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Wstęp
Pragnienie ojcowskiej miłości2 jest głę-

boko wpisane w serce każdego człowie-
ka, także dorosłego. Potrzebują jej jednak 
w sposób szczególny dzieci i młodzież 
w okresie dojrzewania3. Dziecko poszu-

kuje nie tylko ciepłej i serdeczniej miłości 
matki4, ale również otwartej, życzliwej 
i dającej bezpieczeństwo miłości ojca5.

Zagadnienie ojcostwa to temat, któ-
ry obecnie dość często poruszany jest 
w dyskursie publicznym, naukowym6 

Nowe modele ojcostwa

1 Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w krakowskiej Beczce w 2008, http://biblia.wiara.pl/

doc/1085977.Konferencje-wielkopostne, dostęp: 17.11.2014.
2 Z. włodowska, O miłości ojcowskiej, „wychowanie na co dzień”, 1/2(1994), s. 11–12.
3 szereg badań przeprowadzonych w ostatnim czasie potwierdziło, że dzieci z wysoko 

zaangażowanymi w ich opiekę ojcami były bardziej poznawczo i społecznie kompetentne, mniej 

skłaniały się ku stereotypom płciowym niż te, wychowywane w tradycyjnym modelu. Były także 

bardziej empatyczne i psychicznie lepiej przystosowane. ojcostwo jako proces służy przede wszyst-

kim przełamaniu bliskiej diady dziecka z matką i wzmocnieniu autonomii, indywidualizacji oraz 

niezależnemu i elastycznemu funkcjonowaniu niemowlęcia. ojcowska miłość jest tak samo ważna jak 

miłość matki - wpływa na radzenie sobie z osobowościowymi i psychologicznymi problemami u dzie-

ci, nastolatków i młodych dorosłych, włączając takie zagadnienia jak: obraz siebie, poczucie własnej 

wartości, stabilność emocjonalną i poziom agresji. d. wernio, Współczesne ojcostwo - „macierzyństwo”, 

http://www.primopsyche.pl/wspolczesne-ojcostwo-tacierzynstwo-1, dostęp: 10.11.2014.
4 Z. dąbrowska, Ojcostwo jako wartość: studium empiryczne, „małżeństwo i Rodzina” 4(2003), s. 3–13.
5 j. augustyn, Przykazania dojrzałego ojcostwa, http://adonai.pl/rodzina/?id=3, dostęp: 13.11.2014.
6 w ostatnich latach pojawiło się wiele opracowań zarówno naukowych jak i popularno-naukow-

ych, które uwagę czytelnika kierują na społeczną rolę ojca i jej przemiany. coraz częściej pisze się 

o „nowym ojcostwie”, „nowym wzorze ojca”, „tacierzyństwie”, a w szerszych kontekstach także 

o „nowych mężczyznach” czy wręcz „nowej męskości”. określenia te wynikają z całkowitej lub 

 „Ojcem jest ten, kto we mnie zrodził poczucie wartości”  
Krzysztof Grzywocz1 
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częściowej negacji patriarchalnego postrzegania męskości i ojcostwa, sprowadzającego mężczyznę 

do bycia głową rodziny, jej głównym żywicielem, który posiada władzę i dba o jej materialne 

bezpieczeństwo. dodajmy tu jednak, że również w częściowej opozycji do tradycyjnego modelu 

ojcostwa, sformułowane zostaje przez Reawyn w. connell pojęcie „męskość hegemoniczna”, które 

mężczyznę ukazuje jako twardego, agresywnego, nastawionego na rywalizację, tak zwanego „ma-

cho”. Krytyka tradycyjnego paradygmatu męskości (zarówno w ujęciu patriarchalnym jak i w postaci 

„macho”) jako „jedynie słusznego” przyczyniło się do powstania wielu głosów mówiących o kryzysie 

męskości, a w dalszej konsekwencji także o kryzysie ojcostwa. Zob. więcej: m. Fuszara (red.), Nowi 

mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, warszawa 2008; K. Piątek, Nowy 

wymiar ojcostwa jako nowy wymiar męskości, [w:] K. Piątek (red.), Męskość (nie)męska. Współczesny 

mężczyzna w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Bielsko-Biała 2007; B. Budrowska, Tacierzyństwo 

czyli nowy wzór ojcostwa, [w:] Kultura i społeczeństwo, 3(2008), s. 123–151; P. Kubicki, Przemiany 

ojcostwa we współczesnej Polsce, [w:] m. sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory 

w konfrontacji z rzeczywistością, warszawa 2009; m. sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. 

