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PODSTAWOWE POWOŁANIE MĘŻCZYZNY 
 
Wprowadzenie 
 
Istotną tezę dla chrześcijańskiej refleksji dotyczącej mężczyzny 

można sformułować następująco: z woli Boga, Stwórcy człowieka, 
chronologicznie pierwszym i podstawowym powołaniem mężczyzny jest 
zawarcie związku małżeńskiego i założenie rodziny. Pismo św. wyrazi 
lapidarnie to podstawowe powołanie mężczyzny: "Przeto opuszcza 
mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się dwoje jednym ciałem" (Rdz 2,24). 

W obrębie rodziny szczególne miejsce zajmuje mężczyzna. Nie chodzi 
o jakąś wyższość nad kobietą, lecz o specyfikę powołania, jakim obdarzył go 
Bóg. Jan Paweł II w numerze 25 adhortacji Familiaris consortio ukazuje sens 
i sposoby realizacji podstawowego powołania mężczyzny. To powołanie, 
urzeczywistniające się we wspólnocie życia rodzinnego, wyraża się  
w podwójnej roli, jaką ma on do spełnienia: męża i ojca. Te dwie funkcje 
łączą się ściśle ze sobą: nie będzie dobrym ojcem ten, kto nie potrafi być 
dobrym mężem. Można pójść dalej w tym wnioskowaniu: aby być dobrym 
mężem i ojcem, trzeba najpierw stać się dojrzałym, odpowiedzialnym 
mężczyzną. Nie tylko w sensie biologicznym, lecz przede wszystkim 
psychicznym i moralnym: chodzi o dojrzałą osobowość, zdolność do 
podjęcia odpowiedzialności za siebie i innych. 

 
1. Mężczyzna jako mąż 
 
Pierwsza rola mężczyzny w rodzinie dotyczy kobiety, która stała się 

jego żoną. W Bożym planie stwórczym kobieta nadaje nowy sens 
egzystencji mężczyzny. Według obrazowego języka Księgi Rodzaju tylko 
kobieta może wypełnić pustkę w życiu mężczyzny, uwolnić go od poczucia 
samotności, stać się odpowiednią dla niego pomocą (por. Rdz 2,18.24).  
Mężczyzna afirmuje siebie jako mąż i ojciec, czyli akcentuje swoją 
tożsamość, przez odniesienie do kobiety jako żony i matki. 
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Kobieta fascynuje, ale równocześnie zaskakuje mężczyznę. Często 
wytwarza on sobie nierealny ideał kobiety: "éternel feminin" i próbuje 
nagiąć napotkaną rzeczywistość do tego ideału. Łatwo przychodzą 
rozczarowania w życiu małżeńskim, zwłaszcza gdy wybrana osoba okazuje 
się daleka od wymarzonego ideału. Do tego dochodzi nieznajomość psychiki 
kobiecej, brak uwrażliwienia na jej przeżycia, reakcje, potrzeby. Dzięki 
poznaniu intuicyjnemu kobieta szybciej i łatwiej zrozumie mężczyznę. 
Natomiast nawet kochający mąż potrafi być ignorantem, jeśli chodzi o cechy 
psychiczne, a zwłaszcza sposób rozumowania i reakcje swojej żony. 
Wypływa stąd oczywisty wniosek: przygotowanie do małżeństwa winno 
objąć także elementy psychologii różnicowej mężczyzny i kobiety.   

Bóg, który jest miłością, stworzył mężczyznę i kobietę na obraz  
i podobieństwo swoje (Rdz 1, 27). Stworzył ich z miłości i do miłość. Miłość 
mężczyzny i kobiety konstytuuje związek małżeński (Mierzwiński, 2006,  
s. 448-454),  nadaje mu wymiar komunii osób (FC 18) i prowadzi do 
powołania nowego życia. Paweł VI w encyklice Humanae vitae 
charakteryzuje istotne cechy miłości małżeńskiej. Winna to być miłość na 
wskroś ludzka, tzn. zmysłowa i duchowa zarazem; pełna, gdy małżonkowie 
wszystko dzielą wielkodusznie ze sobą, bez niesprawiedliwych wyjątków  
i egoistycznych rachub; wierna i wyłączna, tzn. aż do końca życia 
niezależnie od napotkanych na tej drodze trudności; płodna, gdy nie 
zatrzymuje się na wspólnocie małżonków, lecz zmierza ku swemu 
przedłużeniu, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa (HV 9).  
W życiu chrześcijan ta miłość otrzymuje nowy wymiar. Poprzez sakrament 
małżeństwa staje się symbolem i wyrazem miłości, jaka łączy Chrystusa i 
Kościół. To nie jakiekolwiek hasła emancypacyjne czy feministyczne, lecz 
prawdziwa miłość skłania mężczyznę do głębokiego szacunku dla swojej 
żony. Jan Paweł II cytuje słowa św. Ambrożego, które mogłyby stać się 
dewizą życiową każdego mężczyzny:  "Nie jesteś jej panem, lecz mężem, nie 
służącą otrzymałeś, ale żonę (...) Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość 
wynagrodź miłością" (FC 25). 

Chodzi także o umiejętność naprawy zła, które się wyrządziło. 
Znamienne są słowa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy 
Cartera, skierowane do pracowników jednego z ministerstw: "Mam 
nadzieję, że ci z was, którzy porzucili swe żony, powrócą do nich; ci, którzy 
nie pamiętają imion swoich dzieci, zapoznają się z nimi"1. 

Punktem wyjścia powinna być świadomość mężczyzny: "muszę 
znaleźć czas dla mojej żony". I to nie tylko "w nocy", ale przede wszystkim 
w ciągu dnia. Jakże godnym naśladowania przykładem byłby zwyczaj 

                                                 
1 Cyt. przez Tygodnik Powszechny 1977 R. 31 nr 10. 
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członków Equipes Notre-Dame, lansowany u nas przez Ruch Domowy 
Kościół, tak zwany "devoir de s'asseoir" - "obowiązek zasiadania". Mąż 
bierze do ręki swój kalendarz zajęć i obowiązków i z góry rezerwuje czas na 
spotkanie ze swoją żoną.  Czas nienaruszalny, w którym żadne inne zajęcie 
nie może wejść w drogę; czas, w którym obydwoje, z całym spokojem, 
usiądą i omówią wszystkie bieżące sprawy, wypowiedzą swoje żale, 
podzielą się radościami, a jeśli potrzeba, znajdą drogę do pojednania. 

W małżeństwie szczęścia się nie znajduje, lecz tworzy się je we dwoje, 
wspólnym i nieustannym wysiłkiem. Aby dojść do niego, trzeba połączyć 
wartości zawarte w naturze mężczyzny i kobiety (Ryś, 1993). Wymaga to 
całkowitego, ofiarnego i radosnego daru ze siebie dla drugiej osoby. Jedność 
mężczyzny i kobiety nie jest arytmetyczną sumą ich możliwości, lecz 
prowadzi do nowej pełni życia we wszystkich jego aspektach: duchowym 
i cielesnym, materialnym i uczuciowym, małżeńskim i rodzinnym. Trzeba 
przyznać, że tak daleko idąca zależność jednej strony od drugiej niesie ze 
sobą pewne ryzyko, wypływające ze słabości ludzkiej, ale czyż sama miłość 
nie jest ryzykiem? 

  
 
2. Mężczyzna jako ojciec 
 
Istotną treścią Ewangelii Chrystusowej stała się prawda o ojcostwie 

Bożym. Najlepszym przykładem jest modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył 
swoich uczniów. W decydującym momencie swojej zbawczej misji, podczas 
modlitwy w Ogrójcu, zwraca się do Boga słowami: „Abba, Ojcze, dla Ciebie 
wszystko jest możliwe” (Mk 14,36)2. Do tych słów nawiązuje wprost św. 
Paweł (Rz 8,15; Gal 4,6):  naśladując Chrystusa, Jego wyznawcy, dzięki 
Duchowi Świętemu mogą zwracać się do Boga: „Abba-Ojcze”. Nie ma 
żadnego dowodu na to, by religia żydowska używała kiedykolwiek 
określenia abba w odniesieniu do Jahwe.  

Obok relacji do kobiety jako żony i matki, druga rola mężczyzny  
w rodzinie dotyczy dzieci. Określa się ją mianem ojcostwa. W świetle wiary 
chrześcijańskiej ojcostwo jest darem i powołaniem. Co więcej, ojcostwo 
mężczyzny jest obrazem, odbiciem ojcostwa samego Boga. Ojciec 
Przedwieczny - "od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i ziemi 

                                                 
2 Zwrot abba w języku aramejskim zawiera odcień serdeczności i bliskości. Należałoby 
go tłumaczyć w języku polskim „tato, tatusiu”. Podkreśla to jeden z najwybitniejszych 
specjalistów problematyki ojcostwa w Nowym Testamencie, uznany na Zachodzie jako 
autorytet w tej dziedzinie, Polak, ks. Witold Marchel: Abba, Vater. Die Botschaft des 
Neuen Testaments, Düsseldorf 1963. 
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"(Ef 3,14)3 - powołując mężczyznę do ojcostwa, udzielając mu daru 
ojcostwa w momencie poczęcia dziecka, stawia przed nim istotne zadania 
do spełnienia wobec wspólnoty rodzinnej. Trzeba także podkreślić, że 
centralną treścią Chrystusowej nauki, a więc istotnym elementem 
chrześcijaństwa, jest prawda o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, który 
stworzył nas z miłości i pragnie naszego szczęścia.  

W adhortacji Familiaris consortio Jan Paweł II podkreśla, że "miejsce  
i zadania ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną" 
(FC 25). Do tych słów można byłoby dodać twierdzenie: aby uzdrowić 
współczesną rodzinę, zwłaszcza rodzinę polską, trzeba przywrócić 
autorytet ojca w rodzinie. Brak autorytetu utrudnia, a niekiedy wręcz 
uniemożliwia mężczyźnie spełnienie jego roli jako męża i ojca, przede 
wszystkim przekreśla jego funkcję wychowawczą wobec dzieci. Jest to 
jedna z podstawowych przyczyn utraty tożsamości przez współczesnego 
mężczyznę.  

 
3. Rola i zadania ojca wobec rodziny 
 
Na autorytet trzeba sobie zasłużyć. Trzeba go budować i umacniać 

swoją postawą i spełnianiem życiowych obowiązków. Papież Jan Paweł II  
z właściwą sobie precyzją myśli, podkreśla cztery podstawowe zadania 
stojące przed mężczyzną jako ojcem (FC 25): 

1) Wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem 
matki. 

2) Troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzieci, dzielonego 
ze współmałżonką. 

3) Praca, która nie rozbija rodziny, lecz utwierdza ją w spójni 
i stałości. 

4) Dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego. 
 
3.1.  Odpowiedzialność za poczęte życie 
 
Dla właściwego zrozumienia i należytego wypełniania wymienionych 

wyżej zadań pierwszym i koniecznym warunkiem jest miłość do żony i do 
dzieci. Ta dojrzała i odpowiedzialna miłość powinna zaistnieć zanim 
nastąpi poczęcie dziecka. Wszelkie głosy zwolenników aborcji, w imię 

                                                 
3 Tekst według Wulgaty. Na nim opiera swoją refleksję Jan Paweł II. W ujęciu Biblii 
Tynieckiej ten fragment brzmi: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego 
bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi”. W kulturze i języku polskim pojęcia 
„ojciec” i „ród” nie są synonimami. 
 



PROBLEMATYKA MĘSKOŚCI 

 

 
K w a r t a l n i k  N a u k o w y  F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 9 

wolności kobiety, kompletnie ignorują mężczyznę. Jest to, z jednej strony, 
krzywda wyrządzona mężczyźnie, ponieważ wyłączne prawo decydowania 
o losie wspólnie poczętego dziecka przyznaje się kobiecie, a z drugiej 
strony, uczy mężczyzn zupełnie nieodpowiedzialnej, wręcz infantylnej 
postawy: "chcę zaspokoić swój popęd seksualny, jako mąż mam do tego 
prawo i nic mnie nie obchodzi, co z tego wyniknie". Małżonkowie wspólnie, 
razem, w sposób dojrzały i odpowiedzialny, powinni podjąć decyzję o ilości 
dzieci, które chcą powołać do życia i o momencie ich poczęcia. Mężczyzna 
ponosi pełną odpowiedzialność nie tylko za samą decyzję w tej sprawie, 
lecz także za sposób jej realizacji. Antykoncepcja, do której nieraz zmusza 
swoją żonę, obciąża przede wszystkim jego sumienie. Wysiłek poznania  
i realizacji naturalnych metod planowania rodziny, podjęty wraz  
z małżonką, jest wyrazem miłości i szacunku dla niej, dowodem 
odpowiedzialności za kształt i  przyszłość rodziny. Z chwilą poczęcia, 
mężczyzna powinien otoczyć troskliwą miłością i szczególną opieką 
zarówno żonę jak i ich wspólne dziecko.  

 
3.2. Integralne wychowanie dzieci  
 
Zadanie wychowania dziecka aż do chwili całkowitego 

usamodzielnienia się jest podstawowym prawem i obowiązkiem rodziców4. 
Udział każdego z nich w tym trudnym zadaniu jest niezastąpiony  
i konieczny. Bez autorytetu ojcowskiego, podtrzymywanego umiejętnie 
przez matkę, nie ma żadnych szans na pełne i właściwe wychowanie 
dziecka. Chodzi o to, aby ojciec ukochał swoje dziecko5, miał dla niego czas6, 
rozmawiał z nim i pomagał w różnych sytuacjach życiowych. Ojciec 
powinien zbudować pomost, po którym dziecko przejdzie bezpiecznie  
w dojrzałe, samodzielne życie.  

Właściwe spełnienie roli ojca utrudnia mężczyźnie fakt jego 
nieobecności w rodzinie (por. np. Mierzwiński, 1988, s. 31-45). Skrajny 
przypadek, to długi pobyt za granicą związany z pracą dla utrzymania 
rodziny. Kontakt ojca z dzieckiem ogranicza się niekiedy do maili, 
                                                 
4 „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo  
i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych 
i głównych jego wychowawców” (Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, 22.10.1983, 
art. 5). 
5 Jakże bolesną ilustracją mogą tu być słowa 16 - letniej dziewczyny, która podczas 
rekolekcji w Laskach, powiedziała mi ze łzami w oczach: "mój ojciec nigdy nie wziął 
mnie na kolana". 
6 Dziecko oczekuje od ojca miłości, zainteresowania, pomocy, dialogu. Tymczasem, jakże 
często postawa ojca wyraża się w zdaniu: "Masz tu pieniądze i daj mi święty spokój". 
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telefonów, przesyłania pieniędzy i podarunków. Częściej pojawia się jednak 
inna sytuacja. Wprawdzie mieszka z żoną i dziećmi, ale praca zawodowa 
wypełnia jego dzień do tego stopnia, że jest stale nieobecny w domu. Często 
ojciec wychodzi do pracy, gdy dziecko jeszcze śpi, a wraca, gdy dziecko już 
śpi. Bywa i tak, że gdy zmęczony wraca do domu, wita go potok wymówek  
i narzekania ze strony żony. Jego spotkanie - jakże krótkie - z dzieckiem ma 
być okazją do wymiaru sprawiedliwości za wykroczenia dzieci, z którymi 
nie może poradzić sobie matka. Jeden z największych błędów: 
sprowadzenie roli ojca do instancji karzącej. Nic dziwnego, że dziecko 
oczekuje ze strachem powrotu takiego ojca. 

Podkreśliliśmy już niebezpieczne zjawisko dymisji ojca w procesie 
wychowawczym i konsekwencje takiej postawy. Trzeba jednak ukazywać w 
sposób pozytywny rolę ojca w procesie wychowawczym dziecka i pomagać 
mu w tym zadaniu. Ojciec ma stać się przyjacielem,  przewodnikiem  
i doradcą swoich dzieci. Nie chodzi o moralizowanie, lecz o przykład 
własnego życia i klimat zaufania. 

W pewnym sensie wychowanie jest nieustannym stwarzaniem – 
educatio est continua generatio. Ojciec ma trudne zadanie zachowania 
złotego środka w dziele wychowawczym. Jedną skrajnością, której trzeba 
byłoby unikać, to paternalizm nie znoszący żadnej opozycji, żadnej dyskusji: 
"zapewniłem ci wszystko, więcej niż to, na co zasługujesz, więc milcz i bądź 
wdzięczny". Paternalizm w stopniu ekscesywnym prowadzi do despotyzmu, 
a nawet do tyranii ze strony ojca. Jednakże  w dobie obecnej bardziej 
należałoby obawiać się drugiej skrajności, jaką najlepiej wyrażają terminy 
francuskie: "laisser aller" - zaniedbywać, czy też "laisser faire" - nie 
sprzeciwiać się. Stąd pochodzi określenie "leseferyzmu" w wychowaniu - 
pozwalanie na wszystko, zostawienie całkowitej wolności dziecku, które 
jeszcze nie rozumie, na czym polega prawdziwa wolność i jak z niej należy 
korzystać ( niebezpieczeństwo samowoli, a nawet anarchii). Jedna i druga 
postawa spotyka się zresztą z surową krytyką młodego pokolenia i trudno 
powiedzieć czy liczniejsi są ci, którzy swojemu ojcu zarzucają tyranię, czy ci, 
którzy zarzucają mu leseferyzm. 

Wniosek, który się nasuwa, można by sformułować następująco: 
proces wychowawczy dziecka zakłada jego wychowanie do rozumnej 
wolności. Jeśli ojciec, chcąc być "kumplem" swego syna, rezygnuje  
z wrodzonego mu autorytetu, przestaje być wychowawcą, a więc w 
pewnym sensie ojcem. Przekreśla swoją rolę w rodzinie. Jeśli natomiast dla 
rzekomego dobra dziecka staje się tyranem - wychowuje nie wolnego, 
odpowiedzialnego człowieka, lecz niewolnika żyjącego nienawiścią  nie 
tylko do ojca, ale i do całego społeczeństwa. Wychowanie zamienia się  
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w tresurę dzikich zwierząt - biada pogromcy, jeśli choć na chwilę spuści je  
z oka.  

Zadaniem ojca nie może być przybranie roli drogowskazu, nieomylnie 
wskazującego cel i drogę do niego wiodącą. Ojciec winien razem ze swoim 
dzieckiem iść do jasno wytyczonego celu. Do tego potrzebna jest postawa 
dialogu, szczerości, prawdy, konsekwentnych zasad, wzajemnego 
zrozumienia i przede wszystkim wzajemnej miłości. Miłość ojca do dziecka, 
męska, trwała, jest najsilniejszym argumentem wychowawczym. Niestety, 
współczesne młode pokolenie często jest pozbawione nawet okruchów 
miłości ojcowskiej.  

Warto podkreślić, że istotnym elementem dla wychowania dzieci, dla 
ich równowagi psychicznej i pełnej dojrzałości, jest klimat głębokiej  
i trwałej miłości między mężem i żoną, to znaczy między ojcem i matką - 
wytworzenie tego, co II Sobór Watykański określa jako intima communitas 
vitae et amoris coniugalis - wspólnotą życia i miłości(KDK 48), a Jan Paweł II 
communio personarum - komunią osób, czy też osobową komunią miłości 
(Familiaris consortio na wielu miejscach). Ojciec bowiem nie jest i nie może 
być osamotnionym w dziele wychowawczym. Ta, z którą według myśli 
Bożej "stał się jednym ciałem" (Rdz 2,24) powołując dziecko do istnienia, 
musi stanąć u jego boku współwychowując dziecko. Tak, jak do poczęcia  
i urodzenia dziecka, tak i do jego wychowania potrzeba dwojga ludzi 
połączonych miłością. Nieustanna i harmonijna współpraca ojca i matki 
stanowi conditio sine qua non pełnego wychowania. Henri Caffarel, twórca 
Equipes Notre Dame  używa pięknego porównania dla wyrażenia tej 
prawdy. Wzajemna miłość małżonków jest codziennym chlebem dziecka; 
jeśli mu tego zabraknie, rodzi się jakiś lęk w głębi jego istoty; powstaje rana 
serca, umiera z głodu7. 

Nie ma "złotych recept" na dobre wychowanie. Trzy jednak elementy 
są podstawą skuteczności ojcowskiego wychowania: ukochać dziecko - 
mieć czas dla dziecka - prowadzić uczciwy dialog z dzieckiem. 

