwe naturalne regulowanie poczęć bez samodyscypliny obojga 

małżonków. Rytm tego narzuca jednak organizm kobiety poddany 

cyklowi biologicznemu. Wzajemny szacunek pomoże w uszanowaniu tego 

rytmu17.  

 Wstrzemięźliwość seksualna jest potrzebna również dla rozwoju 

macierzyńskich cech kobiety. Miłość okazana jej przez męża, również 

taka na co dzień, wyrażona w gestach, słowach, pozwala obojgu wrócić do 

                                                
13 Por. K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129.  
14 J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela. Medytacje Biblijne, dz. cyt. , s. 103. Dla 
zobrazowania tej myśli można tu posłużyć się słowami H. Sienkiewicza, 
charakteryzującego postać Maryni Połanieckiej, która „była zajęta przygotowaniem 
miejsca przyszłego gościa (dziecko) zarówno w domu, jak i w duszy. Czuła, że trzeba 
owinąć taką figurę nie tylko w pieluszki, ale i w miłość. Więc gromadziła odpowiednie 
zapasy”. H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, Kraków 2003, s. 425. 
15 Por. K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129. 
16 Por. EV 97. 
17 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 136.  
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czasów narzeczeństwa i odnaleźć na nowo czułość względem siebie18. „W 

każdym cyklu przeżywamy na nowo genezę miłości: oczekiwanie, 

odnalezienie. Doznajemy żywszej rozkoszy odnajdując się po okresie 

wstrzemięźliwości19”. Kobieta gromadzi w sobie ten potencjał, aby potem 

«przelać» go na dziecko20. Wstrzemięźliwość seksualna jest dla kobiety i 

mężczyzny także siłą do przyjęcia niepożądanej ciąży. Dzięki temu, że 

oboje pozostawili sobie czas na wzmocnienie więzów duchowych, są 

lepiej przygotowani, by przyjąć poczęte dziecko21. 

Miłości matki nie można posiąść, nie można nią kierować. Miłość 

macierzyńska zakłada bezwarunkowość. Na miłość matki nie można 

zasłużyć. Matka kocha zawsze. „Miłość matki – pisał Fromm- jeśli istnieje 

jest błogosławieństwem, jeśli jej nie ma, wydaje się, że całe piękno uszło z 

życia- i nie mogę uczynić nic, aby ją zrodzić”22. 

 Kobieta stworzona jest przez Boga, aby być matką. Macierzyństwo 

jest wpisane w naturę kobiety. Pielęgnowanie życia jest doniosłym i 

świętym powołaniem kobiety23. Jednak kobieta nie rodzi się matką, ale 

się nią staje. Do macierzyństwa kobieta dojrzewa na drodze przemian 

fizycznych, psychicznych i hormonalnych. Same osiągnięcie dojrzałości 

seksualnej nie wystarcza. Potrzebna jest jeszcze dojrzałość osobowa. Ta 

dojrzałość przejawie się w tym, że kobieta w zadaniach macierzyńskich 

nie ograniczy się tylko do swego biologicznego dziecka, ale otworzy się też 

                                                
18 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 136. 
19 Wypowiedź doktora Rendu’a, cyt. za: J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie 
czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 137. 
20 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, w: tenże (red.), 
„Macierzyństwo”, dz. cyt., s.18; J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy 
zbrodnia?, dz. cyt. s. 137. 
21 Por. J. Toulat, Sztuczne poronienie- wyzwolenie czy zbrodnia?, dz. cyt. s. 138. 
22 Cyt. za: K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 129. 
23 Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.16. 
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na innych, zwłaszcza na dzieci, których nie urodziła24. Macierzyństwo ma 

początek, ale nie ma końca. Kiedy kobieta zostaje matką, to pozostanie 

nią niezależnie od tego, ile lat będą miały jej dzieci25. 

Dojrzała kobieta w całym swym postępowaniu okaże się 

macierzyńska, a więc otwarta na potrzeby innych. Nie jest to możliwe bez 

miłości. Dlatego droga rozwoju w kierunku macierzyństwa, to droga ku 

mądrej miłości bliźniego. Początek tej drogi kobieta musi odnaleźć w 

samem sobie, pokochać najpierw siebie, swoje powołanie, aby móc tą 

miłością dzielić się z innymi, dzielić się swoim szczęściem26. 