O nowym układzie sił w polskich rodzinach, warszawa 2009; a. Grygiel, Nowy model ojcostwa, [w:] m. 

dąbrowska, a. Radomski (red.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, lublin 2010, K. 

dzwonkowska-Godula, Publiczny dyskurs o współczesnym ojcostwie w Polsce, [w:] K. wojnicka, K. ciaputy 

(red.), Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Kraków 2011, 

s. 113–136; R. w. connell, Gender and Power. Society, the Person and Sexual Polities, california 1987, 

za: H. Bradley, Płeć, tłum. e. chomicka, warszawa 2008; K. mróz-tomasiak, Obraz ojcostwa w świetle 

poszukiwań teoretyczno-empirycznych, https://pedagogium.pl/dokumenty/wydawnictwo/kwart/2013/3/

mroz_tomasiak.pdf, dostęp: 10.10.2014; K. mytkowska, Portret ojca w literaturze polskiej XX wieku, 

[w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, red. j. Zimny, stalowa wola 2013, s. 445–461.
7 m. wilk, Wpływ mediów na postawy ojcowskie: sprawozdanie z Kongresu „O godność ojcostwa”, 

„wychowawca” 2(2000), s. 20-21; K. arcimowicz, Obraz ojca w polskich mediach, „Niebieska linia” 

1(2004), s. 9–12.
8 Z. dąbrowska, Z badań nas współczesnym ojcostwem w Polsce, [w:] Współczesna rodzina polska – jej 

stan i perspektywy, red. H. cudak, H. marzec, t. I, mysłowice 2005, s. 121; K. mróz-tomasiak, Obraz 

ojcostwa…, dz. cyt.

czy medialnym7. Jednakże zaznaczyć 
należy, że w literaturze socjologiczno-
psychologicznej, nadal więcej miejsca 
poświęca się zagadnieniu macierzyństwa 
aniżeli ojcostwa, co wyraża się w mniej-
szej liczbie pozycji zwartych oraz artyku-
łów dotyczących omawianego zagadnie-
nia. Ponadto wciąż na gruncie polskim 
niewiele jest badań dających rzetelną wie-
dzę o współczesnym – „nowoczesnym” 
ojcostwie. Nie obejmują one też swoim 
zasięgiem wielu obszarów tematycznie 
ważnych. Daje to więc pedagogice rodzi-
ny szerokie pole badawcze, a wręcz moż-
liwość pionierskich działań naukowych, 

a co ważniejsze - także praktycznych8. 
Termin „ojcostwo” można rozpatrywać 
z wielu perspektyw m.in.: prawnej, bio-
logicznej, symbolicznej, teologicznej, 
społecznej, a także obyczajowej i innych. 
W niniejszym artykule będzie ono trak-
towane w wymiarze symbolicznym, jako 
swoista wartość.

Dynamika przemian dokonujących się 
we współczesnym świecie, szczególnie 
w sferze życia rodzinnego, skłoniła lu-
dzi nauki do zainteresowania się tema-
tyką ojcostwa, które zwłaszcza w spo-
łeczeństwach zachodnich dotknięte 
zostało głębokim kryzysem. Kryzys ten 
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9 a. mitscherlich, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie, weinheim 1963.
10 s. Baran, Ojcostwo w dobie przemian, www.libenter.pl/fragmenty/38.pdf, dostęp: 04.11.2014.
11 j. szyran, Męskość – ojcostwo, http://mateusz.pl/mt/jsz/07.htm, dostęp: 17.11.2014.
12 Por. mt 7,21; mt 5,45
13 Por. ef 3,14-15
14 „objawienie biblijne pomaga […] przezwyciężyć […] trudności, mówiąc o Bogu, który ukazuje 