 
3.3. Praca 
 
Człowiek afirmuje swoją godność osobową przez pracę. Chodzi nie 

tylko o płatne zatrudnienie, które zapewnia byt materialny, lecz o każdą 
formę aktywności ludzkiej, która służy jednostce i społeczeństwu, 
„przekształca oblicze ziemi”.  Jan Paweł II poświęcił encyklikę Laborem 

                                                 
7 Por. Vocation du père.  L'Anneau d'Or 1946 nr 9/10 s. 11. 
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exercens koncepcji i godności pracy ludzkiej8. Podkreśla znaczenie pracy w 
życiu rodziny9. Człowiek nie żyje po to, aby pracować, ale pracuje po to, aby 
żyć i przekształcać oblicze ziemi panując na stworzonym światem zgodnie  
z wolą Bożą (por. Rdz 1,28). Refleksja ta dotyczy szczególnie mężczyzny. 
Jego pierwotnym zadaniem jest wyżywienie rodziny.  

Światowej sławy antropolog amerykański Margaret Mead opiera 
swoje hipotezy na długoletnich badaniach różnych grup etnicznych.  
Wykazuje ona, że najważniejszą rolą mężczyzny nie jest ochrona żony  
i dzieci ani suwerenna władza nad kobietami, lecz jego postawa jako 
żywiciela rodziny10. Tradycyjnie, od wielu wieków i pokoleń, praca mająca 
na celu utrzymanie rodziny należała do podstawowych obowiązków 
mężczyzny. Nie do przyjęcia jest rozpowszechniona opinia, która funkcje 
mężczyzny w rodzinie redukuje tylko do tego obowiązku - według 
absurdalnego powiedzenia: "dobry ojciec to taki, który się nie upija  
i przynosi dużo pieniędzy do domu". Praca jest konieczna, ale ona nie 
powinna utrudniać czy wręcz uniemożliwiać mężczyźnie wypełnienie wielu 
innych zadań w odniesieniu do żony i dzieci. Jak bardzo nasza polska 
rzeczywistość odbiega od tej oczywistej zasady.  

Jest też i inny aspekt, stwarzający wiele problemów w społeczeństwie 
i w rodzinie: zjawisko masowego, narastającego lawinowo, bezrobocia  
w Polsce. Mężczyzna bezrobotny, bardziej niż kobieta, "traci grunt pod 
nogami", przeżywa głęboki kryzys swojej tożsamości. Wspomniana powyżej 
opinia prowadzi go do przekonania, że bez pracy zawodowej nie może być 
ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem - staje się zupełnie niepotrzebny w 
rodzinie. Zmiana tej błędnej, rozpowszechnionej mentalności jest równie 
konieczna jak walka z bezrobociem (Mierzwiński, 2006, s. 92-97). 

 
5.4. Przykład życia i wychowanie religijne 
 
W świetle wiary szczególnego znaczenia nabiera świadectwo 

własnego życia, które ojciec winien dać swoim dzieciom. Wychowanie 
religijne dziecka, które jest obowiązkiem ojcowskim, bez przykładu 

                                                 
8 Encyklika o pracy ludzkiej Laborem exercens została ogłoszona 14 września 1981  
z okazji 90-tej rocznicy Rerum Novarum.  
9 „Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym 
prawem i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości - jeden związany z pracą, drugi 
wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego - muszą łączyć się z sobą 
prawidłowo i prawidłowo wzajemnie przenikać. Praca jest poniekąd warunkiem 
zakładania rodziny, rodzina bowiem domaga się środków utrzymania, które w drodze 
zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę” (LE 10). 
10 Por. L’un et l’autre sexe. Le rôle de l’homme et de la femme dans la société. Paris 1966. 
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własnego życia religijnego11, będzie przysłowiowym "budowaniem zamków 
na lodzie". Dziecko nie zrozumie i nie przyjmie podstawowej prawdy wiary 
chrześcijańskiej, że Bóg jest naszym Ojcem, jeżeli doświadczenie własnego 
ojca będzie mierne czy nawet odrażające (Król, 1982, 181-223). W sferze 
religijnej ojciec nie może przybierać formy drogowskazu, który jedynie 
wskazuje kierunek, lecz powinien stać się przewodnikiem dziecka - iść  
z nim razem do jasno wytyczonego celu. To on pełni wobec dziecka rolę 
"pierwszego na linie", posługując się tym pięknym obrazem ze wspinaczki 
wysokogórskiej. Wzorem i nieustannym orędownikiem każdego 
mężczyzny, męża i ojca powinien stać się św. Józef - najwspanialszy mąż i 
ojciec, jakiego kiedykolwiek znała ludzkość (Mierzwiński, 2000, s. 259-
288). 

Nierealnym mogłoby stać się żądanie, by ojciec, jako głowa rodziny, 
codziennie odmawiał z dziećmi modlitwę wieczorną. Sam rytm pracy mu na 
to nie pozwoli. Jest natomiast rzeczą możliwą i cenną, by przynajmniej w 
niektórych momentach on przewodniczył modlitwie całej rodziny, w którą 
aktywnie włączają się dzieci. Niech on uroczyście zawiesi w domu nowo 
nabyty krzyż czy obraz święty, zapali świecę gromniczną, pierwszy da 
komentarz do odczytanego fragmentu Pisma św., wyjaśni dziecku, o czym 
mówił ksiądz na kazaniu, pójdzie na wywiadówkę z religii, podpisze zeszyt 
dziecka. Nie przyniesie to uszczerbku matce, która i tak ma więcej 
możliwości codziennego kontaktu z dzieckiem. Jakże cenna jest dyskusja 
ojca z dziećmi na temat wiary, światopoglądu, zasad postępowania. 

A kiedy przyjdzie chwila, gdy dorosłe dzieci opuszczają dom 
rodzinny, by rozpocząć samodzielne życie, w ustach ojca powinny się 
znaleźć słowa modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa, testamentu z 
Wieczernika12. Szczęśliwy człowiek, który wracając myślami do domu 

                                                 
11 Dla ilustracji tej prawdy można posłużyć się przykładem logiki dziecięcej. Ojciec, 
wygodnie rozparty w fotelu przed telewizorem w niedzielne przedpołudnie, mówi do 
dziecka: Marsz do kościoła! Sam zaś nigdy albo wyjątkowo idzie do kościoła. Dziecko 
wtedy myśli: "Jestem mały, więc muszę pić mleko, nie wolno mi wieczorem oglądać 
telewizji i muszę chodzić do kościoła. Ale, jak już będę tak duży jak tatuś, to wtedy nie 
będę pił mleka, będę wszystko oglądał w telewizji i nie będę chodził do kościoła". 
12 Ojcze, nadeszła godzina (...)  Wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania (...)   
Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś (...)   Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, 
a oni zachowali słowo Twoje (...)   Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, 
a oni je przyjęli (...)  Ja za nimi proszę (...)   Zachowaj ich w Twoim imieniu (...)   Nie 
proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego (...)  Uświęć ich  
w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat 
posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni  
w prawdzie" (J 17,1-19)”. 
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rodzinnego może z radością i wdzięcznością modlić się słowami św. Pawła: 
"Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem..." (Ef 3,14). Nie tylko przed 
Ojcem Niebieskim, ale i przed tym, który był mi obrazem Boga na ziemi, 
który dał mi życie i miłość.  
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WYCHOWANIE DO MĘSKOŚCI W SZKOŁACH ZRÓŻNICOWANYCH 
 
 
Celem artykułu jest przedstawienie warunków wychowania do 

męskości w szkołach zróżnicowanych (niekoedukacyjnych). Wezmę pod 
uwagę różne kryteria, które mają wpływ na wychowanie dzieci do 
akceptacji i życia zgodnego z własną płcią. W sensie formalnym nie istnieje 
opracowany program wychowania do męskości, a jedynie wzorce, które są 
przekazywane w rodzinnym domu, szkole czy środowiskach, w których 
przebywa osoba płci męskiej. Na świecie nasila się tendencja odchodzenia 
od tradycyjnego pojmowania męskości i kobiecości, od definiowania 
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Pomijane są kwestie 
dotyczące płciowości, promowane są związki partnerskie oraz 
jednopłciowe, a różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną zacierają się. 
Człowiekowi nadawane są prawa wyboru własnej płciowości, podczas gdy 
powinno się pomagać w wychowaniu do przyjęcia daru płci, który został 
człowiekowi nadany w momencie poczęcia.  

Duże znaczenie dla wychowania człowieka ma środowisko, w jakim 
on przebywa. Istotną rolę w wychowaniu do życia zgodnego z własnym 
powołaniem, jako kobieta lub mężczyzna, spełnia szkoła. Z tego powodu 
zaznacza się różnica w sposobie wychowywania dzieci w szkołach 
koedukacyjnych i szkołach niekoedukacyjnych, gdzie kontakt z osobami 
odmiennej płci jest ograniczony, a program nauczania i wychowania  
w większym stopniu jest dostosowany do uczniów, którzy nie są pod 
względem płci zróżnicowani.   

        
1. Czym jest męskość?  
 
Analiza kwestii wychowania do męskości wymaga odpowiedzi na 

pytanie: czym jest męskość? Definicję męskości znajdujemy w Słowniku 
współczesnego języka polskiego w którym męskość jest definiowana jako 
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„ogół cech typowych dla mężczyzny: męskość postawy, rysów twarzy, 
zachowania”1.  

Obecnie pojawiają się mody, które zachęcają chłopców do malowania 
paznokci, noszenia długich włosów, stosowania makijażu, aby upodobnić 
się do dziewczyn. Zachowanie wyglądu typowego dla mężczyzny  
i odróżniającego go od kobiet, ma duże znaczenie dla zachowania  
i umacniania tożsamości zgodnej z jego płciowością. Męskość postawy czy 
zachowania, to są cechy, które powinny charakteryzować mężczyznę. Za 
Słownikiem współczesnego języka polskiego (1996) można wymienić wiele 
cech składających się na męstwo (od którego pochodzi słowo męskość), a są 
nimi m.in. „odwaga, dzielność, bohaterstwo, nieustraszoność, waleczność, 
wytrzymałość”. Ponadto mężczyznom przypisuje się cechy odpowiednie dla 
pełnienia ich funkcji w społeczeństwie: niezależność, dominację, ambitne 
dążenie do celów, samodzielność, racjonalność i logikę, powściągliwość  
i opanowanie, abstrakcyjność myślenia, aktywność, stanowczość i łatwość 
decydowania oraz skuteczność w działaniu. Wśród negatywnych cech 
występujących u mężczyzn znajdują się: trudności w nawiązywaniu bliskich 
kontaktów z ludźmi, chłód emocjonalny, agresywność, nieczułość, 
nietaktowność (Brannon, 2002, s. 212-225). 

Kobiecość, która nie pozostaje w opozycji do męskości, jest określana 
przez inne cechy, które warto dla kontrastu wymienić: emocjonalność, 
intuicyjność, wrażliwość, zainteresowanie ludźmi i empatyczność, 
opiekuńczość, delikatność, skłonność do poświęceń, uprzejmość, 
subtelność, uległość, pasywność, zależność od innych. Kobiecość bywa 
utożsamiana z nieracjonalnością, nielogicznością, niezdecydowaniem, 
niesamodzielnością i bezradnością (tamże). Mężczyzna i kobieta wzajemnie 
się uzupełniają, ale tylko wtedy, gdy on i ona żyją zgodnie z własnym 
przeznaczeniem.  

Istotnymi cechami męskości są odpowiedzialność i troska, gdyż te 
właśnie cechy są przeciwstawne kobiecej nieracjonalności, nielogiczności, 
niezdecydowaniu, niesamodzielności i bezradności. Mężczyzna jako 
pierwszy pojawił się na świecie (odnosząc się do dzieła stworzenia 
opisanego w Biblii2), a z jego ciała powstała kobieta. Mężczyzna jako 
pierwszy stworzony człowiek był zobowiązany do przekazywania wiedzy 
oraz dbania o kobietę, która została mu dana w darze od Boga. Kobieta 
nie jest jedynie dopełnieniem mężczyzny, ani nie podlega mężczyźnie, ale 
jest mu dana, aby szczególnie o nią zabiegał i dbał. To oznacza, że  

                                                 
1 Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 509. 
2 Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Biblistów Polskich, Wydawnictwo Pallottinum, 
Poznań-Warszawa 1980, Rdz, 1, 8-25, s.  25-26.     
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w prawdziwą męskość jest wpisana zdolność do brania odpowiedzialności 
za kobietę oraz ustawicznej troski o nią3. Mężczyzna ma być inicjatorem  
i tym, który prowadzi, wskazuje drogę, bo to on został stworzony, aby 
prowadzić, aby być przewodnikiem, liderem.  

Wychowanie do męskości jest procesem, który nigdy się nie kończy. 
Zarówno dziecko, młody człowiek, ale też często dorosły mężczyzna, 
wszyscy oni mogą nie być zdolni do męskości, do zachowań cechujących 
dojrzałego mężczyznę. Proces wychowania polega na pomocy człowiekowi, 
aby odkrył, zrozumiał, docenił i wykorzystał ten potencjał i talenty, które 
zostały w nim złożone4.  

Odkrywanie własnej płciowości wpisuje się w wychowanie do 
męskości. Męskość została wpisana w każdego człowieka, który urodził 
jako chłopiec, ale to nie oznacza, że proces wychowania nie ma wpływu na 
zachowania ludzkie. Człowiek może mieć możliwość odkrycia własnego 
potencjału, ale może też zostać poprowadzony ku innej tożsamości, która 
nie została w nim złożona przez naturę, ale jest mu proponowana  
i aplikowana, choć kłóci się z tożsamością, ku której powinien być 
wychowywany, aby żyć zgodnie ze swoim powołaniem.  

Wychowanie do męskości rozpoczyna się od samego początku 
zaistnienia człowieka. Gdy człowiek zaczyna rozumieć, wtedy już powinien 
dowiadywać się kim jest. Zaburzenia spowodowane niewłaściwym 
wychowaniem trwają przez wiele lat, a konsekwencje wychowania 
niezgodnego z tożsamością człowieka są trudne do odwrócenia. Są 
przypadki niezgody człowieka na własną płeć, co często ma podłoże  
i przyczyny w niewłaściwym wychowaniu.  

Męskość stanowi wyzwanie, zarówno dla każdego człowieka płci 
męskiej, jak i dla ludzi, którzy mają wpływ na jego wychowanie, od 
rodziców poczynając, po szkołę i wszelkie środowiska, w których ten 
człowiek przebywa i gdzie uczy się zachowań oraz pełnienia ról 
społecznych. Wychowanie do męskości wymaga znajomości człowieka 
i zdolności rozumienia i odróżniania roli kobiety od roli mężczyzny.  

W wieku XX szczególną aktywność ujawnił ruch radykalnego 
feminizmu, który wyzwalał kobiety od roli i misji żony i matki. Ruch 
przekonywał o istnieniu szczególnego rodzaju „uzależnienia od prokreacji”, 
a konsekwencją tego była walka z płodnością i jej „skutkiem”, czyli 
niechcianym dzieckiem. Narzędziem do walki stały się antykoncepcja  

                                                 
3 „Wychowanie jest prowadzeniem człowieka ku współodpowiedzialności za los i dobro 
drugiego” (Sadurski, 2000, s. 95.). 
4 „Wychowanie człowieka jest ludzkim przebudzeniem” (Maritain, 1993, s. 66). 
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i techniki aborcyjne5. Takie podejście do płodności i roli kobiety miało też 
wpływ na rozumienie roli mężczyzn. Kobiety przestawały być kobietami, 
natomiast we wszystkim, zwłaszcza w karierze zawodowej, chciały 
dorównać mężczyznom. Mężczyźni przestawali pełnić rolę obrońców kobiet 
i dzieci.  

We współczesnym świecie kobieta i mężczyzna często zamieniają się 
swoimi rolami ze względu na okoliczności życia, co często jest sytuacją na 
nich wymuszoną. W takich warunkach szczególnie istotne jest odkrycie do 
czego powołany jest mężczyzna, a do czego powołana jest kobieta. 
Budowanie na różnicach nie wyczerpuje wychowania do męskości, ale 
może być wstępem w edukacji. Powrót do pełnienia ról przypisanych 
kobietom i mężczyznom, dając też możliwość zamian w przypadku 
konieczności, ale bez pomieszania ról, pomogłoby w kształtowaniu obrazu 
męskości i kobiecości, zgodnie z naturą, predyspozycjami i przeznaczeniem.  

 
2. Męskość a małżeństwo 
 
Wypaczony obraz męskości ma wpływ na kształt małżeństwa, które 

powinno być związkiem dwojga ludzi różnych płci. Kobieta i mężczyzna 
realizują się w małżeństwie i w nim dojrzewają do roli męża, żony, ojca, 
matki, ale także mężczyzny i kobiety. Bycie razem i wszelkie wyzwania, 
przed którymi stają małżonkowie są szansą dla nich, aby jeszcze bardziej 
stawać się osobą zgodną z własną płciowością. Zmiany kulturowe  
i promowanie małżeństw jednopłciowych (co wynika z wypaczonego 
obrazu męskości i kobiecości) zaburzają obraz małżeństwa i powodują 
sprzeciwy wielu środowisk na całym świecie wobec wszelkich rozwiązań, 
które mają na celu wypaczenie istoty małżeństwa.  

Warto przytoczyć przykład Francji, gdzie – jak wynika z sondażu 
przeprowadzonego między 3 a 4 stycznia 2013 roku przez IFOP dla Pèlerin  
– 60% społeczeństwa popiera legalizację związków homoseksualnych. 
Natomiast wobec adopcji dzieci przez te pary swój zdecydowany sprzeciw 
wyraża 54% społeczeństwa6. Skala poparcia dla związków jednopłciowych 
w kraju niegdyś uważanym za „najstarszą córę Kościoła katolickiego”7 (na 

                                                 
5 Gender bez przyszłości, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x64941/gender-bez-
przyszlosci/ (22.03.2013). 
6 M. Mrowicki, Batalia o małżeństwa jednopłciowe, 
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/francja/20130124/batalia-o-malzenstwa-
jednoplciowe (20.03.2013). 
7 „To, że jesteśmy przywiązani do świeckości państwa, która jest wyjątkowym 
osiągnięciem republikańskim i jednym z elementów naszego wspólnego życia, nie 
powinno sprawić, byśmy zapomnieli, skąd przyszliśmy” - powiedział prezydent Francji 
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co zwrócił uwagę w 2011 roku, pomimo świeckiego charakteru państwa, 
premier Francji François Fillon) pokazuje zakres kryzysu męskości  
i kobiecości. Podział społeczeństwa francuskiego jest przez komentatorów 
określany jako przeciwstawienie sobie dwóch Francji: konserwatywnej  
i postępowej.  

Konserwatyści przeprowadzili wiele demonstracji przeciwko 
związkom homoseksualnym. Przykładowo w 1999 roku 100 tysięcy osób 
zgromadziło się przeciwko legalizacji związków pozamałżeńskich (tzw. 
PACS), a 13 stycznia 2013 roku w Paryżu protestowało od 340 tysięcy 
(według prefektury) do 800 tysięcy (według organizatorów) osób 
wyrażających sprzeciw wobec projektu ustawy o małżeństwach 
jednopłciowych o nazwie Mariage pour tous (Małżeństwo dla wszystkich)8. 

Do końca lat 80. XX wieku uformowała się ideologia gender, według 
której płeć jest bardziej ukształtowana przez kulturę niż naturę. Powstała 
teoria queer, określająca tożsamość seksualną jako wytwór kultury9. To 
sprawia, że zwłaszcza młodzi ludzie mają problem z własną tożsamością. 
Kultura współczesna nie pomaga w odnalezieniu prawdy o samym sobie. 
We wszystkim promuje się postęp, który rozumie się w kategoriach czegoś 
lepszego niż utrwalone wzorce.  

Postępowość współcześnie oznacza wszystko to, co wykracza poza 
tradycyjne normy, które są zgodne z prawem naturalnym. Definiowanie 
płci, męskości i kobiecości stanowi punkt wyjścia do rozważań nad istotą, 
przeznaczeniem i formą związku małżeńskiego. Zmiana definicji 
małżeństwa i rozszerzenie go o związki jednopłciowe jest konsekwencją 
deformacji pojęcia płci, czyli pojęć kobiecości i męskości. 

 
3. Małżeństwo – związek osób różnej płci 
 
Celem wyjaśnienia czym jest małżeństwo i dlaczego powinno być 

związkiem dwojga osób różnych płci należy najpierw wyjaśnić czym jest 

                                                                                                                                                         

François Baroin. „Francja jest najstarszą córą Kościoła. Wydaje się normalne, że nawet  
w państwie świeckim, państwo będzie reprezentowane w czasie tak ważnego  
i fundamentalnego wydarzenia, poświęconego osobistości, która tak mocno naznaczyła 
okres powojenny w świecie” - dodał rzecznik ówczesnego rządu Francji.  
Cyt. za: Francja jest najstarszą córą Kościoła, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-
swiata,2/francja-jest-najstarsza-cora-kosciola,168385.html (18.03.2013).  
8 M. Mrowicki, Batalia o małżeństwa jednopłciowe, 
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/francja/20130124/batalia-o-malzenstwa-
jednoplciowe (20.03.2013). 
9 Gender bez przyszłości, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x64941/gender-bez-
przyszlosci/ (22.03.2013). 
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płeć. Niezrozumienie pojęć często prowadzi do kontrowersji. Zmiany 
definicji powodują zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa i z tego 
powodu dbałość o precyzję w wyjaśnianiu różnych terminów jest bardzo 
istotna. Spór definicyjny ma duże znaczenie dla przyszłości społeczeństwa.  