„Macierzyństwo to ofiarowanie życia w służbie miłości. Czy może być coś 

piękniejszego?”27. 

Uosobieniem miłości macierzyńskiej pozostanie Stanisława 

Leszczyńska. Kobieta ta dojrzewała do realizacji swojego powołania do 

duchowego macierzyństwa od dziecka i „zdała egzamin” jako położna w 

obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Miłość do życia była jej siłą. 

„Dziecko było dla niej największym cudem świata, a akt rodzenia 

najwspanialszym biologicznym uniesieniem natury”28. Narażała własne 

życie, ale nie zabiła żadnego noworodka. W czasie II wojny światowej, 

będąc więźniem obozu koncentracyjnego, przyjęła w obozie ponad trzy 

tysiące porodów. Wszystkie dzieci urodziły się żywe, żadnego nie zabiła. 

Jej jedyna odpowiedzią wobec lekarza SS były słowa: „Nie, nigdy! Nie 

wolno zabijać dzieci”29. 

                                                
24 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, „Życie Duchowe. Duchowość kobiety”, 2006, nr 
45, s. 54. 
25Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.25. 
26 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 54. Zob. także: M. Wilczek, 
Macierzyństwo istotą powołania kobiety, art. cyt., s. 63-64. 
27 S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.18. 
28 A. Nowak, Stanisława Leszczyńska- matka bezbronnych, w: „Chrześcijanie”, red. 
bp. B. Bejze, t. III, Warszawa 1978, s. 318. 
29 Por. tamże, s. 320. 
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Stanisławę Leszczyńską nazywano „mamą”, bo była nią nie tylko dla 

rodzących się dzieci. Matkowała także kobietom- współwięźniarkom. 

Wlewała w ich serca nadzieję, nie pozwoliła się załamać, uczyła 

modlitwy30. Ważne jest jej podejście do macierzyństwa. Tylko wtedy 

kobieta będzie umiała przyjąć swoje macierzyństwo pozytywnie, gdy nie 

będzie z góry podchodzić do niego jak do ciężaru. Samo określenie „ciąża” 

sugeruje coś ciążącego, ograniczającego31. 

 Macierzyństwo jest w pewnym sensie ograniczeniem swobody życia 

kobiety i pierwszym odruchem wobec wszelkich ograniczeń swobody jest 

lęk. Jednak nie oznacza to, że kobieta powinna się mu poddać. Lęk przed 

macierzyństwem jest zawsze świadczy o niedojrzałości psychoseksualnej 

kobiety. Macierzyństwo jest wartością, której dojrzała kobieta zawsze 

będzie pragnęła32. Chociaż nie wszystkie kobiety przeżywają swoje 

macierzyństwo fizycznie, to dokonuje się ono wyłącznie przez kobietę. 

Tylko kobieta została powołana do wydania na świat potomstwa, dlatego 

zawsze jest potencjalną matką33.  

 Podstawowym problemem w akceptacji macierzyństwa przez 

kobiety jest brak akceptacji dla własnej kobiecości. Jednak ten problem 

zmniejsza się proporcjonalnie do zdobywanej wiedzy odnośnie kobiety. 

Zaobserwowano to wśród studentów. Widoczna zmiana samooceny była 

zauważalna zwłaszcza w Studium Rodzinnym i wśród studentów 

pedagogiki34. „Macierzyństwo to nie tylko osobowe wydarzenie dla 

kobiety, czy jej męża. Jest to bardzo ważne wydarzenie społeczne. To w 

czułych kochających ramionach matki tworzy się prafundament zdrowej 

                                                
30 Por. tamże, s. 315.  
31 Por. E. Sujak, Macierzyństwo prowadzące do wolności, w: J. Augustyn, red., 
„Macierzyństwo”, dz. cyt., s. 37. 
32 Por. tamże, s. 38. 
33 Por. E. Adamiak, One i On, w: „Zeszyty Formacji Duchowej 23. Maryja- kobiecość i 
macierzyństwo”, Kraków 2003, s. 94. 
34 Por. W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 33. 
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osobowości dziecka, akceptującego siebie i innych ludzi, prafundament 

zdrowego społeczeństwa”35.  