nam, co to znaczy być naprawdę „ojcem”. szczególnie ewangelia objawia nam to oblicze Boga jako 

ojca, który kocha, tak bardzo, że daje swego syna, aby zbawić ludzkość. odniesienie do postaci 

ojca pomaga nam więc zrozumieć coś z miłości Boga, która pozostaje jednakże nieskończenie 

większa, bardziej wierna, totalna, niż jakiegokolwiek miłość ludzka. aby ukazać uczniom oblicze 

ojca jezus mówi: „Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? albo 

gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 

osiągnął na tyle niepokojące rozmia-
ry, że współczesnej cywilizacji zaczęto 
nadawać niechlubne dla mężczyzn mia-
no „cywilizacji bez ojców”. To sformu-
łowanie stało się głośne szczególnie po 
roku 1963, w którym to wydana została 
publikacja niemieckiego psychologa A. 
Mitscherlicha9, sugerująca już w samym 
tytule (Auf dem Weg zur vaterlosen Gesel-
lschaft – Na drodze ku bezojcowskiemu 
społeczeństwu), że mamy do czynienia 
z postępującym procesem zanikania 
znaczenia ojcostwa w społeczeństwie10. 
W związku z tym jako cel niniejszego 
artykułu stawiam pytanie o zasadność 
rozpowszechniającej się tezy o kryzysie 
ojcostwa.

1. Dar ojcostWa
Dar ojcostwa jest ściśle związany 

z macierzyństwem, ponieważ rodzi się 
ze wzajemnej miłości współmałżon-
ków. Poczęte dziecko przenosi miłość 
rodziców w wymiar nieskończony. Męż-
czyzna poprzez zjednoczenie seksual-
ne staje się współpracownikiem Boga 
w dziele stwórczym, dlatego spoczywa 
na nim ogromna odpowiedzialność za 
płodność kobiety. Naturalną drogą re-
alizacji powołania do ojcostwa jest akt 
małżeński, podczas którego może dojść 
do zapłodnienia żeńskiej komórki jajo-

wej. Udział ojca w zapłodnieniu kobiety 
jest w pewnym sensie bierny, ponieważ 
powierza on swoje komórki odpowie-
dzialne za zapłodnienie kobiecie, sam 
pozostając z punktu widzenia fizjologii 
niezmieniony, bowiem jego organizm 
nie ponosi żadnych skutków biologicz-
nych. Płodność kobiety jest cykliczna, 
dlatego od mężczyzny wymaga się od-
powiedzialnego ojcostwa, które polega 
przede wszystkim, jeśli okaże się to 
konieczne, na opanowaniu własnych 
skłonności seksualnych w czasie okre-
sów płodnych kobiety. W tym czasie 
małżonkowie winni w inny sposób oka-
zywać sobie wzajemną miłość poprzez 
czułość, dotyk, pocałunek czy rozmo-
wę. W tej delikatnej kwestii potrzebny 
jest dialog małżeński, by dziecko było 
decyzją obojga małżonków – przyjęte 
z radością, chciane i oczekiwane. Dlate-
go także mężczyzna winien zaznajomić 
się z metodami naturalnego planowa-
nia rodziny, by potrafił wspierać swoją 
żonę11.

Źródłem teologii ojcostwa jest praw-
da wiary mówiąca, że Bóg jest Ojcem 
Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi12. 
Pomijając różnice ontologiczne, trzeba 
stwierdzić, że Ojcostwo Boga jest źró-
dłem i prawzorem wszelkiego ojcostwa 
na ziemi13. Podobieństwo do Boga14 
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swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go 

proszą” (mt 7,9 – 11; por. Łk 11, 11 - 13). Bóg jest naszym ojcem, ponieważ pobłogosławił nas i 

wybrał przed założeniem świata (ef 1, 3-6), uczynił nas naprawdę swoimi dziećmi w jezusie (por. 