Płeć w sensie biologicznym jest „zespołem cech odróżniających  
w obrębie gatunku organizmy żeńskie (osobniki żeńskie, płeć żeńska) 
wytwarzające komórki jajowe, od organizmów męskich (osobniki męskie, 
płeć męska) wytwarzających plemniki” (Imieliński, 1985, s. 56). W języku 
polskim pojęcie to funkcjonuje również w szerszym znaczeniu, obejmując 
także zakres semantyczny pojęcia rodzaju (gender), płci społeczno-
kulturowej.  

Gender w tym przypadku rozumiana jest jako zespół atrybutów, 
postaw, ról społecznych i zachowań przypisanych mężczyźnie lub kobiecie 
przez szeroko rozumianą kulturę. Gender wprowadza hierarchiczny podział 
w życiu społecznym pomiędzy kobietą a mężczyzną (Jackson, Scott, 2002,  
s. 1).  

Niebezpieczeństwo gender polega na elastyczności pojęć mężczyzny i 
kobiety, które mogą być modyfikowane przez społeczeństwo i uzależnione 
od panujących w danym momencie obyczajów i panującej kultury życia.  

Kobieta i mężczyzna różnią się między sobą w sensie biologicznym, 
ale też psychicznym, duchowym, a także pod względem pełnienia ról 
społecznych10. Kobiecie zostały przypisane inne role niż mężczyźnie. 
Psycholog Linda Brannon (2002) definiuje je jako role rodzajowe (płciowe), 
które są „zbiorem istotnych społecznie działań kojarzonych z mężczyznami 
i kobietami” (tamże, s. 210).   

Role rodzajowe składają się na system, który został wypracowany 
przez pokolenia ludzi. Jest on zbiorem zasad organizujących życie 
społeczne. Różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami zaznaczają się  
w życiu społeczno-kulturalnym. W ten sposób wytwarzają się utrwalone 
wzorce, których nie może przekreślić jedno pokolenie ludzi zauroczonych 
możliwościami, jakie obecnie daje medycyna (zmiana wyglądu).   

Należy rozpoznawać i uczyć się ról rodzajowych, natomiast nie jest 
możliwa zmiana płci, choćby nawet taki zabieg w sensie biologicznym 
zakończył się sukcesem. Sama fizyczność nie decyduje o tożsamości 
człowieka. Płeć jest człowiekowi nadana w momencie poczęcia oraz zadana 
na całe życie. Zmiana płci nie jest rozwiązaniem, a jedynie ukryciem 
problemu z poczuciem własnej tożsamości płciowej (rodzajowej)  
                                                 
10 Role społeczne oznaczają scenariusz zachowań jednostki, w którym wyrażają się 
oczekiwania społeczne, kierowane do osoby zajmującej określone miejsce w strukturze 
społecznej, zebrane w formie praw i obowiązków i obowiązujące bez względu na cechy 
osobiste (por. Sztompka, 2003, s. 110). 
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i wynikającego z tego obowiązku wypełniania ról rodzajowych. Różne 
okoliczności takie jak: wychowanie w domu, wychowanie w środowisku 
rówieśniczym i nabywanie przez człowieka wzorców, mają pozytywny 
wpływ na rozwój tożsamości płciowej bądź przyczyniają się do zaburzeń w 
tej sferze. 

Kobieta i mężczyzna nie zostali stworzeni, aby zamieniać się rolami, 
aby dochodziło do wymieszania ich cech, predyspozycji. Kobieta  
i mężczyzna zostali stworzeni, aby się wzajemnie dopełniać. W małżeństwie 
zarówno kobiecość i męskość mają szansę rozwijać się, a sam sens 
małżeństwa zawiera się w nie tylko w posiadaniu dzieci i pełnieniu ról 
matki i ojca, ale także w dalszym rozwoju osób.  

Kobiecość i męskość są ściśle związane z płcią i nie jest możliwe 
dokonanie zmian w tym zakresie. Człowiek może rozwijać się zgodnie  
z własną płciowością, albo może żyć w stałym konflikcie z sobą samym. 
Powołanie człowieka do małżeństwa bądź samotności jest przestrzenią, 
sytuacją życiową, w której on sam ma możliwość stawać się jeszcze bardziej 
sobą, czyli osobą, którą określa i wypełnia treścią jego tożsamość 
wynikająca z płci.  

  
4. Męskość jako zadanie 
 
Parafrazując słowa Jana Pawła II o wolności, można powiedzieć, że 

męskość nie jest dana osobie płci męskiej, ale jest mu zadana11. Podobnie 
jak człowieczeństwo jest nam nadane z góry, ale człowiek osobą się staje, to 
samo tyczy się kobiecości i męskości. Człowiek jest stworzony nie sam z 
siebie, ale otrzymuje życie, a razem z nim płeć. Męskości trzeba uczyć się 
przez całe życie, bo każdego dnia człowiek wybiera to, czy chce być 
człowiekiem dojrzałym, a w kontekście tych rozważań, dojrzałym 
mężczyzną.  

Dążenie do męskości nie przebiega w oderwaniu od rzeczywistości,  
w której człowiek funkcjonuje. W historii ludzkości zmieniają się zwyczaje, 
sposoby zachowań. Wzór męskości także podlega zmianom. Obecnie za 
męskiego przeważnie uważa się człowieka sukcesu. Mniej istotne staje się, 

                                                 
11 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 50. „Wolność 
jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie zadana. Poprzez wolność 
bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. Wybierając  
i wypełniając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości 
ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku narodowym  
i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie. Pozwala mu to 
unikać możliwych dewiacji, jakie zna historia, albo je przezwyciężać”.  
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jakimi środkami ten człowiek osiąga własne cele i odnosi sukces, który jest 
miarą jego męskości. Mniejszą wagę przywiązuje się do samego człowieka – 
do tego na ile on może być uważany za męskiego, na podstawie jego 
zachowania. Zasadne staje się pytanie o męskość – czy ona jest związana z 
osiągnięciami mężczyzny czy też dotyczy samego człowieka?  

Przywołam ponowie wymienione w Słowniku współczesnego języka 
polskiego cechy, które określają męskość, a są nimi: „odwaga, dzielność, 
bohaterstwo, nieustraszoność, waleczność, wytrzymałość”12. Ponadto 
męskość to odpowiedzialność i troska. 

Męskość nie jest tym, co człowiek płci męskiej osiąga, ale ona opisuje 
nam człowieka płci męskiej, który posiada cechy i zachowania, które 
pozwalają uznać go za dojrzałego mężczyznę. Nie to, co człowiek osiągnął  
w sensie materialnym czy zawodowym, stanowi o jego męskości, ale to, 
jakim on jest człowiekiem, jak reaguje w różnych sytuacjach życiowych. 
Męskość jest poddawana próbie w sytuacjach krańcowych, wymagających 
dzielności, odwagi, wytrzymałości, wtedy gdy godne zachowanie się jest 
wyzwaniem. Męskość to także bycie przy drugiej osobie na dobre i na złe. 
Wielu ludzi stawianych przez tzw. media za wzór męskości, w sytuacjach 
wymagających od nich stałości i odpowiedzialności, poddaje się i ucieka od 
obowiązków i odpowiedzialności.  

W męskość wpisuje się zdolność do podejmowania decyzji, które nie 
zawsze są wygodne, łatwe i przyjemne. Dojrzały mężczyzna potrafi 
powiedzieć nie temu, co zaburza jego funkcjonowanie, co jest przyczyną 
zranień dla niego i bliskich mu osób. Mężczyzna przede wszystkim szuka 
dobra innych ludzi. W męskość także wpisana jest bezinteresowna miłość, 
która nie zazdrości, nie szuka swego, we wszystkim pokłada nadzieję  
i wszystko przetrzyma13. Takich postaw należy uczyć się, do takich postaw 
należy nieustannie wychowywać.  

 

                                                 
12 Słownik współczesnego języka polskiego, dz. cyt. 
13 Św. Paweł, Hymn o miłości, w: Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Biblistów Polskich, 
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa 1980, Kor. 13, 1-13, s. 1302.     
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5. Szkolne wychowanie do męskości 
 
Jedną z przyczyn zacierania się różnic pomiędzy kobietami  

i mężczyznami oraz nadawania im prawa i przywileju do wyboru swojej 
tożsamości jest fiasko wychowania do kobiecości i męskości. Człowiek 
podlega procesowi wychowania w domu rodzinnym, w szkole i wszędzie, 
gdzie przebywa wśród ludzi. Człowiek otrzymuje gotowe wzorce, z których 
czerpie inspirację dla własnego działania, wyborów. System wychowania 
ma bardzo duże znaczenie, bo choć – powtarzając za Jean Paulem Sartre – 
„ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co 
ze mną zrobiono”, należy pamiętać, że wzorce przyjęte (świadomie bądź 
nieświadomie) silnie zakorzeniają się w psychice człowieka, stając się jego 
naturą, sposobem bycia i przyzwyczajeniem. 

Zacznę od wyjaśnienia pojęcia wychowania. Podstawowym zadaniem 
szkół (a przede wszystkim rodzin) jest wychowywanie ludzi, aby potrafili 
twórczo pracować na rzecz wspólnoty, do której należą.  Wychowanie 
według pedagoga prof. Stefana Kunowskiego (2001, s. 165) polega na 
osiągnięciu wszechstronnie rozwiniętego człowieczeństwa. Koniecznością 
jest niesienie pomocy wychowawczej dla prawidłowego ukształtowania 
człowieka, co razem jest ujmowane w pojęciu wychowania.   

Wychowanie przejawia się: w działaniu wychowawczym, czyli 
czynnościach wychowawców; w warunkach, okolicznościach i bodźcach, 
czyli sytuacjach wychowawczych; w wyniku, czyli w wytworze wszystkich 
działań i warunków; w zachodzących zmianach, a więc w całkowitym 
procesie wychowawczym człowieka. Wychowanie jest długotrwałym 
ciągiem zmian zachodzących w procesie wszechstronnego rozwoju 
człowieka, w czym biorą czynny i świadomy udział wychowawcy, ponadto 
w tym procesie ważną rolę spełniają różne okoliczności i warunki jako 
sytuacje wychowawcze. Bardzo ważną rolę spełnia sam wychowanek, 
którego dążenie do osiągnięcia większej samodzielności umysłowej, 
moralnej i życiowej jako najdalszego wytworu wychowania, jest 
nieodzowne, aby osiągnąć cel wychowawczy (tamże, s. 165). 

Szkoła jest miejscem, gdzie cele wychowawcze mogą być osiągnięte, 
ale pod warunkiem współpracy wychowanka z wychowawcą. Wychowanie 
nie jest „urabianiem” wychowanka, ale powinno polegać na pomocy oraz 
dialogu, aby wychowanek świadomie podjął decyzję kim chce być i jak 
realizować postawione sobie cele, aby przyczynić się do dobra wspólnego. 
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6. Wychowanie do męskości w szkołach zróżnicowanych 
 
Wychowanie do akceptacji własnej płci i wynikających z tego 

konsekwencji przejawiających się w działaniu zgodnym z własną 
tożsamością jest zadaniem przed którym stoją nauczyciele pracujący w 
szkole. Zadaniem każdej placówki wychowawczej powinno być 
przygotowanie człowieka do pełnienia przez niego życiowych zadań. 
Wychowanie do męskości – będące przedmiotem rozważań – stanowi 
wyzwanie edukacyjne.  

W szkole koedukacyjnej dzieci są wychowywane według jednego 
wzorca, modelu, gdyż system nauczania nie przewiduje rozróżnień. Jedynie 
nauczyciele w swoim podejściu i metodach edukacyjnych, mogą 
dostosowywać się do różnic płci i dbać o rozwój dzieci zgodnie z ich 
tożsamością płciową. W szkołach koedukacyjnych dużą wagę przywiązuje 
się do tolerancji jako wartości nadrzędnej. Tolerancja jest pożądaną cechą  
i do niej człowiek powinien być przyuczany. Wychowanie do tolerancji stało 
się jednym z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki.  

O ile wartości tolerancji nie można podważyć, trzeba pamiętać, że nie 
można jej krzewić poprzez ucieczkę od samodzielności w myśleniu  
i indywidualizmu, postrzeganego w kategoriach życia w zgodności z własną 
tożsamością (także rodzajową). Często jest inaczej, a warto pamiętać, że 
„sprzymierzeńcem w kształtowaniu u siebie i innych ludzi postaw 
tolerancyjnych jest samodzielne myślenie. W ten sposób może uda się 
zapobiec nietolerancji. To jest też główna droga do pokonania uprzedzeń, 
które już częściowo zniekształciły nasze widzenie świata” (Chlewiński, 
1992, s. 309). Zadaniem wychowawców jest wychowywanie, aby człowiek 
umiał wychowywać samego siebie i kształtować swoje życie zgodnie  
z własnym przeznaczeniem i tożsamością. 

Drugim istotnym czynnikiem, który powinien wskazywać na zakres 
realizacji tolerancji jest kryterium prawdy. „Granicą tolerancji czyichś 
poglądów jest zatem kryterium prawdy. Granicą tolerancji wobec postaw, 
poglądów i przekonań jest osobowe, biologiczne, ekonomiczne i duchowe 
zagrożenie”. Do takich zagrożeń zaliczamy niwelowanie różnic pomiędzy 
mężczyzną i kobietą, zrównywanie ich w prawach i obowiązkach oraz 
tworzenie jednego modelu zachowań i wspólnych dla obu płci ról 
społecznych. Nieuwzględnianie różnic jest występowaniem przeciw 
prawdzie o człowieku, który został stworzony jako mężczyzna lub kobieta, 
nie mając prawa do zmiany tej tożsamości płciowej, która została mu 
nadana w chwili urodzenia.  

Warunki i wychowanie w szkole koedukacyjnej przyczyniają do 
dostrzeżenia różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną (dzięki przebywaniu  
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z osobami odmiennej płci, co jest niewątpliwie zaletą szkół 
koedukacyjnych), stwarzają warunki do uczenia się zachowań  
i funkcjonowania w środowisku składającym się z ludzi obu płci. 
Sprzyjające warunki dla integracji dzieci obu płci są niewątpliwą zaletą 
szkół koedukacyjnych.   

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w szkołach koedukacyjnych 
program edukacyjny prowadzi do ujednolicenia zachowań, postaw oraz 
pełnionych ról społecznych, bez możliwości głębszego wyjaśnienia różnic 
płci, które nie powinny być powodem frustracji, ale powinny uczyć 
przyjęcia i rozwoju daru własnej płciowości, którą człowiek otrzymuje, aby 
nią służyć wspólnocie. Ideałem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy 
wychowaniem do kobiecości i męskości a integracją osób różnych płci.  

Szkoły zróżnicowane – wbrew temu co się o nich mówi – mają długą 
tradycję i jeszcze sto lat temu tradycyjną szkołą była taka, w której dzieci 
były dzielone w oparciu o kryterium płciowości. Dopiero w latach 
trzydziestych powstały pierwsze szkoły koedukacyjne. Obecnie nauczanie 
zróżnicowane jest edukacją alternatywną14.  

Szkoły zróżnicowane (a jest ich w Polsce ok. 7015) stwarzają dogodne 
warunki, aby wychowywać dzieci do pełnienia przez nich ról społecznych 
zgodnie z ich płciowością. Program oraz kadra dydaktyczna są tworzone 
pod kątem chłopców bądź dziewczynek, a więc cały system wychowania 
uwzględnia specyfikę wychowania dzieci danej płci. Można powiedzieć, że 
wszystkie specyficzne cechy (kobiece lub męskie) mają większą szansę 
rozwoju w szkole zróżnicowanej, właśnie ze względu na profil nauczania 
dostosowany do dzieci o tej samej płci i tożsamości.  

Pedagog Stanisław Kowal uważa, że na wspólnej edukacji zawsze ktoś 
traci. „Chłopcy i dziewczynki są równi, ale różni. Chłopcy szybciej łapią 
matematykę, więc ich koleżanki z klasy nabierają niesłusznego 
przekonania, że są w tym gorsze. Tymczasem one potrzebują tylko więcej 
czasu. Odwrotnie jest z językami. Tu chłopcy nie nadążają i już myślą: 
humanistki to dziewczynki”16. Rozdzielenie chłopców od dziewczynek 
pomaga dostosować program edukacyjny do możliwości uczniów.  
                                                 
14 K. Pruszkowska, Oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt, 
http://www.skrzydla.lublin.pl/oddzielne-szkoly-dla-chlopcow-i-dziewczat 
(22.03.2013). 
15 Por. D. Abramowicz, Pomorze: Moda na szkoły tylko dla chłopców, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/445314,pomorze-moda-na-szkoly-tylko-dla 
chlopcow,id,t.html?cookie=1 (19.03.2013). 
16 Cyt za: Koniec koedukacji?, 
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2541 
(20.03.2013). 
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Inną zaletą szkół zróżnicowanych jest skuteczność nauczania. 
Badania przeprowadzone w szkołach koedukacyjnych i szkołach 
zróżnicowanych wykazują, że dzieci ze szkół niekoedukacyjnych osiągają 
lepsze wyniki w nauce niż dzieci ze szkół koedukacyjnych. Jako przykład 
mogą posłużyć wyniki badań Australijskiego Towarzystwa Badań nad 
Edukacją, którymi objęto 270 tys. dziewcząt i chłopców. W raporcie z badań 
stwierdzono, że „osoby, które ukończyły szkoły żeńskie lub męskie, na 
studiach osiągają znacznie lepsze wyniki niż ich koledzy i koleżanki ze szkół 
koedukacyjnych”17.  Warto też zwrócić uwagę na inne aspekty 
przemawiające za edukacją zróżnicowaną. Chłopcy w inny sposób odbierają 
bodźce wzrokowe i słuchowe18, a więc metody przekazywania wiedzy też 
powinny być dostosowane do predyspozycji uczniów, a najprostszym 
sposobem osiągnięcia dobrych efektów jest podział według płci.   

Warto odnieść się do kwestii zdolności osób, które edukowały się  
w szkołach zróżnicowanych, do zawarcia małżeństwa. „Wieloletnie badania 
wykazały, że osobna nauka nie ma wpływu na relacje z płcią przeciwną, 
przeciwnie – wpływa pozytywnie na trwałość zawieranych przez 
absolwentów małżeństw”19 – o tym przekonuje w rozmowie z dziennikarką 
Dorotą Abramowicz Robert Mazelanik, przedstawiciel Europejskiej 
Organizacji Szkół Zróżnicowanych w Polsce.  

Personalizacja nauczania wpływa korzystnie na wszechstronny 
rozwój uczniów. Uzyskanie tego samego efektu wychowawczego  
i podobnych wyników w nauce wymaga dużo większego wysiłku kadry w 
szkole koedukacyjnej niż w szkole zróżnicowanej20. Zauważyli to 
Brytyjczycy. Wśród 100 najlepszych szkół angielskich 81 z nich to szkoły 
niekoedukacyjne. Najstarsza publiczna szkoła dla chłopców istnieje tam już 
600 lat. W rankingu „najlepszych szkół prywatnych w 90 proc. z nich 
chłopcy i dziewczyny uczą się oddzielnie. Podobnie jest w innych krajach: 
cztery najlepsze szkoły w Chile to szkoły niekoedukacyjne, w Kanadzie 
jedenaście z najlepszej szesnastki”21. W Stanach Zjednoczonych szkoły 
zróżnicowane znajdują się w ofercie szkół państwowych. System szkół 
niekoedukacyjnych został tam wprowadzony w 2005 roku i funkcjonuje 
                                                 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
19 D. Abramowicz, Pomorze: Moda na szkoły tylko dla chłopców, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/445314,pomorze-moda-na-szkoly-tylko-dla 
chlopcow,id,t.html?cookie=1 (19.03.2013). 
20 Rodzice powinni mieć wolność wyboru, 
http://www.ostatniaszuflada.pl/rodzina/rodzice-powinni-miec-wolnosc-wyboru.html 
(15.03.2013). 
21 Dlaczego nasza szkoła i edukacja zróżnicowana,  
http://www.szkoladlachlopcow.pl/podstrona.php?a=16&b=16 (21.03.2013). 
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tam ponad 600 takich placówek. W Europie szkoły zróżnicowane 
największą popularnością cieszą się w Hiszpanii i Irlandii22. 