 Miłość macierzyńska (maternitas) to miłość służebna. Nie jest ona 

niewolniczym poddaństwem, ani władczym samo-potwierdzeniem. Istotą 

macierzyństwa jest służebność, a nie służalczość. Miłość można nazwać 

służebną, gdy jest świadczona danemu stworzeniu, by osiągnęło swoją 

pełnię. „To tytuł dawany Duchowi Świętemu. W Nim przeto, w Duchu 

Bożym, wylanym na wszelkie stworzenie oglądamy prawzór bytu 

kobiecego, którego najdoskonalszym obrazem jest Najświętsza Dziewica, 

Oblubienica Boga i Matka wszystkich ludzi”36. Za wzór służebnej miłości, 

obok Maryi, można przyjąć także dziewice poświęcone Bogu, noszące 

zaszczytny tytuł sponsa Christi, powołane do współdziałania w dziele 

zbawienia. Również kobiety zamężne, stojące u boku męża, będącego 

odbiciem Chrystusa, budują Kościół przez cielesno - duchowe 

macierzyństwo37.   

Kobieta przygotowująca się do realizacji powołania 

macierzyńskiego, powinna zacząć od sfery duchowej, przez wewnętrzne 

nastawienie siebie do przyjęcia każdego dziecka, którym Bóg ją obdarzy. 

Powinna pokochać dziecko, zanim ono zaistnieje. Pierwszym do tego 

krokiem jest potraktowanie dziecka jako daru od Boga, a nie jej 

własności. Ten dar można tylko przyjąć i za niego dziękować38. 

„Macierzyństwo jest warunkiem i wyrazem kobiecej osobowości. (…) Jest 

sposobem duchowej i moralnej formacji, praktyką miłości świętej i 

uświęcającej, jest drogą świętości i apostolatu”39. 

                                                
35 Tamże. 
36 Edyta Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, Tuchów 1995, s. 151. 
37 Por. tamże. 
38 Por. U. Kłusek , O miłości, która jest miłością, „Wychowawca” 2008, nr 6, w: 
http://www.wychowawca.pl/archiwum/arch06-2008.htm 
39 D. Kornas- Biela, Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana 
Pawła II, w: J. Augustyn, red., „Macierzyństwo”, dz. cyt., s. 72.  
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Otwarcie się kobiety na jej powołanie do macierzyństwa jest też 

źródłem jej rozwoju wewnętrznego. Z badań naukowych wynika, że 

„kobiety nie dlatego, że są zdrowe mają dużo dzieci, ale dlatego, że je 

mają, ich zdrowie jest w stanie kwitnącym”40. Kobieta prawidłowo 

przeżywająca swoje powołanie do macierzyństwa, da swoim dzieciom 

miłość, światło, ciepło, czułość i czystość. W przeciwnym razie będzie 

kobietą- biorącą, broniącą i atakując41.  

Przyczyną takiej agresji jest każde sprzeciwienie się Bogu Stwórcy 

przez niewłaściwe korzystanie z naturalnych darów osobowych będących 

bogactwem człowieka, zarówno mężczyzny jak i kobiety, czyli grzech 

pożądania. Sprawia on, że całe osobowe bogactwo wewnętrzne, pełnia 

człowieczeństwa zwęża się do granic ciała. Ofiarą pożądania jest przede 

wszystkim kobieta, w której powoli stają się niepotrzebne macierzyńskie 

cechy i funkcje, na przykład płodność. Konsekwencją tego jest 

antykoncepcja i najbardziej przerażająca odmowa macierzyństwa- 

aborcja- przerywanie życia przyszłych pokoleń, przerywanie swojej 

wiecznej egzystencji- „zimno i ciemność. Pustka. Zasysająca, agresywna 

pustka”42.   

Miłość służebna jest możliwa tylko wtedy, gdy wypływa z miłości do 

Chrystusa – poświęca się ludziom jako stworzeniom Bożym. Miłość 

Chrystusa powinna być najważniejsza dla każdej kobiety, zarówno 

zamężnej, matki jak i dziewicy. Taki stan E. Stein określa jako 

„dziewictwo duszy”43. Podkreśla ona także, że każdą kobietę: zamężną, 

matkę, a także nie będącą małżonką i matką biologiczną obowiązuje w 

duchu i czynie praktykowanie macierzyństwa duchowego44. „Życie 

                                                
40 Cyt. za: J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, Ząbki 2005, s. 58.  
41 Por. G. Maslennikowa, Skradzione macierzyństwo, w: „Międzynarodowy Kongres 
„O godności macierzyństwa”, dz. cyt., s. 179.  
42Por. tamże. 
43 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 153. 
44 Por. tamże, s. 154. 
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ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie 

ofiarować”45. Podobnie macierzyństwo rozumiała św. Gianna Beretta 

Molla. Widziała w nim przede wszystkim powołanie pochodzące od Boga. 