1 j 3,1). a jako ojciec, Bóg z miłością towarzyszy naszemu życiu, obdarzając nas swoim słowem, 

swoim nauczaniem, łaską, swoim duchem”. Przemówienie Benedykta XVI, 30.01.2013, watykan, http://

www.idziemy.pl/kosciol/papiez-wszechmoc-boga-naznaczona-jest-milujaca-ojcowska-wolnoscia/1/, 

dostęp: 17.11.2014.
15 ojcostwo Boga, które odkrywa przed nami jezus, może być więc wzorcem dla naszego ludz-

kiego przeżywania bycia ojcem. ważnym jest to, że ojcostwo Boga wobec syna realizuje się w 

działaniu. Nie jest statyczne, ale dynamiczne. warto o tym pamiętać i od początku wkładać sobie w 

serce słowa: ojciec kocha syna i pokazuje mu wszystko, co czyni. a. Prozorowski, Bóg Ojciec, http://

www.katolik.pl/bog-ojciec,23353,416,cz.html?s=1, dostęp: 17.11.2014.
16 j. Zimny, Ojcostwo we współczesnej rodzinie, „Pedagogia ojcostwa” 6(1/2013), s. 48–73.
17 s. sosnowska, Współczesne ojcostwo, http://dojrzalakobieta.pl/rodzina/nasze_dzieciaki/wspolcz-

esne_ojcostwo.html, dostęp: 04.11.2014.
18 a. jankowska, Ojcostwo końca wieku, „Forum oświatowe” 1(2000), s. 103–134.
19 Zob. więcej: w. Kądziołka, Historia i literatura o rodzinie, Kraków 2013.
20 t. sosnowski, Modele ojcostwa w programach telewizyjnych, „edukacja medialna” 3(2002), s. 19–23.
21 d. wernio, Współczesne ojcostwo - „tacierzyństwo”, http://www.edurada.pl/artykuly/wspolczesne-

ojcostwo-tacierzynstwo/, dostęp: 05.11.2014.
22 K. arcimowicz, Współcześni mężczyźni - przegląd badań, „Problemy Rodziny” 2(1998), s. 3–13; 

s. Baran, O nową koncepcję ojcostwa, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze” 9(2001), s. 49–54; Z. 

dąbrowska, Różne oblicza ojcostwa, „małżeństwo i Rodzina” 1(2004), s. 12–19; m. janukowicz, Czy 

współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, „małżeństwo i Rodzina” 1(2002), s. 43–47.

wskazuje mężczyźnie sposób realizacji 
ojcowskiego powołania15.

2. Współczesne ojcostWo
Dzisiejsi ojcowie są aktywni i zaangażo-

wani16. Zajmują się wychowywaniem swo-
ich potomków tak samo jak kobiety. Biorą 
udział w zajęciach szkoły rodzenia, często 
uczestniczą w porodzie rodzinnym, a po-
tem bez obaw pielęgnują dziecko. Coraz le-
piej radzą sobie z pociechami i – co najważ-
niejsze – doceniają czas spędzony razem. 
Nie traktują tego jako obowiązek, ale raczej 
jako przyjemność17. Aktywne uczestnictwo 
ojca w wychowaniu przynosi pozytywne 
efekty nie tylko im samym, ale także (lub 
przede wszystkim) ich dzieciom, które są 
bardziej samodzielne i niezależne, bowiem 
ojcowie pozwalają im bardziej się wykazy-
wać i nie obawiają się tego, że dziecko zrobi 

sobie krzywdę. Dzieci te są bardziej twór-
cze i w przyszłości często wybierają takie 
zawody, w których muszą się wykazać 
i jednocześnie mogą się rozwijać. Nie boją 
się także podejmować nowych zadań.

Współczesny ojciec18 nie jest już ogra-
niczony do bycia obrońcą i żywicielem ro-
dziny, tak jak to było w tradycyjnym mo-
delu rodziny opartym na wyraźnym po-
dziale ról19. Model20 współczesny różni się 
od wcześniejszego wzoru ojca pod wzglę-
dem obecności podczas narodzin dziecka, 
zaangażowania w opiekę nad niemow-
lęciem, nie tylko wtedy, gdy dziecko jest 
starsze. Ojciec uczestniczy w codziennej 
opiece nad dzieckiem, nie tylko bawi się 
z nim, ale bierze też udział w rutynowych 
czynnościach pielęgnacyjnych21.