Wyniki w nauce są lepsze w szkołach zróżnicowanych niż w szkołach 
koedukacyjnych, gdyż system nauczania dostosowuje się do różnic 
pomiędzy tempem rozwoju i zdolności chłopców i dziewczynek.  

„Chłopcy gorzej niż dziewczynki radzą sobie w szkołach do poziomu 
liceum. Dziewczynki znacznie ich wyprzedzają. W związku z tym chłopcy 
wycofują się, idą raczej w zachowania destrukcyjne niż w naukę” – 
tłumaczył Robert Mazelanik, dyrektor szkoły dla chłopców Żagle podczas 
konferencji pt. Świat syna, świat córki, zorganizowanej w Krakowie przez 
Stowarzyszenie Sternik, Akademię Familijną oraz Instytut Nauk  
o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. „Jeśli się uczy inaczej chłopców i dziewczynki, 
chłopcy nie tracą zapału do nauki, a dziewczynki lepiej funkcjonują 
społecznie. Nie ma problemów, szczególnie emocjonalnych, które pojawiają 
się głównie w gimnazjach. Można maksymalnie wykorzystać potencjał 
rozwojowy chłopców i dziewcząt”23.  Naturalne różnice pomiędzy 
chłopcami i dziewczynkami mają wpływ na przyswajanie przez nich 
wiedzy, pracę w grupie, wzajemną komunikację. Edukacja zróżnicowana 
umożliwia precyzyjne dobranie narzędzi edukacyjnych i pozwala 
skuteczniej pomagać dziecku w rozwijaniu własnych talentów.  

Ojciec Paweł Mynarz, dyrektor Męskiego Liceum Ogólnokształcącego 
św. Bernarda Ojców Cystersów w Krakowie, przekonując do edukacji 
zróżnicowanej, powołuje się na badania, które potwierdziły, że chłopcy 
uczą się inaczej od dziewczynek oraz chłopcy nie rozpraszają się obecnością 
dziewcząt i dzięki temu skupiają się bardziej na nauce24. 

   
7. Podsumowanie 
 
Suma wymienionych zalet szkół zróżnicowanych pozwala na 

wyciągnięcie wniosków. Metody dydaktyczne w szkole niekoedukacyjnej są 

                                                 
22 Por. D. Abramowicz, Pomorze: Moda na szkoły tylko dla chłopców, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/445314,pomorze-moda-na-szkoly-tylko-dla 
chlopcow,id,t.html?cookie=1 (19.03.2013). 
23 E. Borek, Szkoły niekoedukacyjne są OK, „Dziennik Polski”, 12.06.2010, 
http://www.sternik.edu.pl/o-nas-2/57-szkoly-niekoedukacyjne-sa-ok (17.03.2013).  
24 Por. K. Pruszkowska, Oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt, 
http://www.skrzydla.lublin.pl/oddzielne-szkoly-dla-chlopcow-i-dziewczat 
(20.03.2013). 
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dostosowane do płci dzieci25. Chłopcy i dziewczynki edukowane oddzielnie, 
rozwijają swoje talenty zgodne z ich predyspozycjami i w tempie 
dostosowanym do ich możliwości oraz do ich biologicznego i psychicznego 
rozwoju. Czas spędzony w szkole jest wykorzystany na naukę i wychowanie 
do samodzielności, która przejawia się w podejmowaniu wyzwań, wśród 
których w przypadku chłopców, jest zdolność do rywalizacji z innymi 
mężczyznami oraz troska i odpowiedzialność za płeć piękną. 
Wszechstronny rozwój jednostki w szkole zróżnicowanej osiągany jest 
szybciej i pełniej niż w szkole koedukacyjnej. Chłopcy wychowywani w 
szkole zróżnicowanej otrzymują wzorce, które pomagają im stać się 
dojrzałymi mężczyznami.  
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WYCHOWAWCZE INSPIRACJE JANUSZA KORCZAKA DLA PROCESU 

EDUKACJI DZIECI W OGÓLNEJ TENDENCJI KULTURY PONOWOCZESNEJ 
 

 „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala,  
nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje,  
nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje –  
przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych  
chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na  
walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł triumf  
odnosi”. 
                             Janusz Korczak1 

 
Wprowadzenie 
 
Janusz Korczak (Henryk Goldszmit)2 był lekarzem pediatrą, który 

wykształcenie zdobył na Wydziale Medycyny Uniwersytetu 
Warszawskiego, następnie na uczelniach zagranicznych: w Berlinie,  
w Paryżu i w Londynie. Pomimo gruntownego wykształcenia medycznego 
nie ograniczał swoich zainteresowań do problematyki dzieciństwa jako 
kategorii medycznej i leczenia dzieci, lecz z humanistyczną wrażliwością 
kreował kulturę pozytywnych wzorów w zakresie działalności opiekuńczo-
wychowawczej i ochrony praw dziecka. W tym celu stworzył własny 
program wychowania sierot w domu dziecka, zbliżony do warunków 
panujących w rodzinie. Swoją koncepcję pedagogiczną (pedagogika 
naturalistyczna) wdrażał każdego dnia, zarówno jako opiekun, 
wychowawca dzieci (dyrektor Domu Sierot), jak i na łamach prasy oraz za 
pośrednictwem radia. Jak wiadomo Korczak jest również autorem licznych 
publikacji poświęconych problematyce wychowania dzieci, spośród których 

                                                 
1 J. Korczak, Jak kochać dziecko, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1998, s. 86. 
2 Niniejszy artykuł został zaprezentowany na seminarium naukowym nt. Aktualność idei 
Janusza Korczaka we współczesnej teorii i praktyce pedagogicznej, zorganizowanym 
przez Panią prof. dr hab. B. Kałdon i Panią prof. zw. dr hab. I. Kurlak na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dn.  
6 grudnia 2012 roku i będzie opublikowany również w pracy zwartej.  
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należy szczególnie podkreślić pedagogiczną wartość dzieł pt.: „Momenty 
wychowawcze” (1919), „Jak kochać dziecko?” (dwa tomy opublikowane w 
latach 1920 – 1921), „Prawo dziecka do szacunku” (1929), „Pedagogika 
żartobliwa” (1939).  

Celem artykułu jest wyjaśnienie koncepcji Janusza Korczaka 
dotyczącej wychowania dzieci oraz wskazanie ponadczasowej wartości jego 
pedagogicznych tez - jako inspiracji dla praktyki edukacyjnej w ogólnej 
tendencji kultury ponowoczesnej, na przełomie XX/XXI wieku. Artykuł ma 
strukturę problemową: dziecko podmiotem wychowania, wychowawca 
jako podmiot procesu wychowania, zasada podmiotowości w procesie 
wychowania dzieci. Podstawę badań naukowych stanowią przede 
wszystkim źródła drukowane, jakimi są dzieła autorskie Janusza Korczaka, 
poświęcone problematyce wychowania dzieci.  

 
1. Dziecko podmiotem wychowania 

 
„Kwiat jest zapowiedzią przyszłego owocu, pisklę będzie 
kurą, która znosi jaja…”. 
                                            Janusz Korczak3 

„Nie ma dzieci - są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym 
zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze 
uczuć…”. 
                                            Janusz Korczak4 

„Czy dobrze jest być dzieckiem? – Tak sobie. Nie bardzo. Nie 
wiem. Zapomniałem…”. 
                                                     Janusz Korczak5 

 
Według Janusza Korczaka każde dziecko ma niepowtarzalną 

osobowość i jak każdy człowiek ma zalety i wady, a „w każdym człowieku 
jest jakby cały świat…” (Korczak, 1958, s. 43-44). Są dzieci flegmatyczne, 
kapryśne, wrażliwe, psotliwe, płaczące, dzieci ładne, zdrowe, pogodne, 
śmiałe, utalentowane, chore. Wszystkie dzieci mają prawo do szacunku  
z powodu niewiedzy, mają prawo do szacunku dla ich niepowodzeń i łez, 
dla trudu ich pracy poznawania życia, uczenia się, mają prawo do szacunku 

                                                 
3 Tenże, Prawo dziecka do szacunku, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa, 
Kraków 1948, s. 6. 
4 Tenże, Myśli; wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 11. 
5 Tenże, Refleksje, Towarzystwo „Pomoc dla Sierot”, Warszawa 1938, s. 1. 
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dla osobistej własności i dla tajemnic dziecięcych, jak również mają prawo 
do szacunku dla – jak to Korczak ujął – bieżącej godziny, dla każdej chwili 
(por. Korczak, 1948, s. 28-30). „Żądajmy szacunku dla jasnych oczu, 
gładkich skroni, młodego wysiłku i ufności (…) Szacunku, jeśli nie pokory 
dla (…) niepokalanego, świętego dzieciństwa…” (tamże, s. 42-43). Korczak 
jako wieloletni opiekun i wychowawca dzieci zaznaczył, że one pragną, aby 
je traktowano poważnie, z zaufaniem (por. Korczak, 1998, s. 104) 
potrzebują przewodnika, który wspiera ich niepowtarzalny rozwój. W 
koncepcji Janusza Korczaka dziecko jest podmiotem procesu wychowania 
w poszanowaniu jego godności i prawa do wyrażania myśli, uczuć - we 
wszystkich organizacyjnych formach wychowania indywidualnego, 
zbiorowego, zespołowego.  

 
2. Wychowawca jako podmiot procesu wychowania 

 
„Czemu dziecko złe dla jednego wychowawcy, dobre dla 
drugiego?” 
                                                  Janusz Korczak6 
„Im mizerniejszy poziom duchowy, bezbarwniejsze moralne 
oblicze, większa troska o spokój i wygodę, tym więcej 
nakazów i zakazów, dyktowanych pozorną troską o dobro 
dzieci”. 
                                                  Janusz Korczak7 

Według Korczaka wychowawcą jest zarówno matka, ojciec, 
dziadkowie, pradziadkowie, jak i pedagodzy. Jego zdaniem macierzyństwo 
uszlachetnia kobietę, zwłaszcza gdy kobieta stając się matką dojrzewa 
duchowo (por. Korczak, 1998, s. 7) i rozumie jak ogromne znaczenie dla 
prawidłowego rozwoju dziecka ma jej troskliwa opieka nad dzieckiem. 
„Gdyby młoda matka wiedziała, jak decydujące są te pierwsze dnie  
i tygodnie nie tyle dla zdrowia dziecka dziś, ile dla przyszłości obojga. A jak 
łatwo je zmarnować!” (Korczak, 1919, s. 13). W koncepcji Korczaka 
wychowawca powinien być osobą dojrzałą psychicznie (przede wszystkim 
emocjonalnie, społecznie), odpowiedzialną, autonomiczną, cierpliwą, 
rozumną. Wyjaśnił, że człowiek rozumny nie musi być człowiekiem 
wykształconym, „może nawet czytać nie umieć, ale zawsze sam postępuje 
jak należy i innym da rozumną radę…” (Korczak, 1978, s. 35).  

                                                 
6 Tenże, Prawo dziecka do szacunku, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa, 
Kraków 1948, s. 35. 
7 J. Korczak, Myśli; wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 24. 
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Korczak w swoich publikacjach uzasadniał tezę, że zły wychowawca 
własne pomyłki przypisuje dzieciom i twierdzi, że dzieci nie powinny 
hałasować, brudzić ubrań, nie powinny sprawiać problemów 
wychowawczych. Niesumienny wychowawca lekceważy ich spory i nie wie 
nawet jakie są problemy dziecięce. Rozumny wychowawca wie natomiast, 
że dzieci są niedojrzałe psychicznie, ustawicznie pracuje nad sobą i stara się 
poznać oraz zrozumieć problemy swoich wychowanków. Wie, że dziecko 
ma prawo „skłamać, wyłudzić, wymusić, ukraść. Ono nie ma prawa kłamać, 
wyłudzać, wymuszać, kraść” (Korczak, 1920, s. 47). Korczak próbując 
zrozumieć ten trudny problem wychowawczy wnikliwie obserwował dzieci 
i stwierdził, że dzieci kradną, gdy czegoś jest dużo (więc można wziąć 
jedno), albo gdy nie znają właściciela lub gdy je okradziono i czegoś 
potrzebują, gdy są wychowywane w atmosferze przyzwolenia (tolerancji) 
dla kradzieży. Podkreślił, że dzieci naśladują dorosłych z najbliższego 
otoczenia społecznego i „w świecie dziecięcym dzieje się to wszystko, co się 
dzieje w brudnym świecie dorosłych. Znajdziesz przedstawicieli wszystkich 
typów ludzi i okazy wszystkich ich czynów niegodnych” (tamże, s. 54). 
Korczak wyznał: „kocham je jak przyrodnik, który przygląda się jakiejś 
mizernej, złośliwej istocie” (tamże, s. 68). Przyznał, że „im więcej człowiek 
widzi i dłużej żyje, tym mniej pewien siebie…’ (Korczak, 1939, s. 95).   

Zalecał wychowawcom tworzenie pedagogicznej kultury 
pozytywnych wzorów społecznego zachowania się, w procesie nabywania 
przez dzieci kompetencji społecznych - na fundamencie wartości prawdy, 
uczciwości, pracowitości, szczerości. Do wychowawców skierował 
następujące słowa: „poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie 
sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz 
wykreślać zakres ich praw i obowiązków” (Korczak, 1987, s. 32). Był 
zwolennikiem intrapersonalnej pracy wychowawców nad sobą 
(samowychowanie), doskonalenia własnej osobowości, wzbogacania duszy, 
stwierdził: „uczmy własnym przykładem” (Korczak, 1948, s. s. 6).  

 
3. Zasada podmiotowości w procesie wychowania dzieci 
 

„Dla wykroczeń i uchybień wystarczy cierpliwa, życzliwa 
wyrozumiałość; występnym potrzebna jest miłość”. 
                                                  Janusz Korczak8 

Janusz Korczak rozważając problematykę wychowania dzieci 
przypomniał znane przysłowie: zgodą wzrastają rzeczy małe, niezgodą 

                                                 
8 Tamże, s. 39. 
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upadają największe9, wyznał: „jestem bezwzględnym, nieubłaganym 
przeciwnikiem kary cielesnej. Baty dla dorosłych nawet, będą tylko 
narkotykiem, nigdy – środkiem wychowawczym” (Korczak, 1939, s. 22). 
Zastanawiał się, dlaczego „ludzie myślą, że jeśli ktoś nie wie, nie umie, musi 
zaraz być głupi?” (Korczak, 1938a, s. 12).  

W koncepcji Janusza Korczaka zasadę podmiotowości w procesie 
wychowania dzieci może stosować tylko ten wychowawca, który zna 
swoich wychowanków i podmiotowo ich traktuje, odnosi się do nich 
serdecznie, nazywa zdrobniałym imieniem, który jest troskliwy jak matka, 
przestrzega prawa dziecka i rozumie, że dziecko jest podmiotem procesu 
wychowania - w związku z tym przeżywa również własną niemoc (bezsiłę) 
w bezradności dziecka (por. Korczak, 1998, s. 87) w niełatwych sytuacjach 
wychowawczych, gdy np. dzieciństwo upływa na ukrywaniu się, cierpieniu, 
chorobie (por. Korczak, 1993, s. 65).  

Korczak dzieci porównywał do poetów i filozofów, ponieważ „poetą 
jest człowiek, który się bardzo weseli i bardzo martwi, łatwo się gniewa  
i mocno kocha – który silnie czuje, wzrusza się i współczuje. I takie są 
dzieci. A filozofem jest człowiek, który się bardzo zastanawia i chce 
koniecznie wiedzieć jak wszystko jest naprawdę. I znów, takie są dzieci” 
(Korczak, 1987, s. 18-19). Twierdził, że wychowawcy powinni nauczyć 
dzieci nie tylko cenić prawdę, ale również rozpoznawać kłamstwo, nie tylko 
kochać, szanować, ale również nie ulegać i buntować się. Był zwolennikiem 
wychowania naturalnego, z poszanowaniem autonomii dziecka,  
w atmosferze życzliwej wyrozumiałości i tolerancji dla żartu, psoty 
dziecięcej, naiwnego grzechu. Pisał: „…pozwól dzieciom błądzić i radośnie 
dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić. Wychowawco, 
jeśli dla ciebie życie jest cmentarzem, pozwól im widzieć w nim łąkę” 
(tamże, s. 23).  

Korczak cenił spostrzegawczość dzieci, dlatego zalecał wychowawczą 
odpowiedzialność za każde słowo i czyn. Twierdził, że nie jest łatwo 
zrozumieć swoich wychowanków, ale aby skutecznie realizować zasadę 
podmiotowości w procesie wychowania dzieci, należy je dobrze poznać  
i opracować diagnostykę pedagogiczną, opartą na rozumieniu przyczyn. 
Napisał, że warto również docenić „twórcze <nie wiem>, współczesnej 
wiedzy odnośnie dziecka” (Korczak, 1919, s. 1). W tym celu trzeba je 
wnikliwie obserwować i notować spostrzeżenia: „obserwuj mękę 
ruchliwego, pobudliwego – jak rozumnie gospodaruje, by nie budząc 

                                                 
9 Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Por. J. Korczak, O gazetce 
szkolnej, Nakładem S-ki Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, Warszawa, Kraków, 
Poznań 1921, s. 8. 
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niezadowolenia nauczyciela, dać ujście energii w pół i ćwierć ruchach – ile 
się biedzi, zanim wybuchnie czemuś takiem, co wywoła uwagę: <siedź 
spokojnie>. Jakże <szczęśliwe> jest dziecko apatyczne, senne!” (Korczak, 
1924, s. 7).  

Korczak podkreślił znaczenie bezstronności w procesie poznawania 
oraz pedagogicznego badania dzieci - takimi jakimi one są. Był 
przeciwnikiem stygmatyzowania wychowanków (ich społecznego 
naznaczania), co nierzadko zdarza się zwłaszcza w trudnych sytuacjach 
wychowawczych. Będąc zwolennikiem wychowania opiekuńczego wyznał 
skromnie: „jako wychowawca mam bardzo subtelny odruch buntu przeciw 
własnej niedoskonałości” (tamże, s. 64). Twierdził, że należy wychowywać 
do wolności, przestrzegać niezbywalne prawa dziecka – np. nie można 
zmuszać dzieci do snu (por. Korczak, 1939, s. 53) i posiłków (jego zdaniem 
dziecko powinno tyle jeść i tak długo spać, ile chce, ile potrzebuje), ale 
należy ochraniać dzieci przed niebezpieczeństwem, odpowiadać na ich 
pytania, takie jak np.: 

- O czym rozmawiają mrówki? 
- Czy są krasnoludki? 
- Dlaczego kanarek nie może iść do nieba? 
- Co to jest cień, dlaczego nie można od niego uciec? 
- Dlaczego dla dziewczynek trzeba być grzecznym?  
                            (Korczak, 1998, s. 89-95). 
- Czy żaba może mieć katar? 
- Czy rekin silniejszy, czy krokodyl? 
- Czy przyjemniej jest kichać, czy ziewać? 
- Czy gorszy ból brzucha, czy zęba?  
                          (Korczak, 1939, s. 27-29). 
Janusz Korczak wiedział, że dziecko jest istotą kreatywną, umożliwił 

więc dzieciom rozwijanie postaw twórczych oraz ekspresję swoich przeżyć 
i uczuć na łamach „Małego Przeglądu”; napisał: „potrzeba pism dla dzieci  
i młodzieży ale takich pism, których współpracownikami byłyby one same” 
(Korczak, 1921, s. 3). Stwierdził: „zauważyłem, że na szkołę skarżą się ci, 
którym w domu jest dobrze, którym dom daje dużo różnych rozrywek. Albo 
tacy, od których rodzice żądają, żeby się dobrze uczyli, chociaż nie są zdolni 
i nauka z trudem przychodzi” (Korczak, 1958, s. 32).  

Korczak wyjaśniając znaczenie zasady podmiotowości w procesie 
wychowania dzieci wyznał: „sięgam po najwyższe wtajemniczenie, 
najtrudniejszą iluminację. Dla wykroczeń i uchybień wystarczy cierpliwa, 
życzliwa wyrozumiałość, występnym potrzebna jest miłość” (Korczak, 
1987, s. 23) Uogólnił, że działalność wychowawcza jest pracą twórczą, 
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metaforycznie porównał pracę wychowawcy do pracy autora książki, który 
„kończąc pracę, ma świadomość, że powiedział w niej to, co wie, wyczytał, 
według stwierdzonych ocenił wzorów. Oddając do druku, ma spokojne 
uczucie zadowolenia, że dojrzale zdolne do samodzielnego życia powołał 
dziecię” (Korczak, 1919, s. 144).  