Obowiązkiem człowieka jest przyjąć powołanie do rodzicielstwa i 

przygotowywać się do tego od młodości. Bóg obdarzył człowieka 

„instynktem przekazywania życia”46.  

Macierzyństwo to dawanie życia, nie tylko w znaczeniu fizycznym, 

ale również moralnym i duchowym. Dlatego z obowiązku rozwijania w 

sobie tego daru nie może się nikt zwolnić, także kapłani i osoby 

konsekrowane, które mogą i powinny realizować swoje rodzicielstwo w 

wymiarze moralnym i duchowym47. Jednak, co podkreślała św. Gianna, 

do odpowiedzi na to powołanie trzeba się przygotować. W tym 

przygotowaniu pierwszym krokiem jest uczenie się miłości względem 

życia. „Kochać to znaczy pragnąć, doskonalić samego siebie i osobę 

ukochaną, przezwyciężając własny egoizm, podarować się. Miłość musi 

być całkowita, pełna, kompletna, regulowana według prawa Bożego i 

musi trwać wiecznie w niebie”48. 

 Kobieta-matka, bardziej niż mężczyzna, potrafi zrozumieć swoje 

dziecko. W tym celu nie musi posługiwać się słowami. Towarzyszy 

dziecku przez cały okres jego dojrzewania. Spełnia czynności 

pielęgnacyjne, troszczy się o jego rozwój intelektualny. Do jej misji 

macierzyńskiej należy także obdarowywanie dziecka miłością, czułością i 

                                                
45 Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla 
wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, 11. Por. EV, 92. 
46 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt., s. 
36. 
47 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt., s. 
36. Por. J. Knie - Górna, Święta żona i matka, „Przewodnik Katolicki” 2004, nr 23. 
48 K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt. , s. 36. 
Zob. także: M. Alma Sołtan, Matka Marcelina Darowska (1827-1911), w: 
„Chrześcijanie”, t. IV, dz. cyt. s. 298.  
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serdecznością. Kobieta została stworzona do dawania siebie. Jest to jej 

powołanie49.  

 To dawanie siebie można określić jako promieniowanie 

macierzyństwa. Ma ono swój wymiar horyzontalny i wertykalny, poziomy 

i pionowy. Wymiar wertykalny, to wpisane w naturę kobiety 

macierzyństwo rozciągające się na otoczenie w postaci jej służebności, 

„jakaś zapisana w żeńskich genach troska o innych, potrzeba wspierania, 

zainteresowanie innymi, pragnienie dzielenia się uczuciami, emocjami, 

życiem”50. Postawa dawania siebie, swojego czasu, uczuć, środków 

materialnych i swojej akceptacji jest możliwa tylko wtedy, gdy kobieta 

żyje w zgodzie z sobą, ze swoim rodzicielskim powołaniem. Takie 

nastawienie będzie przejawiać się w poczuciu wewnętrznej wolności, 

nacechowanej pokojem. Kobieta przeżywająca w taki sposób swoje 

macierzyństwo nie będzie zniewalać emocjonalnie dziecka, jednocześnie 

nie stanie się dziecka psychicznym niewolnikiem. Zdrowa miłość pomoże 

jej zachować asertywność51. 

 W ten wymiar wpisane jest także dziedzictwo kobiecości, które 

każda w sobie nosi, przekazane przez prababkę, babkę i matkę. To 

dziedzictwo, styl kobiecości, przekaże ona następnemu pokoleniu, 

dlatego ważne jest świadome podchodzenie do kształtowania własnej 

osobowości, aby przekazywać to, co dobre, nie powielając błędów 

przeszłości. Niejednokrotnie nie jest to łatwe, gdyż „ciężko przetworzyć w 

sobie złe doświadczenia i tradycje”52. 