Współczesne ojcostwo ulega zmianom22. 
Przemiany i modyfikacje pozwalają na zy-
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23 w. Piestrzyński, Wybrane korelaty jakości ojcostwa w społeczeństwie zjednoczonej Europy, „collo-

quium wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych”, II(2010), s. 131.
24 j. lach, Rola ojca w rodzinie, „edukacja i dialog” 10(1998), s. 50–54; K. sępowicz-Buczko, 

Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „małżeństwo i Rodzina” 2(2004), s. 29–32.
25 a. Pluta, Wychowawcza rola ojca we współczesnej rodzinie, „Problemy Rodziny”, 5(1980), s. 7–11.
26 tamże.
27 w. Piestrzyński, Wybrane korelaty jakości ojcostwa…, dz. cyt., s. 132.
28 Zob. więcej: w. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012, s. 87, 194–197, 

333–337, 
29 http://tescolovesbaby.pl/rola-ojca-w-procesie-wychowawczym/, dostęp: 17.11.2014.

skiwanie przez ojcostwo nowych wymia-
rów. Ojcostwo ekonomiczno-opiekuńcze 
przekształca się w ekspresyjno-wycho-
wawcze. W trakcie tej transformacji wy-
maga ono wsparcia i dowartościowania23.

Wychowawcza rola ojca24 w rodzinie 
jest często niedoceniana przez kobiety, 
społeczeństwo, jak i przez samych męż-
czyzn25. Rolę ojcowską lepiej wypełniają 
mężczyźni dojrzali, którzy osiągnęli wiek 
powyżej lat 25. Mają oni większą swobo-
dę porozumiewania się z dziećmi, szanu-
ją ich prawa, wpływają na przyspieszony 
rozwój dziecka. Młodsi ojcowie od wspo-
mnianych, są bardziej surowi i gniewni 
wobec potomków. Również częściej uni-
kają z nimi rozmów.

A. Pluta26 podkreśla wpływ ojców na 
rozwój moralny dzieci:

jednoczesna czułość i niewielka suro-•	
wość ojca wpływa na opór wobec po-
kus (na przykład pokusy kradzieży cu-
kierka);
postawa opiekuńcza oraz czas po-•	
święcony dziecku przez ojca decyduje 
o stopniu wrażliwości dziecka na po-
trzeby innych ludzi;
identyfikacja chłopca z ojcem sprzyja •	
internalizacji przez dziecko norm mo-
ralnych oraz poczuciu winy w przypad-
ku przekraczania ich;
ojciec stosujący kary fizyczne i psy-•	
chiczne powoduje u chłopców i dziew-
cząt pozorne przyswojenie norm mo-

ralnych. Nie zauważa się u nich jednak 
poczucia winy z powodu naruszania 
wspomnianych norm;
ojciec surowy i nadmiernie kontrolują-•	
cy spowalnia i często wypacza rozwój 
moralny synów27.
Należy zaznaczyć, iż rola ojca w wy-

chowaniu córki i syna jest odmienna28. 
Dla dziewczynki to pierwszy mężczyzna, 
który pojawia się na jej drodze. Dzięki 
kontaktowi z nim uczy się budować przy-
szłe relacje z płcią przeciwną i kształtuje 
samoocenę. To ojciec jest lustrem, w któ-
rym się przegląda, to jego prosi o radę, 
cieszy się z jego komplementów, smuci 
z nagan; to u niego szuka odpowiedzi na 
pytanie o to, jak zbudowany jest świat. 
Mężczyzna musi mądrze pokierować pro-
cesem budowania więzi z córką. Ciągłe 
powtarzanie jej, że jest najpiękniejsza 
i najmądrzejsza z pewnością nie wyjdzie 
dziewczynce na dobre. O wiele lepiej sta-
wiać przed nią małe wyzwania, chwalić 
za sukcesy, a w przypadku porażek uczyć, 
jak sobie z nimi radzić. Dzięki temu wy-
chowa młodą, pewną siebie damę o sil-
nym poczuciu własnej wartości, świado-
mą jednak swoich ograniczeń29.