 
4. Zakończenie – wartości aplikacyjne koncepcji opiekuńczo-
wychowawczej Janusza Korczaka dla praktyki edukacyjnej w XXI 
wieku 
 
Profesor Stefan Wołoszyn słusznie podkreślił, że ukształtowana w 

pierwszej ćwierci XX stulecia pedagogia Janusza Korczaka zachowuje swój 
blask i skuteczność wychowawczą, promieniując na wiele krajów (por. 
Wołoszyn, 1998b, s. 127). Tym bardziej, że jak wiadomo, dzieła Janusza 
Korczaka przetłumaczono na wiele języków, m.in. na język niemiecki, 
francuski, angielski, rosyjski, japoński, arabski.  

Profesor Eugenia Lesiak-Laska zaznaczyła, że Janusz Korczak jest 
symbolem takich wartości, jak: dobro, miłość, prawda (por. Lesiak-Laska, 
2000, s. 184). Można przyjąć, że jego koncepcja opiekuńczo-wychowawcza 
jest ponadczasowa w procesie nabywania kompetencji kulturowych  
i społecznych przez dzieci, ponieważ jest autentyczna i wpisała się  
w postulaty: pajdocentryzmu, psychologii różnic indywidualnych, 
poszanowania wolności, wyzwalania autokreacji dziecka. Korczak dostrzegł 
w dziecku istotę „…czystą duchowo…”, niepowtarzalną, wolną, kreatywną; 
twierdził, że dziecko symbolizuje nadzieję.  

Poza tym, racjonalność pedagogiczna stanowi rozumne uzasadnienie 
poprawnego myślenia i działania. Chodzi zarówno o wiedzę, którą pedagog 
wykorzystuje wyjaśniając problemy badań naukowych, jak i o refleksję 
związaną z praktyką edukacyjną. W tym sensie racjonalność pedagogiczna 
może być ujmowana w aspekcie kompetencji hermeneutycznej, którą 
tworzą wartości przeżywane, jak i w aspekcie praktycznych działań 
interpretacyjnych (por. Szymański, 2000, s. 42). W takim ujęciu, koncepcja 
opiekuńczo-wychowawcza Janusza Korczaka twórczo ewokuje w ogólnej 
tendencji kultury ponowoczesnej - w warunkach, gdy rzeczywistość 
społeczna „nie jest dana”, lecz „zadana”, gdy następuje ponowoczesne 
przetwarzanie dziedzictwa kultury (z misją hermeneutów w kulturze), gdy 
historyczne źródło nie prowadzi już do przeszłości, lecz do jej innej/nowej 
interpretacji, co również może służyć samoregulującej się stabilizacji 
kultury pedagogicznej - w służbie praktyki edukacyjnej w XXI wieku.  
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ROZWÓJ CHŁOPCÓW W OKRESIE DORASTANIA  
A UZALEŻNIENIE OD PORNOGRAFII 

 
Erik H. Erikson (2004) w swojej książce „Tożsamość a cykl życia” 

napisał, że człowiek w okresie dorastania znajduje się pomiędzy anarchią 
popędów a autokracją sumienia i jedynie dojrzała tożsamość może 
zapewnić mu wewnętrzną równowagę. Niewątpliwie uzależnienie od 
oglądania materiałów pornograficznych jest jakąś formą „anarchii 
popędów” w psychice jednostki, ponieważ powoduje wiele subiektywnie 
odczuwanego cierpienia (Wilson, 2012).  

W poniższym artykule podjęto  problem uzależnienia od pornografii 
w kontekście specyfiki okresu dorastania u chłopców. Jak pokazują bowiem 
badania amerykańskie, 11 milionów nastolatków regularnie ogląda 
materiały pornograficzne w internecie (za: PinkCrossFoundation, 2013), co 
niektórzy naukowcy próbują tłumaczyć jako zrozumiałe w odniesieniu do 
biologicznych i psychologicznych zmian zachodzących w dorastającej 
jednostce (por. np. Jaczewski, Grodzki, Izdebski, 1994), a co jednak nie jest 
ani naturalne, ani też nieszkodliwe. 

 
1. Oglądanie pornografii – naturalne czy nie? 

 
 Twierdzenie, że oglądanie pornografii jest nienaturalne, wobec 

nurtów podkreślających  zrozumiałość takiego zachowania w odniesieniu 
do biologicznych uwarunkowań dorastającego mężczyzny, może wydawać 
się pewną sprzecznością i wymaga wyjaśnienia.  

Warto zauważyć w tym miejscu, że oglądanie materiałów 
pornograficznych jest nowością w historii ludzkości, z którą nasi 
przodkowie nie mieli do czynienia (Wilson, 2012). Internet daje w tym 
względzie ogromne możliwości: osoba, która chce przeglądać strony 
pornograficzne, może wybierać spośród tysięcy kobiet w przeróżnych 
filmikach. Co więcej, jak zauważył Gary Wilson filmy pornograficzne  
w naszych czasach stają się coraz bardziej absorbujące uwagę  
i uzależniające (tamże). 
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Sytuacja ta nie jest naturalna. Mężczyzna czy chłopak przeglądający 
takie strony znajduje się w środowisku bodźców w jakimi żaden z jego 
przodków nigdy się nie znajdował (osoba taka w ciągu jednego dnia może 
zobaczyć więcej kobiet w sytuacjach seksualnych, niż ludzie żyjący dawniej 
przez całe życie, nie nawiązując jednocześnie żadnych relacji 
interpersonalnych (tamże).  

Zdaniem wielu badaczy taka nienaturalna sytuacja odbija się 
szkodliwie na funkcjonowaniu mózgu człowieka (szczególnie nastolatka). 
Szkodliwość takiego oddziaływania polega na tym, że jest ono uzależniające 
przy jednoczesnym obniżaniu stopnia odczuwanej satysfakcji z oglądania 
takich materiałów. Jak w każdym innym uzależnieniu podobnie i w tym 
następuje postępujące zmniejszenie wrażliwości na czynnik wywołujący 
pierwotnie odczucie dużej przyjemności (przykładowo analogicznie do 
alkoholu) (za: tamże).  

Powstaje więc pytanie, dlaczego ludzie oglądają materiały 
pornograficzne i z jakiego powodu są one tak uzależniające? Aby na nie 
odpowiedzieć, należy przede wszystkim zauważyć, że pornografię oglądają 
głównie mężczyźni (por. np. Jaczewski, Grodzki, Izdebski, 1994; Wilson, 
2012). Dzieje się tak dlatego, że są oni szczególnie wrażliwi na bodźce 
wzrokowe w procesie powstawania pobudzenia seksualnego. Dla kobiet 
natomiast szczególnie stymulującymi w tym zakresie są bodźce związane  
z dotykiem i słuchem (Jaczewski, Grodzki, Izdebski, 1994).  Niemniej 
jednak, gdyby każdy z mężczyzn mógł oglądać materiały pornograficzne 
jedynie z jedną i tą samą aktorką, czy modelką wówczas szybko by porzucił 
tą aktywność i nigdy nie stałaby się ona uzależniająca1.  

W mózgu mężczyzny oglądającego materiały pornograficzne  
w Internecie za każdym „kliknięciem” na kolejny filmik lub zdjęcie 
przedstawiające inną kobietę w sytuacji seksualnej, wzrasta poziom 
dopaminy stymulującej w mózgu układ nagrody (Wilson, 2012), który 
reaguje jakby właśnie został osiągnięty biologicznie ważny cel.  Mechanizm 
ten ponadto, kierując się ukształtowaną w toku ewolucji zasadą działania, 
aby mieć jak największą ilość potomstwa, każe mężczyźnie nie przestawać 
(nawet pomimo tego,  że osoba zaczyna na poziomie świadomym 

                                                 
1 Zjawisko to wyjaśnia efekt Coolidge’a (za: Wilson, 2012), zgodnie z którym zauważono, 
że libido samców różnych gatunków zwiększa się, jeżeli mają oni dostęp seksualny do 
wielu partnerek. Innymi słowy  samiec może odbyć więcej stosunków w krótkim okresie 
czasu z wieloma partnerkami, niż z jedną i tą samą partnerką w tym samym okresie 
czasu. Opisane zjawisko dotyczy także człowieka. Zgodnie z teorią ewolucji mechanizm 
biologiczny za nie odpowiedzialny został wykształcony w procesie doboru naturalnego 
w celu zapewnienia jak największej liczby potomstwa. 
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dostrzegać złe skutki takiego zachowania, czy też jest to sprzeczne  
z wyznawanymi normami moralnymi) (tamże).  

Po pewnym czasie mózg staje się mniej wrażliwy na produkowane 
neuroprzekaźniki stymulujące układ nagrody, przez co przyjemność  
z oglądania pornografii (oraz przyjemność ze współżycia seksualnego) 
znacznie maleje, co wcale jednak nie zmniejsza częstotliwości zachowań 
związanych z oglądaniem materiałów pornograficznych (tamże). Co więcej, 
jak wykazały badania neuroobrazowania mózgu, jego ośrodki 
odpowiedzialne za przyjemność są w ogóle mniej aktywne u osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i gier wideo. Powyższe dane można 
odnieść także do uzależnienia od pornografii, ponieważ niezależnie od 
rodzaju uzależnienia, jego biologiczny mechanizm jest zawsze taki sam (za: 
tamże).  

Fakt, że pomimo to uzależnienie pozostaje, można tłumaczyć 
działaniem ewolucyjnie wykształconych mechanizmów, nieumiejętnością 
radzenia sobie z przykrymi przeżyciami, takimi jak: znudzenie, poczucie 
samotności, złość, zestresowanie, zmęczenie, czy też wyuczonym sposobem 
reagowania (Bruin,2009).  

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że opisany wyżej mechanizm 
uzależnienia bazuje na pewnego rodzaju „oszustwie” w stosunku do 
systemu biologicznego.  

Jaczewski, Grodzki, Izdebski (1994) stwierdzają, że wyznacznikami 
zachowania seksualnego człowieka są rozładowanie napięcia seksualnego 
oraz potrzeba więzi emocjonalnej. Pobudzenie seksualne następuje na 
skutek odbioru specyficznych bodźców, natomiast potrzeba więzi 
emocjonalnej, to „uczucie, które przejawia się objawianym przywiązaniem, 
chęcią bycia w pobliżu osoby kochanej oraz podejmowaniem czynności 
zmierzających do wywołania wzajemności” (tamże).  

Rozładowanie napięcia seksualnego poprzez oglądanie materiałów 
pornograficznych (czemu często towarzyszy masturbacja - Bruin, 2009), 
niewątpliwie jest pozbawione tego drugiego komponentu. W sytuacji 
naturalnej seks wiąże się z relacjami interpersonalnymi, zalotami, 
przywiązaniem, miłością  itp. (Wilson, 2012).  

Tymczasem przeżywanie seksualności w sposób nieintegralny, 
odłączony od miłości, łączy się z lękiem, gniewem, agresją, a nawet wręcz  
nienawiścią (Augustyn, 2009).  

System biologiczny zostaje w pewnym sensie oszukany, ponieważ 
funkcjonuje tak, jakby „obiecano” mu spełnienie w wyniku oglądania 
pornografii, a wiadomo, że takie spełnienie z wyżej opisanych powodów nie 
jest możliwe.   
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Grupą osób, która najbardziej jest narażona na tego rodzaju 
„oszustwa”, to chłopcy w okresie dorastania.  Dojrzewanie seksualne wiąże 
się z najwyższym poziomem napięcia seksualnego w ciągu życia, 
powstającego pod wpływem gwałtownego wzrostu produkcji hormonów 
płciowych (Jaczewski, Grodzki, Izdebski, 1994). Seksualizm w wieku 14 – 
15 lat ma ponadto charakter podkorowy, co oznacza, że hamujące działanie 
bodźców korowych jest jeszcze niedostatecznie wykształcone. Świadczy o 
tym zjawisko częstych reakcji wzwodami w ciągu dnia (tamże). W 
kontekście tej wiedzy tłumaczony jest fakt sięgania dorastających chłopców 
po pornografię (ThePinkCrossFoundation, 2013).  

Nie tylko jednak pod względem biologicznym okres dorastania jest 
czasem sprzyjającym takim zachowaniom. Z psychologicznego punktu 
widzenia nastolatek znajduje się w okresie, kiedy obraz samego siebie nie 
jest stabilny, co wiąże się z wyjątkowo silną zależnością od opinii innych 
oraz epizodami obniżonego poczucia własnej wartości i smutku (Kępiński, 
2003). Osoba taka pragnie ponadto stać się dorosłą, wyzwolić się  
z dziecięcej zależności od swoich rodziców, mimo, że obawia się tego. Stąd 
też częste eksperymentowanie ze swoim zachowaniem w roli dorosłego, 
robienie rzeczy zarezerwowanych „tylko dla dorosłych” (np. picie alkoholu) 
(tamże). Trudne przeżycia, zmiany nastroju, konflikty, mogą prowadzić do 
poszukiwania ucieczki, poszukiwania czegoś co pozwoli poradzić sobie  
z trudnymi emocjami. Pornografia, podobnie jak alkohol, czy narkotyki 
spełniają te kryteria (Wilson, 2012). 

Autoerotyzm związany z pornografią wiąże się z kolei z potępieniem 
społecznym (Kępiński, 2003), co może być szczególnie bolesne dla osoby  
z nieustabilizowanym obrazem siebie, szczególnie wrażliwej na punkcie 
swojej męskości (Eldredge, 2003). Z kolei sprawdzanie siebie w roli 
dorosłego w kulturze, w której  pornografia jest obecna, a ojcowie często 
nie wprowadzają synów w świat dorosłości (Eldredge, 2003),  może odbtć 
się z mniejszym lub większym udziałem pornografii. Niestety jednak takie 
zachowania są uzależniające, szczególnie dla mózgu dorastającej osoby, w 
którym przebiegają szczególnie intensywne procesy rozwojowe (Wilson, 
2012). 

 
2. Problem osób występujących w filmach pornograficznych 

 
Pornografia jest nie tylko oszustwem systemu biologicznego, co samo 

w sobie jest pewną metaforą, lecz także oszustwem par excellence.  
W ostatnim dziesięcioleciu w Stanach Zjednoczonych powstała fundacja 
Różowego Krzyża (Pink Cross Foundation), która zajmuje się niesieniem 
pomocy aktorkom występującym w filmach pornograficznych i osobom 
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uzależnionym od oglądania takich filmów. Jej założycielka, Shelley Lubben, 
przez pewien okres swojego życia, zmuszona przez trudną sytuację 
materialną, występowała w filmach pornograficznych, gdzie doświadczyła 
zła, jakie jest z tym związane. Obecnie jako założycielka fundacji pomaga 
osobom uwikłanym w przemysł pornograficzny oraz demaskuje jego 
kłamstwa. Jednym z naczelnych kłamstw pornografii2, jak mówi Shelley 
Lubben, jest to, że aktorki występujące w takich filmach lubią to, co robią  
i przeżywają przyjemność podczas kręcenia scen. Ona sama nie poznała 
żadnej dziewczyny, do której powyższe słowa można byłoby odnieść. 
Prawdą jest natomiast, że osoby występujące w filmach pornograficznych 
są uzależnione od narkotyków i alkoholu, aby móc znieść traumę 
psychiczną i fizyczną związaną z kręceniem takich filmów. Zdarza się, że 
dziewczyny są zmuszane do zachowań niszczących w wyjątkowy sposób ich 
godność, na które zgodziły się tylko poprzez szantażowanie ich, że się im 
nie zapłaci. Wiele z nich umiera w wyniku chorób wenerycznych, lub 
przedawkowania narkotyków, albo też popełnia samobójstwa (dotyczy to 
także aktorów grających w filmach pornograficznych). Z reguły są to osoby 
chore i nieszczęśliwe, ale doskonale udają, że uwielbiają to co robią – bo 
tego ich uczą – mówi Shelley, która podkreśla jednocześnie, że wszystko to 
jest robione tylko dla pieniędzy, a aktorki w rzeczywistości czują nienawiść 
do mężczyzn. Z historii własnego życia ujawnionych przez różne aktorki 
filmów pornograficznych, często można wyczytać, że pochodzą one  
z patologicznych rodzin, czy też były w dzieciństwie wykorzystywane 
seksualnie.  Shelley Luben zwraca się więc do osób oglądających filmy 
pornograficzne, żeby oglądając je zadały sobie pytania: „kim jest ta 
dziewczyna?”, „kto jest jej ojcem”?, „jaką miała matkę?” oraz uświadamia 
wszystkim, że oglądając takie filmy, kupując pornografię dokładamy swoje 
przysłowiowe „trzy grosze” do nieszczęścia tych dziewczyn.    

 
3. Potrzeba dojrzałej tożsamości 

   
Niewątpliwie pornografia jest problemem współczesnej kultury, 

elementem cywilizacji śmierci, gdzie człowiek przestaje być traktowany z 
godnością należną mu jako osobie, stworzonej na obraz i podobieństwo 
Boże. 

Powracając do rozważań Eriksona (2004), należy jednak wskazać, że  
nie tylko „anarchia popędów” jest czymś zgubnym, lecz także „autokracja 

                                                 
2 Podane przez fundację informacje na temat pornografii, można znaleźć na stronie 
internetowej: www.thepinkcros.org 
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sumienia”. Innymi słowy prawdą jest, jak wynika z doświadczenia tego 
psychoanalityka, że także sumienie potrafi być „strasznym tyranem”. Osoba 
szukająca rozwiązania problemu uzależnienia od pornografii, często 
powtarza sobie (szczególnie po spowiedzi) „ja już nigdy więcej tego nie 
zrobię”, lecz niestety jej wysiłki często nie dają dobrego rezultatu (Bruin, 
2009), bo znowu popada w swój nałóg.  To z kolei powoduje jeszcze 
większe wyrzuty sumienia.  

Nie sposób zaprzeczyć, że taka osoba znajduje się pod władzą „dwóch 
tyranów” – nieopanowanych popędów i potępiającego sumienia, będącego 
źródłem lęku, wstydu i winy (Augustyn, 2009). Zdaniem ojca Józefa 
Augustyna konieczne jest znalezienie „złotego środka” w zainteresowaniu 
seksualnością. Taki „złoty środek” przekracza zarówno lęk, chory wstyd  
i chore poczucie winy, natomiast z drugiej strony przekracza nieustanne 
szukanie podniecenia seksualnego.  

Erikson (2004) twierdzi, że pokój między tymi dwiema skrajnościami, 
może zapewnić dojrzała tożsamość. Jej ukształtowanie wymaga  szczerego  
i powtarzającego się potwierdzenia przez innych, że jednostka osiągnęła 
coś co ma znaczenie w kulturze, w której się wychowała oraz wiąże się  
z całokształtem jej dotychczasowego życia, czyli jej dzieciństwa. Słowa te 
wskazują na obecność pewnego zagubienia w świecie, obniżoną samoocenę 
oraz istnienie głębszych problemów (pochodzących jeszcze z okresu 
dzieciństwa) leżących u podłoża zaburzenia harmonii popędy-sumienie.  

Na szczęście we współczesnym świecie problem zgubnego wpływu 
oglądania materiałów pornograficznych na psychikę człowieka, zdaje się 
być coraz bardziej dostrzegany. Świadczą o tym między innymi badania 
psychologiczne (Wilson, 2012) coraz większa liczba forów internetowych, 
gdzie to zagadnienie jest poruszane, powstające ośrodki pomocy i grupy 
wsparcia dla osób dotkniętych tym uzależnieniem.  

Zmiany w mózgu, które zaszły w wyniku oglądania pornografii są 
odwracalne, jak wskazują badania, a jakość życia osób, które przestały  
oglądać takie materiały często ulega znacznej poprawie (tamże). Osoby 
uzależnione od pornografii nie powinny więc tracić nadziei, gdyż zmiany 
zarówno w sensie wyzwolenia z nałogu, jak kształtowanie dojrzałej 
tożsamości są możliwe.  
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Mężczyzna na miarę Chrystusa.  
Inspiracje do samowychowania w nauczaniu Jana Pawła II 

 
 
Znane i szeroko komentowane przemiany polityczno-prawne w 

części państw europejskich, zmierzające do zrównania związków osób tej 
samej płci z rodzinami, stanowią tylko jeden z wielu przejawów 
pogłębiającego się wieloletniego kryzysu rozumienia tożsamości oraz ról 
kobiety i mężczyzny a nawet głębiej – kryzysu koncepcji osoby ludzkiej. 
Opisanie genezy, źródeł i przebiegu kryzysu to materiał na osobną refleksję. 
W tym miejscu natomiast podjęta zostanie próba wskazania jednego  
z „narzędzi profilaktyki”, które konsekwentnie stosowane, może przyczynić 
się do zmniejszenia rozmiarów zjawiska, a w dalszej perspektywie – do 
odwrócenia niebezpiecznego dla fundamentów kultury i cywilizacji trendu. 
Narzędziem tym jest świadoma praca nad rozwojem męskości, 
zainspirowana myślą Jana Pawła II. Refleksja dotyczy mężczyzn, jednak 
większość spośród wskazanych poniżej zasad i stwierdzeń posiada 
charakter uniwersalny. 