Matka jest najbardziej wyczulona na pozawerbalne wskaźniki i 

niuanse swojego dziecka. Z natury bardziej jest otwarta na potrzeby 
                                                
49 Por. W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 27. 
50 A. Karoń-Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, „Życie 
Duchowe” 2008, nr 53, s. 36.  
51 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, „Życie Duchowe. Duchowość kobiety”, 2006, nr 
45, s. 55. 
52 Por. A. Karoń- Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 
36. 
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dziecka. Umie je dostrzegać już u noworodka. Kobieta jest do tego 

przygotowana z natury. Wszystkie jej zmysły - dotyk, dźwięk, zapach - są 

bardziej wrażliwe niż u mężczyzny. „By tata dostrzegł smutek u dziecka, 

musiałoby ono zapłakać, tymczasem mama zauważy to np. w spojrzeniu 

dziecka, lub wyrazie twarzy”53.  

Kobieta szybciej niż mężczyzna usłyszy płacz dziecka np. w nocy, 

dzieje się tak nie dlatego, że więcej kocha, ale dlatego, że ma lepszy w 

sensie fizycznym słuch od mężczyzny54. Potrafi ona też szybciej usłyszeć i 

zidentyfikować płacz dziecka, nawet, będąc fizycznie daleko od dziecka, 

zwłaszcza w pierwszych miesiącach jego życia. Odczuwa jego brak, tak, 

jakby brakowało jej części jej samej. Ks. M. Drzewiecki określa to 

zjawisko słyszeniem „w głąb” 55. „To w czułych, kochających, spokojnych 

ramionach matki reagującej z empatią i ekspresją na potrzeby dziecka 

rozpoczyna się rozwój bogatszego człowieczeństwa, tworzy się 

prafundament zdrowej osobowości”56. Dlatego sprowadzenie wymiaru 

macierzyństwa tylko od poziomu fizjologii jest dla kobiety upokarzające57.  

Na Wschodzie macierzyństwo jest najwyższym atutem kobiety. 

Przykładem tego może być werset z Koranu: „raj leży u stóp matki”58. 

Na macierzyńskie reakcje kobiety wpływa także jest strona 

emocjonalna. Kobieta w odróżnieniu od mężczyzny nie oddziela intelektu 

od emocji. Wynika to z budowy jej mózgu. Zauważalne jest to, gdy karze 

swoje dziecko. „Jeśli da dziecku klapsa, to szybko odezwą się emocje. 

Będzie jej przykro, że musiała tak zareagować i łatwiej niż mężczyzna 

                                                
53 M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.56.  
54 Por. M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.57. 
55 Por. A. Moir D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a 
kobietą, dz. cyt., s. 205. Por. M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. 
cyt., s.57; B. Bartoszewska, Przymierze małżeńskie fundamentem rodziny, ComP 
2007, nr 2(158), s. 85. 
56 W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 28. 
57 Por. A. Karoń-Ostrowska, Tajemnica promieniowania macierzyństwa, art. cyt., s. 
36.  
58 Por. Paul Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, dz. cyt., s. 201. 
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wczuje się w bolesne przeżycia dziecka. Efektem może być to, co dość 

często obserwujemy: mama z czułością pocałuje dziecko w to samo 

miejsce, w które przed chwilą dała mu klapsa”59. 

 Kobieta nigdy nie przestaje być matką60. Dorosłość jej dzieci nie 

może zwolnić jej z miłości macierzyńskiej względem nich, jaką została 

przez Stwórcę obdarowana. Matka zna swoje dzieci „od wewnątrz”. 

Potwierdzeniem tego może być jedno z bardzo wielu świadectw: 

„Podziwiam wrodzoną delikatność i szlachetność mojej Matki oraz wielką 

intuicję, która Jej bezbłędnie ukazuje i dziś jeszcze stan mojej duszy. 

Kiedy się z Nią spotykam, wiem, że zna moje radości i smutki, jednym 

słowem- mój stan psychiczny, o którym Jej jeszcze ani słowa nie 

powiedziałem. Jest to cecha, której Bóg użycza tylko Matkom. Myślę, ze 

Bóg najbardziej okazał nam swą miłość, stwarzając serce Matki”61. 

 

                                                
59 M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s.61. 
60 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 167. 
61 E. Kisiel, Cicha i skromna, w: H. Weryński, „Sylwetki matek kapłanów”, Poznań-
Warszawa 1981, s. 241.  
A. R. Fajfer, Moja Matka, w: „Największa jest miłość. Antologia polskiej poezji o 
miłości rodzinnej”, dz. cyt., s. 490. 