Chłopiec natomiast dąży do tego, by we 
wszystkim naśladować tatę. Wie, że jest 
on źródłem siły i męskości, których dziec-
ku jeszcze brakuje. Syn podziwia ojca 
i robi wszystko, by zasłużyć na jego uwa-
gę i szacunek. To niebezpieczny moment, 
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w którym mądry rodzic musi zachować 
czujność, bowiem trzeba pokazać dziec-
ku, czym jest odwaga i walka, ale także 
nauczyć je, jak wyrażać emocje i o nich 
rozmawiać. Starajmy się nie mówić, że 
chłopcu nie wypada płakać i otwarcie mó-
wić o swoich problemach. Taka postawa 
może utrudnić mu nawiązanie dobrych 
relacji z ludźmi. Wielu ojców uważa, że 
przytulanie i głaskanie dzieci jest niemę-
skie – podkreśla psycholog Małgorzata 
Stoch30 i dodaje, że to częsty błąd wycho-
wawczy. Ojcowie nie okazują dzieciom 
czułości i unikają bliskości z nimi. Do 
tego za rzadko je chwalą i nie mówią im 
o swoich uczuciach.

3. rola ojca W roDzinie
W rodzinie obok matki zasadniczą rolę 

spełnia ojciec. Jest on nazywany niejed-
nokrotnie „głową rodziny”, ponieważ po-
siada szczególny autorytet przedstawicie-
la Boga – Ojca Niebieskiego, „od którego 
pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na 
ziemi”. Ojciec rodziny tylko wtedy będzie 
naprawdę mocny i pewny w pełnieniu 
swej roli, jeśli będzie mocno „zakotwiczo-
ny” w ojcostwie samego Boga. Upadek 
ojcostwa, zanik autorytetu ojca rodziny31, 
zaczyna się przede wszystkim od zerwa-
nia kontaktu z Ojcem z niebios32. 

Rola ojca w rodzinie polega na wnoszeniu 

w życie dziecka autorytetu, bezpieczeństwa 

i stabilności. W wielu rodzinach to właśnie 

ojciec zajmuje się pracą i zapewnianiem bytu 

materialnego dla rodziny. Nie sposób więc za-

przeczyć, jak ważna staje się jego rola. W pro-

cesie wychowywania dzieci, ojciec staje się 

wzorem i przekazuje zasady i prawdy moralne, 

które są ważne w życiu. Przekazuje męskie ce-

chy i wartości. Dlatego synowie mogą się z nim 

łatwo identyfikować. Miłość matki jest bezwa-

runkowa, natomiast miłość ojca jest bardziej 

wymagająca, trzeba sobie w pewnym sensie 

na nią zasłużyć. Oznacza to, że ojciec staje się 

bardziej wymagający wobec dzieci, ucząc ich 

tym samym lepszego radzenia sobie w życiu33.

Ojciec jest tą osobą, która wychodzi dziecku 

naprzeciw nawet wtedy, gdy w swoich działa-

niach wykazuje cechy macierzyńskie - jest np. 

opiekuńczy, czuły, miłujący, troskliwy, przywią-

zany do dziecka - zachowuje się inaczej, po 

męsku, w sposób komplementarny do matki. 

Wzajemne uzupełnianie się rodziców w peł-

nieniu sobie właściwych funkcji służy dobru 

dziecka. Otrzymuje ono bowiem kompletne 

bodźce będąc niejako zawieszone pomiędzy 

obiema znaczącymi dla niego osobami.

Należy zaznaczyć, że mówiąc o roli ojca 
w rozwoju dziecka zakładamy, że dziecko 
znajduje się równocześnie w polu oddzia-
ływań matki. Matka jest bowiem swo-
istym katalizatorem oddziaływań ojca na 
dziecko. Toteż dziecko, mając poczucie 
bezpieczeństwa płynące od matki, chętnie 
poddaje się wpływom ojca. Skomplikowa-
ny proces wychowania dzieci jest z góry 
skazany na niepowodzenie, jeżeli dzieci 
są pozbawione wpływu wychowawczego 
ojca. Matka - z uwagi na uwarunkowania 
psychiczne - ma inne zadania34, ona dziec-
ko ochrania, otacza troską, ojciec zaś po-
winien wnieść w życie dziecka pierwiastek 
stabilizacji. Rolę ojca można ujmować za-
miennie z jego funkcją, a nawet sposobem 
jego zachowania czy postępowania. Do 
podstawowych funkcji ojca należą funkcje 
opiekuńcze, regulacyjne (np. egzekwowa-
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nie, autorytet i źródło zasad), zabawowe. 
Określone zaś aspekty wymienionych 
funkcji i specyficzne kształtowanie dziec-
ka tworzą funkcję wychowawczą ojca35.