Celem analizy jest przedstawienie istotnych elementów nauki 
błogosławionego Jana Pawła II, które mogą stanowić inspirację  
w samowychowaniu (zwanym również samorozwojem) mężczyzny, 
począwszy od wieku dorastania, poprzez dojrzałość aż do późnej starości. 
Głównym kryterium umożliwiającym wykorzystanie zawartych tu 
papieskich inspiracji, jest zdolność mężczyzn  do formułowania celów  
w doniesieniu do samych siebie i podejmowania świadomych działań na 
rzecz ich osiągnięcia.    

Dlaczego Jan Paweł II? 
Wyniki badań nad wpływem nauczania Jana Pawła II na Polaków, 

które przeprowadzono od listopada 2003 do wczesnej wiosny 2004r. na 
reprezentatywnej próbie 1606 respondentów wskazują, że zdecydowanie 
lepszym człowiekiem stało się dzięki niemu niemal 64% Polaków,  
a starania w tym  kierunku podejmuje kolejne 3%. Konstruktywne 
przemiany, mające wpływ na rozwój osobowy w relacji do Boga, innych 
ludzi lub samego siebie odnotowano u 70,5% ogółu respondentów 
(Śledzianowski, 2005).  

Najnowsze badania opublikowane na początku 2012 roku przez CBOS 
potwierdzają, że Jan Paweł II jest autorytetem moralnym dla 94% 
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badanych. Kierowanie się w życiu wskazaniami Jana Pawła II deklaruje 73 
% respondentów a niespełna jedna czwarta (23 %) nie ma co do tego 
wątpliwości. Jan Paweł II jest autorytetem moralnym dla 97 % osób 
określających się jako wierzące i postępujące zgodnie z nauczaniem  

Kościoła, dla 92 % „wierzących na swój własny sposób”, a także dla 
68 % respondentów określających się jako niewierzący3.  

Przytoczone dane wydają się wskazywać, że dla zdecydowanej 
większości Polaków autorytet Jana Pawła II jest znaczący, mimo 
wzrastającego upływu czasu od jego odejścia do domu Ojca. Fenomen ten 
uwypukla potencjalną wartość papieskiego nauczania w obszarze szeroko 
pojętego samorozwoju czy inaczej mówiąc samowychowania. Polscy 
mężczyźni, którzy w sposób świadomy i metodyczny chcą podnosić jakość 
własnego człowieczeństwa i własnej męskości, a także wzmacniać 
efektywność realizowanych przez siebie ról, mają w naukach papieskich 
autorytatywne wskazówki oraz nieocenione wsparcie. Jest ono dla 
mężczyzn tym cenniejsze, im silniej odczuwają oni brak inspiracji ze strony 
własnych ojców, wzorców popkultury a także im bardziej odczuwają skutki 
upadku autorytetów osób pełniących w społeczeństwie rolę przywódców 
(Kornas-Biela, 2011, s. 35-47).  

Dla przybliżenia tematyki samorozwoju w nauczaniu papieskim, 
przytoczone zostaną poniżej treści jego wypowiedzi oraz fragmenty 
dokumentów i przeanalizowane w określonym kluczu formalnym. Najpierw 
zwięźle i możliwie precyzyjnie opisana zostanie istota samowychowania 
według Jana Pawła II. Następnie wskaże się na zasadniczy cel samorozwoju 
oraz jego konkretyzację w postaci „wartości kierunkowych”. Wskazane 
zostaną również pomoce w procesie samowychowania. Całość zamknie 
krótkie podsumowanie, będące zaproszeniem do kontynuacji przemyśleń 
i dalszych refleksji na zaproponowany temat. 

 
1. Istota samowychowania według Jana Pawła II 
 
Papieska koncepcja samowychowania oparta jest na rozumieniu życia 

jako zadania. Jedna z wielu charakterystycznych jego wypowiedzi na ten 
temat brzmi: Życie to czas, który został nam podarowany i w którym każdy  
z nas staje wobec wyzwania, jakie niesie samo życie: to wyzwanie polega na 

                                                 
3 Badanie zrealizowane przez CBOS przeprowadzono w dniach 11–16 stycznia 2012. 
Omówienia zob. np. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-dla-94-proc-polakow-jan-
pawel-ii-jest-autoryt,1,5077407,wiadomosc.html;  http://dzieje.pl/aktualnosci/cbos-
dla-94-proc-polakow-papiez-jan-pawel-ii-jest-autorytetem-moralnym. Źródło: 
http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_049_12.PDF 
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znalezieniu swojego celu, przeznaczenia i na walce o nie. Alternatywą jest 
przeżycie tego czasu w sposób powierzchowny, «utracenie» życia dla 
marności; nieumiejętność odkrycia w sobie zdolności do dobra i tym samym 
także drogi do prawdziwego szczęścia4. W innym miejscu, odwołując się do 
znanej przypowieści o talentach (Mt 25, 14-30), Jan Paweł II stwierdza, że 
życie jest talentem powierzonym nam, byśmy go przemieniali i pomnażali, 
czyniąc z niego dar dla innych5. Odnosząc to do mężczyzn, można stwierdzić, 
że życie mężczyzny stanowi dla niego zadanie czyli potencjał i przestrzeń 
do rozwoju, którą może zaprzepaścić lub zagospodarować, talent swój 
zakopać lub pomnożyć. Podjęcie decyzji o świadomym i wartościowym 
zagospodarowaniu powierzonego talentu jest równoznaczne z wejściem na 
drogę samowychowania.  

Na opisanie istoty samowychowania Jan Paweł II używa nośnych a 
zarazem treściwych określeń. Szczególnie interesującym jest zwrot „posiąść 
swoją duszę”: Pan Jezus mówi o tym, gdy podkreśla, że tylko „w cierpliwości” 
możemy „posiąść dusze nasze”. „Posiąść swoją duszę” — oto owoc 
samowychowania6. Niewątpliwie przytoczone sformułowanie nasuwa myśl 
o kojarzonej z męskością cesze jaką jest opanowanie. Nie chodzi tu jednak 
tylko o opanowanie w sensie czysto psychologicznym, odnoszące się do 
reakcji, emocji, popędów itp. Tym bardziej nie chodzi o wyzbycie się tego co 
w naturze spontaniczne, niespodziewane, kreatywne ani o zawładnięcie 
podświadomością czy nieświadomością. Przypisywanie przytoczonemu 
sformułowaniu takiego „technicznego” znaczenia byłoby sugestią, że 
oczekuje się od mężczyzny czegoś nienaturalnego czy wręcz nieludzkiego. 
Równie nieuprawnione jest kojarzenie dążenia do „panowania nad własną 
duszą” z jakimś rodzajem „samozbawienia”.  Przeczy temu kontekst 
zarówno tego stwierdzenia jak i całokształt papieskiej nauki. Jaki jest zatem 
sens nawoływania do „wzięcia w posiadanie własnej duszy”? 

Wydaje się, że wyjaśnienie kryje się w innym ważnym pojęciu, jakiego 
papież używa na opisanie istoty samorozwoju. Jest nim 
samourzeczywistnienie. Według Jana Pawła II człowieczeństwo każdego 
mężczyzny i każdej kobiety posiada własną jedyną i niepowtarzalną 
potencjalność. Jest ona rodzajem „zalążka”, który powinien stać się 
podstawą do stworzenia własnego, oryginalnego „projektu życia”. 
Realizacja tego projektu czyli dążenie do aktualizacji własnej potencjalności 

                                                 
4 Jan Paweł II, Rozważanie podczas czuwania modlitewnego. Manila – Luneta Park, 14 
stycznia 1995, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, 
homilie, red. M. Dąbrowska, Poznań 2005, s. 289.  
5 Jan Paweł II, Orędzie na XI Dzień Młodzieży, tamże, s. 109. 
6 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży, w: Listy pasterskie ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 145. 
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nazywa się samourzeczywistnieniem7. Życie jest urzeczywistnieniem 
potencjalności konkretnego człowieczeństwa: Zakorzeniacie się w tym, kim 
każda i każdy z Was jest, aby stawać się tym, kim ma się stać: dla siebie — dla 
ludzi — dla Boga8. 

Na podstawie tych i podobnych stwierdzeń, samowychowanie należy 
rozumieć jako podnoszenie jakości własnego człowieczeństwa. Jest to 
proces samodzielnej, świadomej, zaplanowanej (projekt życia) aktywności 
pedagogicznej, której przedmiotem i podmiotem zarazem jest ta sama 
osoba (w naszym wypadku mężczyzna). Aktywność ta ma charakter 
integralny, personalny, synergiczny,  chrystocentryczny i permanentny. 
Polega na wprowadzaniu zmian w sposobie myślenia, przeżywania  
i działania zgodnie z przyjętym ideałem (wzorcem) i „wartościami 
kierunkowymi”. Integralność samowychowania oznacza, że obejmuje ono 
całokształt funkcjonowania mężczyzny a nie tylko jakiś jeden z wymiarów 
jego egzystencji. Personalny charakter zakłada podmiotowość  
i autonomiczność decyzji. Samowychowania nie można wymusić, choć 
można do niego inspirować. Samowychowanie jest także procesem 
synergicznym co oznacza, że podstawowym założeniem strategii 
samourzeczywistnienia jest współpraca z łaską. Bodajże najistotniejszą 
cechą samorozwoju jest jego chrystocentryzm. Praca nad własnym 
charakterem i szerzej – nad kształtem człowieczeństwa - dokonuje się w 
odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. Jest On wzorcem, ideałem 
wychowawczym, źródłem ukierunkowania i wsparcia w dążeniu do 
założonych celów. Tak rozumiane samowychowanie jest procesem 
permanentnym, którego początek jest ściśle związany z okresem młodości9 
i trwa przez całe życie.  

Dla zrozumienia istoty samowychowania warto zestawić je  
z pojęciem nawrócenia. Są to niewątpliwie określenia mające wspólne pole 
znaczeniowe ale również odrębną charakterystykę. Nawrócenie wskazuje 
na wymiar duchowy, wiąże się z przyjęciem lub pogłębieniem relacji  
z Bogiem. Kładzie się tu nacisk na działanie łaski i akt wiary, będący 
odpowiedzią na wezwanie Chrystusa. Samowychowanie natomiast jest 
zespołem działań podejmowanych przez osobę, celem dokonania zmiany 
we własnym funkcjonowaniu. Akcent w pojęciu samowychowania pada na 
wysiłek człowieka, jego podmiotowość, decyzyjność i odpowiedzialność. 
Nawrócenie wydaje się bardziej odnosić do radykalnego aktu (opcja 

                                                 
7 Tamże, s. 114. 
8 Tamże, s. 133.  
9 Tamże, s. 144-147 
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fundamentalna), zaś samowychowanie wskazuje raczej na proces, jest 
ustawicznym ciągiem działań. Mimo nieco innego rozłożenia akcentów 
trudno byłoby twierdzić, że nawrócenie (szczególnie nawrócenie 
permanentne) i samowychowanie odnoszą się do dwóch różnych 
rzeczywistości. Określenia te raczej się uzupełniają i wskazują na ten sam 
proces. Samowychowanie do którego zachęca papież, podobnie jak 
nawrócenie obejmuje zwrot i nieustanne dążenie ku Chrystusowi i za 
Chrystusem. Bądź bliżej Chrystusa, a będziesz bardziej ludzki, bardziej 
męski. Bądź bardziej ludzki (moralny, mądry itp.), aby być bliżej Chrystusa.  

 

2. Cel samowychowania 
 
Samowychowanie jest działaniem celowym. Mężczyzna, który chce na 

serio podjąć decyzję o wejściu na drogę rozwijania samego siebie, 
korzystając z inspiracji Jana Pawła II, powinien mieć przed oczami jasno 
sprecyzowany cel takiego działania. Co istotne - aby być zgodnym  
z zasadami samorozwoju - cel ten powinien samodzielnie sformułować, 
nazywając to co dla niego jest kluczowe. W papieskim nauczaniu 
odnajdujemy na ten temat szereg stwierdzeń, które stanowią inspirację, 
„zaproszenie” czy też wezwanie, jednak w żadnym wypadku nie wyręczają 
w samodzielnej refleksji i decyzji. Analiza tychże stwierdzeń prowadzi do 
jednej zasadniczej konkluzji: według Jana Pawła II jedynym 
satysfakcjonującym celem samowychowania jest człowieczeństwo na miarę 
Chrystusa: Nie mamy innego dobra do zaproponowania - nie mamy też 
żadnego większego dobra do zaproponowania. Idź za Chrystusem! - to znaczy 
przede wszystkim staraj się odnaleźć siebie w sposób możliwie najgłębszy 
i najrzetelniejszy. Staraj się odnaleźć siebie jako człowieka. Przecież Chrystus 
jest właśnie Tym, który - jak uczy Sobór - „objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie10.  

Rozpatrując cel samowychowania, należy przede wszystkim dostrzec 
radykalizm propozycji Jana Pawła II. Można wszak przyjąć różne miary dla 
własnego człowieczeństwa i dla własnej męskości. Ktoś może pojmować 
doskonałość jako osiągnięcie pewnego statusu materialnego. Inny doda do 
tego szczęście rodzinne. Kolejny dopowie, że zdrowie jest ważne, może 
popularność, władza, kariera itp. Dla osiągania każdego z możliwych 
„pułapów szczęścia” potrzebny jest wysiłek. Dlatego mężczyźni, pracują 
ciężko, podejmują poważne trudy i wyrzeczenia, często graniczące z ascezą. 
Ale wysiłek, który proponuje Jan Paweł II, skierowany jest na więcej sfer, 

                                                 
10 Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1985r, zob. 
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x264/list-do-kaplanow-na-wielki-czwartek/ 
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posiada znacznie ambitniejsze spełnienie. Miara życia, którą jest Chrystus 
oznacza, że chce się dla siebie takiej wielkości i takiego zdefiniowania 
szczęścia i spełnienia, jakie On proponuje: Budujcie wasze życie, zachowując 
zawsze w pamięci słowa i życie Chrystusa. Więcej nawet: uczcie się być 
samym Chrystusem, utożsamiając się z Nim we wszystkim11. 

Papieskie wezwanie do ustanowienia celem samowychowania „życia 
na miarę Chrystusa” nie jest zbiorem sloganów czy patetycznych 
sformułowań. W jego nauczaniu odnajdujemy konkretne wskazówki, które 
pozwalają zoperacjonalizować cel urzeczywistniania męskości. Wskazówki 
te, które można nazwać „wartościami kierunkowymi”, wyznaczają 
konkretne zadania w męskim wysiłku pracy nad sobą.  

 
3. Wartości ukierunkowujące rozwój 
 
Wskazanie Chrystusa jako celu samowychowania, z jednej strony jawi 

się jako precyzyjne, z drugiej rodzi szereg pytań. Wydaje się, że naśladować 
Chrystusa najłatwiej mogli mężczyźni, którzy na własne oczy widzieli Pana 
- Jego uczniowie i apostołowie. Wszak doświadczali Jego obecności zarówno 
w wymiarze boskim jak i ludzkim a więc również męskim. Dla 
współczesnych natomiast wskazanie „życia na miarę Chrystusa” jako celu 
samorozwoju, oznacza w sensie teologicznym przyjęcie wiarą przekazu 
ewangelicznego i otwarcie się na działanie Ducha Świętego obecnego  
w Kościele, natomiast w sensie pedagogicznym wiąże się z wysiłkiem 
skierowanym na kształtowanie w sobie cech, będących odwzorowaniem 
Chrystusa. W nauczaniu Jana Pawła II, czytającego, interpretującego  
i głoszącego Ewangelię, odnaleźć można wartości, wyznaczające 
mężczyznom kierunek pracy nad sobą. Można powiedzieć, że stanowią one 
swoisty ewangeliczny katalog męskich cnót. Warto poświęcić uwagę 
kluczowym z nich, do których należą: wolność, życie w prawdzie, męstwo 
połączone z gotowością do męczeństwa, poświęcenie i ofiara dla innych, 
służba,  świadectwo słowa i życia, stałość wobec pokus i przeciwności a 
także czynienie miłosierdzia i solidarność z potrzebującymi. Wartości te są 
istotnymi elementami konstytutywnymi głoszonej przez Chrystusa miłości, 
realizowanej w wymiarze osobistym, rodzinno-wspólnotowym  
i społecznym. Dążenie do odwzorowywania w sobie tych cech jest 

                                                 
11 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową, Buenos Aires - Avenida 12 
kwietnia 1987, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, 
homilie, dz. cyt.,  s. 199-200. 
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upodobnianiem się i jednoczeniem z Chrystusem, oznacza autentyczny 
rozwój mężczyzny i męskości.  

Pierwszą z wymienionych wartości ukierunkowujących rozwój 
mężczyzny jest wolność, o której Jan Paweł mówi, że należy do samej istoty 
tej wielkiej przygody, jaką jest życie dobrze przeżyte12. Wolność oznacza mieć 
siłę, by wybrać Tego, dla którego zostaliśmy stworzeni i zgodzić się na Jego 
panowanie w naszym życiu13. Nie powinna być mylona z dowolnością, nie 
jest też celem sama w sobie. Oznacza zdolność do miłości, do wyboru dobra, 
wyboru Chrystusa14. Taka wolność kosztuje i dlatego błogosławiony papież 
nawołuje do odwagi bycia wolnym, do nieustannej aktualizacji wolności 
jako wartości „danej i zadanej”15. Wydaje się, że odkrycie tak rozumianej 
wolności jest dla mężczyzny zadaniem fundamentalnym. Stanowi niejako 
„bramę” do osiągnięcia pozostałych cnót i tym samym do aktualizacji 
własnej potencjalności. Wolność wskazywana przez papieża jest 
rzeczywistością, której nie posiada się „raz na zawsze”, lecz trzeba o nią 
nieustannie walczyć. Ponadto jest wartością dynamiczną (może rosnąć lub 
maleć). Miernikiem pułapu wolności na którym znajduje się mężczyzna a 
tym samym jednym z mierników jego rozwoju jest integralnie pojęta 
decyzyjność - zdolność do wyboru drogi Jezusa w każdym momencie życia, 
zwłaszcza w chwilach trudnych. Mężczyzna jest tym bardziej wolny im 
niezawodniej wybiera dobro odchodząc od zła.  

Drugim wyznacznikiem życia na miarę Chrystusa, ściśle związanym z 
wolnością jest prawda. Prawda jest światłem ludzkiego umysłu. Jeżeli od 
młodości stara się on poznawać rzeczywistość w różnych jej wymiarach, to  
w tym celu, aby posiąść prawdę: aby żyć prawdą. Taka jest struktura ducha 
ludzkiego. Głód prawdy stanowi podstawowe jego dążenie i wyraz. Chrystus 
zaś mówi: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Wśród słów zapisanych 

                                                 
12 Jan Paweł II, Rozważanie podczas czuwania modlitewnego. Manila – Luneta Park, 14 
stycznia 1995, art. cyt., s. 290.  
13 Jan Paweł II, Orędzie na XIX Dzień Młodzieży, w: Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005). 
Listy, orędzia, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 157-158 
14 Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? 
Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek 
może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego 
„wolno”? Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej na krakowskich 
Błoniach. Kraków 6 czerwca 1979, w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 
Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 200.  
15 Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka! Podejmuje ją w 
sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam dana jest 
przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana! Jan Paweł II, 
Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej na zakończenie Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego, Wrocław, 1 czerwca 1997r., tamże s. 879. 
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w Ewangelii te należą z pewnością do najważniejszych. Mówią bowiem 
równocześnie o całym człowieku. Mówią o tym, na czym buduje się od 
wewnątrz, w wymiarach ducha ludzkiego, właściwa człowiekowi godność  
i wielkość16.  

Jak wynika z przytoczonych słów, w odniesieniu do procesu 
samowychowania prawda wyznacza kierunek podstawowej aktywności 
męskiego umysłu. Chodzi tu o aktywność poznawczą nakierowaną zarówno 
na świat zewnętrzny jak i na własne wnętrze. Jakość człowieczeństwa 
mierzy się znajomością i rozumieniem własnej natury i zdolnością do życia 
w zgodzie z nią. Prawda to również wiedza o własnej kondycji duchowej,  
o tym w którym miejscu na drodze rozwoju mężczyzna w danym momencie 
się znajduje. Prawda umożliwia realizm samooceny, chroni przed źle 
pojętym perfekcjonizmem  a zarazem nakierowuje na stawianie samemu 
sobie wymagań i wyznaczanie ambitnych zadań. Prawda w znaczeniu 
moralnym jest przeciwieństwem zakłamania i nieszczerości. Żyć  
w prawdzie, która wyzwala, to podporządkowywać swoje wybory 
wymogom prawa moralnego rozpoznawanego przez własne sumienie. Nie 
sposób ograniczyć dążenia do prawdy do poziomu inteligencji czy też 
wiedzy ogólnej lub specjalistycznej. Jest ona, jak stwierdza Jan Paweł II 
budulcem dla ludzkiej godności i wielkości. Sprzeniewierzenie się prawdzie 
(kłamstwo, zakłamanie) jest poniżeniem siebie samego i upadkiem. Miarą 
prawdy o mężczyźnie i jego potencjale jest Chrystus - Droga, Prawda i Życie.  