Ojciec ma do spełnienia w rozwoju dziec-
ka specyficzną, niezwykle ważną i trudną 
funkcję. W żadnym przypadku nie zastąpi 
ojca nawet najlepsza matka, ale także rola 
ojca nie może polegać na zastąpieniu matki. 
Skomplikowany proces wychowania dzieci 
jest z góry skazany na niepowodzenie, jeżeli 
dzieci pozbawione są wpływu wychowaw-
czego ojca. Ojciec ma za zadanie wnieść 
w życie dziecka pierwiastek stabilizacji we-
wnętrznej, koniecznej dla prawidłowego 
rozwoju. Autorytet ojca zależy od jego po-
stawy i zaangażowania w rolę wychowaw-
czą. Ojciec staje się autorytetem wtedy, gdy 
jest obecny i kiedy jest wzorem36.

Jak można zauważyć, rola ojca w rodzi-
nie jest bardzo złożona i obejmuje wiele 
czynników37. Ważne są relacje, jakie łączą 
go z dziećmi. Jeżeli są pozytywne wspiera 
to ich rozwój. Jeżeli negatywne zaburza 
to przystosowanie społeczne i wprowa-
dza szereg problemów. Ważne jest, aby 
doceniać rolę ojca i nie bagatelizować 
jego wpływu na rozwój dzieci38.

4. roDzaje ojcostWa
Z. Dąbrowska39 pisze o różnych obliczach 

ojcostwa. Wymienia aż 30 rodzajów ojco-
stwa. Część z nich można zakwalifikować 
do grupy ojcostwa pozytywnego, inne do 
grupy ojcostwa negatywnego, jeszcze inne 
do ojcostwa nieszczęśliwego i wreszcie są 

takie, które trudno zakwalifikować do ja-
kiejkolwiek z wymienionych grup.

Do pierwszej grupy (pozytywnego ojco-
stwa) wydaje się, że można zaliczyć:
1. Ojcostwo świadome (dziecko jest ocze-

kiwane z wielką radością).
2. Ojcostwo prenatalne – radosne (ojciec 

akceptuje i kocha dziecko już w okresie 
prenatalnym).

3. Ojcostwo upragnione (ojcostwo na 
przykład osoby niepełnosprawnej fi-
zycznie).

4. Ojcostwo długotrwałe (ojcostwo realizo-
wane przez mężczyznę, który ma doro-
słe dzieci a nawet jest już dziadkiem).
Do grupy ojcostwa negatywnego zali-

czamy:
Ojcostwo nieobecne1. 40 (dziecko cierpi 
z powodu braku kontaktu z ojcem). 
Ojcostwo bezradne (ojciec pomimo, 2. 
że chce wypełniać prawidłowo swo-
ją rolę, wypełnia ją z przyczyn nie do 
końca zależnych od siebie w sposób 
niekorzystny dla dziecka).
Ojcostwo bezrobotne (ojciec nie po-3. 
trafi zabezpieczyć swoim dzieciom 
podstawowych potrzeb materialnych).
Ojcostwo biseksualne (ojciec żyje w ro-4. 
dzinie, ale ma również na zewnątrz 
rodziny partnera homoseksualnego, 
co wypacza jego postawy wobec dzie-
ci, szczególnie postawy wobec synów).
Ojcostwo toksyczne (ojciec wpływa tok-5. 
sycznie na kondycję psychiczną dziecka).
Ojcostwo patologiczne (ojcostwo kazi-6. 
rodcze, dzieci służą do zaspokajania po-
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trzeby seksualnej ojca oraz potrzeby ka-
nalizacji jego zachowań agresywnych).
Grupę ojcostwa nieszczęśliwego tworzą:

1. Ojcostwo sporne lub zaprzeczone (to 
ojcostwo ustalane przez sąd).

2. Ojcostwo ograniczone (decyzją sądu 
lub stanem zdrowia).

3. Ojcostwo wymuszone (kobieta chce mieć 
potomstwo wbrew woli partnera i dlatego 
odbywa z nim stosunek płciowy, zapew-
niając go, że nie dojdzie do zapłodnienia).