Zarówno wolność jak i prawda są wartościami, z którymi związanie 
się pociąga za sobą przyjęcie stylu życia idącego niejako „pod prąd” 
powszechnie panującym, obiegowym  standardom. Pod prąd 
materializmowi i konsumpcjonizmowi, relatywizmowi moralnemu czy 
konformizmowi społecznemu. Tego typu postawa domaga się autentycznej 
odwagi. Dlatego męstwo należałoby wskazać jako kolejną wartość 
warunkującą i ukierunkowującą rozwój mężczyzny. Męstwo jest 
warunkiem zachowania własnej tożsamości, gdyż jak zauważa papież  
…trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód 
lub opinii tego świata17. Męstwa domaga się również stawianie oporu wobec 
pokus złego ducha. Dzielności oczekuje się wreszcie od tych, którzy 
podejmują się świadczyć o Chrystusie18. Niejednokrotnie odwaga oznacza 

                                                 
16 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży, w: Listy pasterskie ojca świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 143. 
17 Jan Paweł II, Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży, w: Jan Paweł II do młodzieży 
(1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 69. 
18 Tamże. 
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gotowość na zachowania heroiczne, gotowość na męczeństwo19. Taką 
odwagę trudno jest wypracować czy wyćwiczyć, opierając się wyłącznie na 
ludzkich siłach. Stanowi ona efekt współpracy z łaską Ducha Świętego i jest 
wartością uwypuklającą synergiczny charakter samowychowania.  

Z męstwem „sąsiaduje” zdolność do ofiary i poświęcenia, która jest 
wyrazem miłości na miarę Chrystusa20. Mężczyzna, który rozwija własne 
człowieczeństwo naśladując Jezusa z Nazaretu, dąży do upodobnienia się do 
Niego w pragnieniu bezinteresownego daru, składanego z siebie we 
wszystkich dziedzinach życia (rodzina, Kościół, naród, społeczeństwo). 
Ofiarność jest zaprzeczeniem egoizmu. W języku Ewangelii oznacza ona 
„zaparcie się samego siebie”. W tym miejscu napotykamy na interesujący 
paradoks. Z jednej strony życie ma być „urzeczywistnieniem siebie”  
z drugiej „zaparciem się siebie”. Rozwikłanie tej pozornej sprzeczności 
stanowi klucz do zrozumienia specyfiki drogi rozwoju, którą proponuje 
Jezus a za Nim Jan Paweł II: Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się 
swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: 
to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła 
Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2,20). Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go  
w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może21. Wejście na taką właśnie 
drogę integralnego rozwoju domaga się od mężczyzny odróżnienia 
własnych partykularnych dążeń od „większego dobra”, jakim jest 
urzeczywistnianie męskości na miarę Chrystusa. Oznacza to akceptację 
cierpienia, które nieodłącznie towarzyszy ofierze składanej z samego siebie. 
Jak to obrazowo określa papież – jest to wejście na ścieżkę, która im 
bardziej jest stroma, tym szybciej prowadzi ku coraz bardziej rozległym 
horyzontom22.  
                                                 
19 To niezłomne trwanie przy Chrystusie i Jego Ewangelii, owa gotowość ponoszenia 
«cierpień dla sprawiedliwości» jest niejednokrotnie aktem heroizmu i może przybrać formy 
prawdziwego męczeństwa, dokonującego się w życiu człowieka każdego dnia i każdej 
chwili, kropla po kropli, aż do całkowitego «wykonało się». Jan Paweł II, Homilia podczas 
Mszy świętej, Bydgoszcz, 7 czerwca 1999, w: Jan Paweł II Polska 1999, red. K. Kuźnik, 
Marki 1999, s. 49.  
20 On, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu” (Mk 10, 45), osiąga na Krzyżu szczyt miłości: „nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). On zaś umarł za nas, gdyśmy 
jeszcze byli grzesznikami (por. Rz 5, 8). Tym samym obwieszcza On, że życie osiąga swój 
szczyt, swój sens i swoją pełnię, kiedy zostaje złożone w darze. Jan Paweł II, Encyklika 
Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, w: Encykliki ojca świętego 
Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 909.  
21 Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży, w: Jan Paweł II do młodzieży 
(1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 143. 
22 Jan Paweł II, Orędzie na XI Światowy Dzień Młodzieży, tamże, s. 110. 
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Ze zdolnością do ofiary bezpośrednio związana jest postawa służby. 
Wydaje się, że w przyjęciu dążenia Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mt 20,27-28),  
widać najwyraźniejszą różnicę pomiędzy pomysłami na szczęście 
oferowanymi przez „świat” a wizją człowieczeństwa a tym samym 
męskości, którą głosi za Chrystusem Jan Paweł II. Wizja wydaje się niejako 
pozostawać w sprzeczności z typowo wydawałoby się „męskimi” cechami 
charakteru, jakimi jest dążenie do władzy, powodzenia materialnego czy 
kariery zawodowej. Jednak w istocie nie chodzi o pozbawienie mężczyzny 
jego energii i dążenia do sukcesu, lecz o ich specyficzne ukierunkowanie23. 
Pojęcie wielkości nie jest wyrugowane z języka, którym posługujemy się  
w odniesieniu do samowychowania, lecz posiada w nim odwrócone 
znaczenie, którego wyrazistym symbolem jest gest umywania nóg24. Tak 
rozumiana służba stanowi wyraz posłuszeństwa mężczyzny wobec woli 
Ojca Niebieskiego, realizowanego na wzór posłuszeństwa Chrystusa, który 
jest Mesjaszem przekraczającym wszelkie schematy i wszelki rozgłos, którego 
nie da się zrozumieć przy pomocy logiki sukcesu i władzy, często używanych 
w świecie jako kryteria skuteczności własnych projektów i działań. 
Przyszedłszy, aby pełnić wolę Ojca, Jezus pozostaje jej wierny aż do końca25. 

Inną wartością konstytutywną dla rozwoju mężczyzny inspirowanego 
nauczaniem Jana Pawła II, jest świadectwo. Stanowi ono bezpośrednią 
konsekwencję spotkania z Chrystusem i wejścia na drogę Jego 
naśladowania. Świadectwo polega na dzieleniu się własnym doświadczeniem 
z tymi, którzy tego potrzebują. Błogosławiony papież wskazuje zasadniczo 
na dwie główne formy dzielenia - świadectwo słowem i czynem. 
Świadectwo słowa oznacza zwerbalizowanie i uzewnętrznianie osobistego 
zrozumienia Chrystusa i własnej z Nim relacji. Czyny zaś stanowią 
potwierdzenie i uwiarygodnienie słów. Oznaczają „pójście do końca” za 
tym, czego wymaga mentalne i werbalne opowiedzenie się za Chrystusem. 
Obszarami realizacji świadectwa czynem są praktycznie wszystkie wymiary 
życia mężczyzny – od funkcjonowania w rodzinie, poprzez zaangażowanie 
w misję Kościoła aż po „świeckie” obszary aktywności takie jak praca, 

                                                 
23 Czy to znaczy, że władza sama w sobie jest czymś złym? Czy to znaczy, że ekonomia - 
inicjatywa ekonomiczna - sama w sobie jest czymś złym? Nie. Żadną miarą. Jedno i drugie 
może być także sposobem służenia. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej na 
zakończenie Światowego Dnia Młodzieży,  Santiago de Compostela, 20 sierpnia 1989r., 
tamże, s. 219. 
24 Jan Paweł II, Przemówienie przekazane uczestnikom XII Światowego Dnia Młodzieży, 
Paryż – Pola Marsowe, 21 sierpnia 1997r., tamże, s. 311.  
25 Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży, tamże, s. 142. 
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gospodarka, kultura, ekologia, czy życie polityczne. Owe „ziemskie” 
wymiary egzystencji domagają się tu szczególnego podkreślenia, ze 
względu na często obecną w mentalności chrześcijan skłonność do 
deprecjonowania społecznego aspektu samorozwoju.  

Solidarność to kolejna wartość na której fundowany jest autentyczny 
rozwój mężczyzny i która została mu „dana i zadana”. Aby umożliwić jej 
właściwe rozumienie, papież powołuje się na postawę Chrystusa,  
a szczególnie na Jego stosunek do tych, którzy cierpią z powodu 
różnorakich form fizycznego i moralnego ubóstwa. Jednym z zadań 
mężczyzny jest odwzorowywanie w sobie postawy Jezusa, który idzie drogą 
człowieka, idzie za człowiekiem wszędzie, dokąd idzie człowiek, wszędzie, 
dokąd prowadzą człowieka26. W praktyce taka postawa oznacza aktywne 
zaangażowanie w przemianę świata, aby stawał się „bardziej ludzkim”, 
ujmowanie się za życiem oraz czynienie miłosierdzia. Właśnie poprzez 
pomoc okazaną człowiekowi głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, 
choremu, uwięzionemu - a także jeszcze nie narodzonemu dziecku albo 
starcowi dotkniętemu przez cierpienie lub bliskiemu śmierci - jest nam dane 
służyć Jezusowi, który sam powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).27 

O ile cnota wolności stanowi niejako „bramę” do innych osiągnięć  
w kształtowaniu człowieczeństwa i męskości, o tyle stałość jest ich 
gwarantem i zabezpieczeniem. Chodzi przede wszystkim o stałość wobec 
pokus – zarówno tych, które nakłaniają do zmiany obranego kierunku jak  
i wobec bodźców hamujących lub osłabiających dynamikę rozwoju. 
Postawę uważnego identyfikowania i odrzucania pokus papież określa jako 
„czuwanie”: Być chrześcijaninem — to znaczy czuwać. Tak jak czuwa 
żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz 
przy chorym28. Czuwanie, stanowiące jeden z najbardziej popularnych 
motywów nauczania Jana Pawła II, oznacza gotowość do stanowczej  
i mężnej reakcji na wszystko co zagraża autentycznemu rozwojowi. 
Postawa ta ściśle powiązana jest z konsekwencją i odpowiedzialnością. 
Wędrując ścieżką urzeczywistniania własnego człowieczeństwa, mężczyzna 
dochodzi do pewnych osiągnięć, wprowadza zmiany, odnotowuje sukcesy. 
Jednocześnie doświadcza pokus, które nakłaniają go do zawrócenia z drogi 

                                                 
26 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i 
Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, Kraków, 22 czerwca 1983r., w: Jan Paweł II. 
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 351. 
27 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 
w: Encykliki ojca świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 960. 
28 Jan Paweł II, Apel jasnogórski, Częstochowa, 5 czerwca 1979r., w: Jan Paweł II. 
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 108. 
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lub przynajmniej osłabienia tempa wędrówki29. Stałość oznacza obronę 
zdobytych przyczółków, trwanie w dobru, dokonywanie właściwego 
wyboru między dwoma głosami rywalizującymi o nasze dusze30. Najbardziej 
znaną w Polsce papieską analogią historyczną, zawierającą wezwanie do 
stałości jest obrona Westerplatte: Każdy z was znajduje też w życiu jakieś 
swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 
od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś 
porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to 
Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych31. 
Ostatnie zdanie w zacytowanym fragmencie wskazuje na istotny czynnik 
mobilizujący do stałości, którym jest fakt, że od losów „indywidualnego 
Westerplatte” zależy nie tylko trwałość własnej pracy nad sobą ale 
niejednokrotnie los osób, środowisk czy instytucji powierzonych męskiej 
odpowiedzialności – w szczególności rodziny, narodu i państwa. 

Wolność, prawda, męstwo, ofiara, służba, świadectwo, solidarność  
i stałość to jak się wydaje kluczowe według Jana Pawła II wartości, 
stanowiące ukierunkowanie rozwoju na wzór i na miarę Chrystusa. Ich 
zrozumienie, internalizacja i urzeczywistnianie, odniesione do własnej 
indywidualności, potencjału a także realiów środowiskowych - stanowi 
uszczegółowienie celu głównego samowychowania mężczyzny. Takie 
uszczegółowienie jest niezbędne, jednak do skutecznego podążania drogą 
samorozwoju potrzebna jest jeszcze znajomość i wykorzystanie metod  
i narzędzi, które umożliwiają autentyczny postęp. Nauka błogosławionego 
Papieża zawiera w tym względzie sporo inspiracji i wskazówek. 

                                                 
29 Znacie przecież dobrze swoje sukcesy i swoje porażki; wiecie, jak wielkie brzemiona 
ciążą na człowieku, jakie niebezpieczeństwa mu zagrażają i jakie są konsekwencje jego 
grzechów. Czasem można wręcz ulec zniechęceniu i dojść do wniosku, że nie da się niczego 
zmienić ani w świecie, ani w sobie samych. Choć droga jest trudna, wszystko możemy w 
Tym, który jest naszym Odkupicielem. Nie zwracajcie się zatem do nikogo poza Jezusem. 
Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży, w:  Jan Paweł II do młodzieży 
(1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 137.  
30 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie XVII Światowego Dnia 
Młodzieży, Toronto – Downsview Park, 28 lipca 2002 r., tamże, s. 374. 
31 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na 
Westerplatte, Gdańsk, 12 czerwca 1987r., w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. 
Przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 481. 
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4. Pomoce w procesie samowychowania 
 
Wskazując strategie i metody umożliwiające skuteczną realizację 

procesu samowychowania, Jan Paweł II proponuje narzędzia wzrostu, które 
od wieków zapewnia wiernym Kościół. Myśl błogosławionego Polaka  
a zwłaszcza swoisty język przekazu sprawia, że jawią się jako użyteczne w 
obecnych czasach i atrakcyjne dla współczesnego człowieka - również 
współczesnego mężczyzny. Wśród podstawowych metod i pomocy  
w procesie samowychowania szczególnie wskazane są: kontakt ze Słowem 
Bożym; uczestnictwo w życiu sakramentalnym, medytacja i modlitwa, 
stawianie wymagań samemu sobie, praca zawodowa (nauka), partycypacja 
w dobrach cywilizacji i kultury, obcowanie z naturą i naśladowanie 
wzorców osobowych.  

Przybliżając wartość permanentnego kontaktu ze Słowem Bożym, 
błogosławiony papież wskazuje na główne korzyści, których ono dostarcza 
dla formowania mentalności sprzyjającej rozwojowi. Należy najpierw 
zauważyć, że w słowie Bożym mężczyzna odnajduje informację na temat 
natury Boga i stworzonej przezeń a także miłowanej rzeczywistości. 
Odkrywa w ten sposób także własną naturę (nieśmiertelność duszy)  
i przeznaczenie, które wzmacnia jego motywację do życia i kierowania 
egzystencji doczesnej poza czas, ku szczęśliwości Boga32. Odnajduje także 
swoją godność, która płynie z uczestnictwa przez łaskę w życiu Boga. 
Poznaje wolę Bożą w odniesieniu do własnego postępowania moralnego 
(prawo naturalne, Dekalog, przykazanie miłości Boga i bliźniego)  
i postępowania innych (wspólnot, społeczności, narodów, świata). Wreszcie 
Słowo Boże nakierowuje na aktualną obecność Boga w historii poprzez 
Kościół, który dzięki temu stanowi skuteczne wsparcie samowychowania  
i rozwoju. Aby współczesny mężczyzna mógł owocnie korzystać  
z potencjału rozwojowego, jaki daje Słowo Boże, niezbędna jest 
systematyczna percepcja jego treści (oparta na przynajmniej elementarnej 
edukacji biblijno-teologicznej), realizowana jako indywidualne studium, 
rozważanie czy medytacja. Niezbędna jest również asymilacja Słowa 
Bożego dokonująca się w kontekście wspólnotowym (rodzina, Kościół).  

Kościół wspiera rozwój mężczyzny nie tylko poprzez przekaz Słowa 
Bożego, ale również poprzez sakramenty. Centralne miejsce zajmuje tu 
Eucharystia, która, jak stwierdza papież, jest wezwaniem do coraz większego 

                                                 
32 Jan Paweł II, Przemówienie do międzynarodowego ruchu OAZ, Castel Gandolfo 24 lipca 
1980 r., w: Jan Paweł II. Nauczanie papieskie t. 3 rok 1980, red. F. Kniotek, Poznań – 
Warszawa 1986, s. 168-169.  
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wysiłku, abyśmy żyli jako prawdziwi wyznawcy Chrystusa: prawdomówni  
w słowach, szlachetni w swoich czynach, uważni, pełni szacunku dla godności 
i praw wszystkich, niezależnie od ich rangi i ich dochodów, gotowi do 
osobistej ofiary, uczciwi i sprawiedliwi, wielkoduszni, roztropni, współczujący 
i opanowani, mający na względzie dobro naszych rodzin, naszej młodzieży, 
naszego kraju, Europy i świata33. Z pełnym uczestnictwem w Eucharystii 
związany jest sakrament pojednania. Zapewnia on nieustanną 
odnawialność energii i motywacji do samowychowania, pozwala na 
wzmocnienie wiary w osiągnięcie celów na drodze rozwoju. Dzieje się to 
dzięki doświadczeniu Bożego Miłosierdzia, które umożliwia podnoszenie 
się z porażek i klęsk i powrót na ścieżkę wzrostu. Pośród sakramentów 
stanowiących istotne znaczenie w drodze męskiego samorozwoju na 
szczególne podkreślenie zasługuje również małżeństwo i kapłaństwo, które 
stanowią źródło „łaski stanu”, będącej wsparciem dla wysiłku realizacji 
życia na miarę Chrystusa w konkretnych uwarunkowaniach 
indywidualnego powołania. Warunkiem skorzystania z pomocy, jaką dają 
sakramenty jest oparta na wierze świadomość obecności i działania 
Chrystusa a także zrozumienie symboliki i języka liturgii, które mężczyzna 
może posiąść uczestnicząc w permanentnej katechezie mistagogicznej. 

Trudno byłoby myśleć o efektywnym samowychowaniu bez 
poszukiwania kontaktu z Bogiem na modlitwie. Życie medytacyjne  
i kontemplacyjne zapewnia samowychowaniu mężczyzny właściwą głębię, 
integralność i chroni przed pokusą aktywizmu34. Pozwala spojrzeć na 
własny rozwój z dystansu – dokonywać okresowej ewaluacji, rozpoznawać 
kierunki i mądrze wybierać, podejmować właściwe działania. Ponadto łaska 
Ducha Świętego, będąca odpowiedzią na modlitwę, stanowi konkretną siłę 
sprawczą czyniącą realnym osiągnięcie celu samowychowania. W tym 
kontekście wartością jest również sięganie po pomoc modlitewną ze strony 
innych osób. Odrzucenie modlitwy jako narzędzia wzrostu oznaczałoby 
pozbawienie się gigantycznego potencjału zmiany, osłabienie tempa 
rozwoju a wręcz jego zahamowanie. Dlatego papież zachęca do postępu  

                                                 
33 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Phoenix Park w Dublinie 29 września 1979, w: Jan 
Paweł II. Nauczanie papieskie t. 2 nr 2 rok 1979, red. F. Kniotek, Poznań – Warszawa 
1992, s. 207.  
34 Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może 
się przerodzić w «działanie dla działania». Musimy opierać się tej pokusie i starać się 
najpierw «być», zanim zaczniemy «działać». Przypomnijmy tu słowa, jakimi Jezus 
napomniał Martę: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba [mało 
albo] tylko jednego» (Łk 10, 41-42). Jan Paweł II, List Apostolski Novo Millenio Ineunte na 
zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000, Poznań 2001, s. 23. 
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w opanowywaniu sztuki modlitwy poprzez jej gorliwe praktykowanie. 
Modlitwy bowiem uczymy się po prostu przez to, że się modlimy35. 

Świadomość wartości wysiłku pracy nad sobą, skłania Jana Pawła II 
do częstego formułowania postulatu stawiania samemu sobie wymagań. 
Słynne stwierdzenie: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali36, stanowi kwintesencję wezwania do współpracy z Łaską 
poprzez podejmowanie konkretnych wysiłków na rzecz przezwyciężania 
własnej słabości, skłonności do stagnacji, pokusy konformizmu  
i minimalizmu. W swej istocie „wymaganie od samego siebie” jest szeregiem 
przemyśleń, decyzji i czynów, zmierzających do dokonania zaplanowanych 
zmian we własnej osobowości i stylu funkcjonowania. Pomoc dla tego 
rodzaju działania stanowią praktyki ascetyczne (szczególnie post). 
Zdecydowane wezwanie papieża do wymagania wobec samego siebie 
stanowi wyraz wiary w ludzką (a więc również męską) sprawczość, 
przekraczającą różnorakie ograniczenia i pozorne determinizmy 
(uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, rodzinne itp.). Wydaje się, że 
owa wiara w siłę własnej woli jest warunkiem niezbędnym postępu na 
drodze samowychowania. Współcześni mężczyźni uczyć się jej mogą nie 
tylko ze słów ale przede wszystkim z osobistego przykładu Jana Pawła II.  