4. Ojcostwo niespełnione (jest wynikiem 
jego niepłodności, żony albo obojga 
małżonków).

5. Ojcostwo anonimowe (ojciec oddał 
cząstkę siebie do banku nasienia męskie-
go i nigdy nie pozna swojego dziecka).

6. Ojcostwo wstydliwe (ojciec ma już inne 
dzieci, które pochodzą ze stałego związ-
ku i którego teraz nie chce utracić. Bywa, 
że sam jest niezależny, ale nie chce rozbić 
rodziny kobiecie, z którą ma dziecko).

7. Ojcostwo dyskryminowane (po rozwo-
dzie matka utrudnia lub uniemożliwia 
ojcu kontaktowanie się z dziećmi, pomi-
mo, że on i dzieci bardzo tego pragną).

8. Ojcostwo wojujące (to ojcowie dyskry-
minowani przez matki, którzy zdecydo-
wali się walczyć o swoje prawa).

poDsumoWanie
Ojcostwo41 to największe wyzwanie, ja-

kiego podejmuje się mężczyzna, to „dys-
cyplina długodystansowa”, której efektem 
jest wychowanie jednostki wartościowej 
i silnej. Aby jednak proces ten przebiegał we 
właściwym kierunku, ojciec powinien być 

nie tylko wychowawcą, ale przede wszyst-
kim przyjacielem dziecka42. Powinien nale-
życie wyśrodkować swoje wymagania, aby 
pobudzać dziecko do rozwoju, jednocześnie 
obdarzając je należytą troską43. Dzieci do 
rozwoju potrzebują ojca pewnego siebie, 
który cieszy się z kontaktu z dzieckiem, 
z wrażliwością reaguje na dziecko, stawia 
granice, jest konsekwentny a także zachęca 
dziecko do działania, wskazuje mu odpo-
wiedni kierunek oraz jest blisko, szczegól-
nie kiedy dziecko potrzebuje pomocy44.

Na zakończenie rozważań o ojcostwie pra-
gnę przytoczyć słowa Claudio Rise45, które 
stanowią kwintesencję podejmowanej prze-
ze mnie problematyki: „Bez znaczącej oj-
cowskiej obecności żyjący organizm słabnie 
i traci zainteresowanie życiem. Całe człowie-
czeństwo przyjmuje określoną formę i naby-
wa dynamizmu pod znakiem ojca, który daje 
mu życie. Podobnie zresztą otrzymuje spokój 
i uczuciowe bezpieczeństwo w pozytywnym 
doświadczeniu matki, które je przygarnia”.

streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuję problema-

tykę współczesnego ojcostwa. Traktuje 
o wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi 
ojcami, ich problemach i niebezpieczeń-
stwach. Autor rozpoczyna rozważania od 
daru ojcostwa – świadomego planowania 
rodziny, współdecydowaniu o poczęciu 
dziecka. Następnie rozważania kieruje ku 
współczesnemu ojcostwu, co łączy bezpo-
średnio z rolą ojca w rodzinie. Prezentuje 
także różne rodzaje/modele ojcostwa, 
z którymi spotykamy się w XXI wieku.
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Słowa kluczowe: ojcostwo, wychowa-
nie, rodzicielstwo

summary
I take the problems of modern fatherhood 

in this article. The article discusses the chal-
lenges faced by young fathers, their prob-
lems and dangers. It begins consideration 
of the gift of fatherhood - conscious family 
planning, the determinate of conceiving 
a child. Then he considerations headed to-
wards of contemporary fatherhood, which 
he combines with the role of the father in 
the family. He also presents various types/
models of the father, with whom we meet 
in the twenty-first century.

Keywords: fatherhood, education, parenting
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