Obszarem dogodnym dla realizacji postulatu wymagania od samego 
siebie, jest dla mężczyzny praca. Jan Paweł II szeroko naświetlając 
wielowymiarowy charakter pracy ludzkiej, zwraca uwagę na jej aspekt 
podmiotowy, rodzinny i społeczny: Praca ma dopomagać człowiekowi do 
tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej 
odpowiedzialnym, aby mógł spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi 
zarówno sam, jako niepowtarzalna osoba, jak też we wspólnocie z drugimi, a 
nade wszystko w tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, jaką jest rodzina37. 
Doskonalenie samego siebie poprzez pracę, oznacza w sferze intencji 
wykroczenie poza nastawienie materialistyczne oraz wzbogacenie 
świadomości o motywację duchową (czynienie sobie ziemi poddanej)  
i społeczną (praca jako czynność wykonywana dla drugich a także jako 
środek utrzymania rodziny). Obejmuje również dbałość o wysoki standard i 
etos pracy (solidność, terminowość, troska o jakość produktu czy usługi). 

                                                 
35 Jan Paweł II, Przemówienie w czasie audiencji generalnej 14 marca 1979 r., w: Jan 
Paweł II. Nauczanie papieskie t. 2 nr 1 rok 1979, red. F. Kniotek, Poznań – Warszawa 
1990, s. 227. 
36 Jan Paweł II, Apel Jasnogórski, Częstochowa 18 czerwca 1983 r., w: Jan Paweł II. 
Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 264.  
37 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry dla 
pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Częstochowa, 6 czerwca 1979r., 
tamże, s. 135. 
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Doskonalenie własnego stosunku do pracy a tym samym doskonalenie się 
poprzez pracę, oznacza wreszcie respekt dla wszystkiego co wiąże się z 
faktem partycypacji we „wspólnocie pracy” (szacunek dla pracy innych, 
solidarna walka o prawa pracownicze itp.). Wykorzystywanie pracy 
zawodowej (a w przypadku młodzieży nauki czy studiowania) w procesie 
samorozwoju, oznacza podjęcie systematycznego trudu zmiany własnej 
świadomości i stylu pracy, co papież określa jako „pracę nad pracą”38.  

Efekty pracy ludzkiej składają się na cywilizację i szeroko pojętą 
kulturę, która jest kolejnym narzędziem w samorozwoju, proponowanym 
przez Jana Pawła II. Człowiek ją tworzy — i człowiek przez nią tworzy 
siebie39. Mężczyzna wykorzystuje kulturę dla własnego rozwoju gdy obcuje 
z pięknem i pożytkuje to doświadczenie dla zwiększenia motywacji w pracy 
nad sobą40. Produktywne przyswojenie i twórcze zagospodarowanie dóbr 
kultury, uwarunkowane jest umiejętnością wyboru a także zdolnością do 
refleksyjnej i krytycznej percepcji. Obcowanie z kulturą i jej 
współtworzenie w sposób szczególny jest użyteczne dla zakorzenienia 
procesu samowychowania w tradycji narodowej czy etnicznej. Służy 
mężczyźnie do kształtowania samego siebie i realizacji jego indywidualnego 
projektu życia w kontekście wspólnoty do której przynależy.  

Innym kanałem, którym dociera do człowieka piękno, wzmacniając w 
nim motywację do rozwoju, jest środowisko naturalne. Według Jana Pawła 
II obcując z przyrodą przejmujemy w siebie, w nasze ludzkie bytowanie, samą 
tajemnicę stworzenia, która odsłania się przed nami niesłychanym 
bogactwem i różnorodnością istnień widzialnych, a równocześnie wciąż 
zaprasza w stronę tego, co ukryte, co niewidzialne41. Obcowanie z naturą 
rozwija postawę kontemplacyjną i świadomość z jednej strony własnej 
przynależności do świata stworzeń a z drugiej poczucie wyjątkowości  
i godności osoby ludzkiej. Spędzanie czasu, szczególnie wypoczynku, na 

                                                 
38 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej dla świata pracy, Gdańsk, 12 
czerwca 1987r., tamże, s. 493. 
39 Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 
czerwca 1979r., tamże, s. 41. 
40 Powiedział poeta: „Cóż wiesz o pięknem?... Kształtem jest Miłości” (Cyprian Kamil 
Norwid, Promethidion. Bogumił). Jest to zaś miłość twórcza. Miłość, która dostarcza 
natchnienia. Dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności człowieka. Jakże 
daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: „Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy — 
praca, by się zmartwychwstało”. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata 
kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża, Warszawa. 13 czerwca 1987r., tamże, 
s. 532. 
41 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży, w: Listy pasterskie ojca świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 148.  
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łonie natury, w sposób naturalny pobudza do wysiłku fizycznego. Jak 
stwierdza papież każdemu potrzebny jest ten trud i wysiłek, w którym nie 
tylko hartuje się ciało, ale cały człowiek doznaje radości panowania nad sobą 
oraz pokonywania przeszkód i oporów42.  

I wreszcie ostatnią z wymienionych pomocy w samowychowaniu jest 
korzystanie z inspiracji i naśladowanie wartościowych wzorców 
osobowych, gdyż jak powiada Jan Paweł II uczymy się człowieka, obcując z 
ludźmi43. Mogą to być osoby identyfikowane w najbliższym otoczeniu 
(rodzina, nauczyciele, autorytety zawodowe), funkcjonujące w obiegu 
kultury i sztuki a także postacie pozostawiające swój wyrazisty rys na 
dziedzinach takich jak gospodarka, polityka czy społeczeństwo 
obywatelskie. Oczywiście nie chodzi o naśladowanie osób, których 
głównym atrybutem jest popularność medialna (zjawisko „celebrytyzmu”). 
Natomiast szczególnie rekomendowanym rezerwuarem wzorców 
osobowych jest poczet świętych Kościoła Katolickiego, gdyż tak jak sól 
nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje 
pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej44. Heroiczność w 
dążeniu do osiągnięcia celów samowychowania, której przykłady można 
odnaleźć w życiorysach świętych, dostarcza szeregu informacji i inspiracji 
na temat kształtu dążenia do doskonałości w różnorodnych 
uwarunkowaniach historycznych i społecznych. Korzystanie z tego „banku 
doświadczeń”, umożliwia mężczyznom unikanie błędów i ślepych uliczek a 
także opracowywanie własnych indywidualnych strategii rozwojowych.  

 
5. Podsumowanie i postulaty 
 
Powyżej przedstawiono pewną liczbę stwierdzeń, wyprowadzonych  

z myśli Jana Pawła II, które mogą stać się wsparciem i natchnieniem w 
skutecznym rozwoju współczesnych mężczyzn. Odnoszą się one do istoty 
samowychowania jako ludzkiej (a więc również męskiej) aktywności, 
a także jego celu („życie na miarę Chrystusa”). Zawierają konkretyzację 
tegoż celu w postaci „wartości kierunkowych”, wskazują środki i pomoce  
w procesie samowychowania. Zaproponowane przemyślenia z pewnością 
nie zamykają tematu męskiego samorozwoju ani nie roszczą pretensji do 
wyczerpania zagadnienia samowychowania w nauczaniu Jana Pawła II. 
Jednak wydaje się, że refleksjom tym należało dać wyraz, zwłaszcza  
w kontekście rosnącej obecnie liczby różnorakich nurtów i szkół 
                                                 
42 Tamże, s. 150. 
43 Tamże.  
44 Jan Paweł II, Orędzie na XVII Światowy Dzień Młodzieży,  w: Jan Paweł II do młodzieży 
(1978-2005). Listy, orędzia, przemówienia, homilie, dz. cyt., s. 148. 
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samodoskonalenia, opartych na przesłankach psychologicznych a także 
sięgających do inspiracji filozoficznych i religijnych (głównie z religii 
wschodu). Przedstawiana przez nie literatura, oferta szkoleniowa, 
treningowa i terapeutyczna,  stanowi o atrakcyjności propozycji dla 
współczesnego społeczeństwa, które przesycone konsumpcją powoli 
zaczyna poszukiwać „czegoś więcej”. Niestety owo „więcej” okazuje się 
często jeszcze jedną formą psychomanipulacji, prowadzącą do wzmocnienia 
egoizmu a tym samym redukcji aspiracji osoby i zmarnowania potencjału 
jej człowieczeństwa.  

Wydaje się, że sformułowanie spójnej propozycji „szkoły 
samorozwoju według Jana Pawła II”, opatrzonej aparatem naukowym, 
obudowanej zestawem technik i ćwiczeń, wzbogaconej o projekty 
edukacyjne czy pomoce książkowe, stanowiłoby ważną i ciekawą 
alternatywę wobec powyższego zjawiska. Co więcej, biorąc pod uwagę 
podkreślane wcześniej uniwersalne oddziaływanie autorytetu Jana Pawła 
II, taka propozycja miałaby – przynajmniej na polskim gruncie – znaczne 
szanse powodzenia. W szczególności odnosi się to do polskich mężczyzn, 
poszukujących dróg do urzeczywistnienia własnego potencjału w oparciu o 
pewne i niezawodne przesłanki. Takich przesłanek dostarcza bez wątpienia 
dorobek największego z Polaków, a także jego osobisty przykład, będący 
klarownym świadectwem prawdziwie męskiego życia na miarę Chrystusa.  
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MĘŻCZYZNA JAKO MĄŻ I OJCIEC – ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA JANA PAWŁA II 
 
 
Chciałbym na samym początku zaznaczyć, że gdy chodzi o mężczyznę 

– mimo iż w jednym z opisów biblijnych jest on stworzony przez Boga 
wcześniej niż kobieta – papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu znacznie 
więcej uwagi poświęca właśnie kobiecie. 

Druga uwaga dotyczy konstatacji, że mężczyzna realizuje się w pełni 
dopiero w relacji do kobiety. I odwrotnie. Dlatego, mówiąc o mężczyźnie, 
trudno byłoby dystansować się od tej zintegrowanej w sposób naturalny 
rzeczywistości. 

 
1. Biblijny opis stworzenia człowieka 

 
Nawiązując do biblijnego opisu stworzenia człowieka w interpretacji 

Jana Pawła II, gdzie jest mowa o stworzeniu najpierw mężczyzny, Papież w 
swoich katechezach pod tytułem: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, 
podkreśla, że „Tego pierwszego człowieka Biblia nazywa właśnie 
„człowiekiem” (’ādām), lecz od chwili stworzenia pierwszej kobiety zaczyna 
go nazywać mężczyzną – „’îš ”, w relacji do „’išša” – kobiety (bo właśnie  
z mężczyzny – „’îš ” została wzięta)” (Jan Paweł II, 1981, s. 24).  

Papież tłumaczy ten językowy szczegół z języka hebrajskiego, 
podkreślając etymologiczną zbieżność jednego i drugiego określenia. Mówi, 
że „’îš pochodzi prawdopodobnie z rdzenia oznaczającego „siłę”(˙yš lub 
˙wš); ’išša wywodzi się zaś z rdzenia „’nš” – kobieta. Etymologia biblijna, o 
charakterze ludowym, służy tu do podkreślenia jedności pochodzenia 
mężczyzny i kobiety, na co zdaje się wskazywać podobne brzmienie obu 
wyrazów” (tamże). W imię więc tej naturalnej jedności między mężczyzną  
i kobietą, Papież – podpierając się argumentacją biblijną, nawiązującą do 
Księgi Rodzaju 2,24 – stwierdza, że „Chrystus nie tylko wiąże „początek”  
z tajemnicą stworzenia, ale też prowadzi nas niejako na granicę pierwotnej 
niewinności człowieka i pierworodnego grzechu. Drugi opis stworzenia 
człowieka został utrwalony w Księdze Rodzaju w takim właśnie kontekście. 
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Czytamy tam naprzód: „Jahwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, 
zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna 
powiedział: <<Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta 
będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta>>. Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem. 

Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, „nie odczuwali nawzajem 
wstydu” (Rdz 2,22-25)” (tamże). 

 
2. Miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną 

 
W zakresie miłości małżeńskiej między kobietą i mężczyzną, Karol 

Wojtyła już w swoim dramacie pt. „Przed sklepem jubilera”, napisanym w 
1960 roku, w usta Krzysztofa, narzeczonego Moniki, wkłada słowa 
przewidujące, że dojrzała miłość małżeńska to wprawdzie wielkie 
szczęście, ale nie beztroska sielanka: „Więc kiedy przyjdzie dzień naszego 
ślubu, ja zjawię się i zabiorę cię spomiędzy nich człowiekiem dojrzałym do 
bólu, do nowego bólu miłości, do bólu nowego rodzenia, i wszyscy 
będziemy tak ogromnie radośni, i wszyscy staniemy na granicy tego, co się 
w ludzkim języku nazywa chyba „szczęściem”” (Wojtyła, 2011, s. 54). 

W swojej adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Papież zwraca 
uwagę na kilka ważnych aspektów dotyczących mężczyzny, mianowicie: 

- obdarzanie miłością swojej żony jako jej mąż;  
- bycie ojcem; 
- wspólne z małżonką wychowywanie dzieci; 
- zapewnienie utrzymania na godziwym poziomie rodziny przez 
pracę. 
Jan Paweł II pięknie wyraża to następującymi słowami: „Prawdziwa 

miłość małżeńska wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla 
równej godności kobiety: <<Nie jesteś jej panem – pisze św. Ambroży – lecz 
mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę… Odpłać życzliwością za 
życzliwość, miłość wynagródź miłością>>. Mężczyzna winien żyć ze swą 
żoną <<w szczególnej formie przyjaźni osób>>. A chrześcijanin jest 
powołany do rozwijania nowej postawy miłości, okazując w ten sposób 
swej własnej oblubienicy miłość subtelną i mocną zarazem, jaką Chrystus 
żywi do Kościoła. Miłość do małżonki, która została matką, i miłość do 
dzieci są dla mężczyzny naturalną drogą do zrozumienia  
i urzeczywistnienia swego ojcostwa. Nade wszystko tam, gdzie warunki 
społeczne i kulturalne łatwo skłaniają ojca do pewnego uwolnienia się 
zobowiązań wobec rodziny i do mniejszego udziału w wychowaniu dzieci, 
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konieczne jest odzyskanie społecznego przekonania, że miejsce i zadanie 
ojca w rodzinie i dla rodziny mają wagę jedyną i niezastąpioną. Jak uczy 
doświadczenie, nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi 
psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych, 
podobnie jak, w okolicznościach przeciwnych, przytłaczająca obecność ojca, 
zwłaszcza tam, gdzie występuje już zjawisko <<machizmu>>, czyli 
nadużywania przewagi uprawnień męskich, które upokarzają kobietę i nie 
pozwalają na rozwój zdrowych stosunków rodzinnych. Mężczyzna, 
ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do 
zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to 
zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem 
matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze 
współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza 
ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia 
chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe 
doświadczenie Chrystusa i Kościoła” (FC 25). 

 
3. Ojcostwo 

 
W związku z ojcostwem, Papież wyraźnie wskazuje na 

współzależność ojcostwa ludzkiego od Bożego, stawiając je jako „odwieczny 
pierwowzór” (FC 6), który powinien mieć swoje odbicie w <<cywilizacji 
miłości>> czysto ludzkiej, twierdząc, że „jest sprawą zasadniczą, ażeby 
mężczyzna czuł się obdarzony macierzyństwem kobiety, swojej żony. I to ma z 
kolei ogromny wpływ na cały proces wychowawczy. Ogromnie wiele zależy 
od tego, czy i w jaki sposób uczestniczy on w tej pierwszej fazie obdarzania 
człowieczeństwem, czy i jak angażuje swą męskość i swoje ojcostwo w 
macierzyństwo własnej żony” (FC 16). 

Oczywiście chodzi tutaj o ojcostwo nie tylko biologiczne, ale przede 
wszystkim duchowe, o którym Ojciec Święty jeszcze jako Karol Wojtyła  
w swojej Miłości i odpowiedzialności napisał: „Duchowe ojcostwo jest  
o wiele bardziej podobne do macierzyństwa duchowego niż ojcostwo 
cielesne do cielesnego macierzyństwa” (Wojtyła, 1982, s. 232). 

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że w literaturze psychologicznej 
podkreśla się znaczny wpływ rodziców i środowiska na kształtowanie także 
pojęcia Boga. Stwierdza się, że w zależności od stopnia zbliżenia do 
pożądanego ideału ojca i matki – a zwłaszcza ojca – rozwój pojęcia Boga  
u dzieci i młodzieży ulega odpowiednim zmianom. Dobry ojciec i dobra 
matka sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu się tego pojęcia; natomiast 
zły ojciec lub zła matka – przeciwnie. 
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A zatem korelacja między elementami macierzyństwa i ojcostwa oraz 
cała atmosfera życia wspólnotowego w naturalny sposób dowodzą, że 
poprawa warunków na tej płaszczyźnie znajduje swoje odbicie również w 
sferze życia nadprzyrodzonego. Tak zwane „ciepło rodzinne” oraz 
wszystko, co sprzyja naturalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, korzystnie 
wpływa także na ich rozwój religijny. Sam zresztą Jezus Chrystus wychował 
się w atmosferze Rodziny, gdzie naturalne i nadprzyrodzone elementy 
ojcostwa i macierzyństwa ściśle łączyły się ze sobą i stanowiły istotne 
podłoże dla Jego fizycznego i duchowego wzrostu do pełnego oddania się 
woli Boga Ojca. 

Idąc dalej w kierunku wyeksponowania myśli na temat ojcostwa, 
przyszły Papież, pisząc pod pseudonimem Andrzej Jawień, w swoich 
Rozważaniach o ojcostwie stwierdził paradoksalnie, że „Przyjąć w sobie 
promieniowanie ojcostwa, to nie znaczy tylko „stać się ojcem” – to znaczy  
o wiele bardziej „stać się dzieckiem” (stać się synem). Będąc ojcem wielu, 
wielu ludzi, muszę być dzieckiem: im bardziej ojcem, tym bardziej 
dzieckiem” (Jawień, 1964, s. 613). 

Ów paradoks świadczy o tym, jak bardzo już wówczas u przyszłego 
Papieża dojrzewała ewangeliczna myśl, iż prawdziwy autorytet zdobywa 
się nie muskułami i mięśniami, lecz prostotą dziecka.  

Gdy chodzi o pierwiastek ojcostwa w wychowaniu, zwraca się przede 
wszystkim uwagę na cechę opiekuńczości, szacunku, ładu i dyscypliny. 
Według E. Fromma, ojcostwo to „świat myśli, przedmiotów, które są 
dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. 
Ojciec jest tym, który uczy dziecko, tym, który mu wskazuje drogę w świat” 
(Fromm, 1973, s. 55). Ma on wpływ głównie na chłopców, ale nie tylko. 
„Liczne badania wskazują - idąc za K. Pospiszylem – że ojciec odgrywa 
bardzo istotną rolę w wykształceniu odpowiedniej samooceny zarówno  
u synów, jak i u córek. Tak np. S. Cooperrsmith już w 1967 roku  stwierdził, 
że samoocena chłopców (uczniów szkoły podstawowej) jest ściśle 
uzależniona od stopnia angażowania się ojca w wychowaniu dzieci oraz 
intensywności związku emocjonalnego z nim. Chłopcy karani przez ojców 
mieli adekwatną samoocenę, podczas gdy chłopcy, którym kary wymierzały 
wyłącznie matki, posiadali wyraźnie zaniżoną samoocenę. Chłopcy, których 
łączył bliski związek uczuciowy z ojcami, wykazywali pewność siebie, 
wynikającą z wysokiej samooceny” (Pospiszyl, 1980, s. 158). 

Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać element aktywnej  
i autentycznej troski, która nie jest tylko sentymentalnym, przemijającym 
uczuciem, ale stałością zaangażowania; jest swoistym „stanem bycia” (May, 
1978, s. 357) ze swoimi dziećmi. 
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Brak ojca – czy to w sensie fizycznym, czy społecznym – jest bardzo 
często przyczyną powstawania różnego rodzaju patologii społecznej, lęków 
i agresji; charakteryzuje się czasem wzrostem przestępczości wśród 
młodocianych. Ponadto – i to wydaje się być szczególnie ważne z punktu 
widzenia praktyki wychowawczej – jego nieobecność w życiu dziecka ma 
również wpływ na kształt wszelkich stosunków wychowawczych w życiu 
społecznym. „Jak wykazali bowiem E. Douvan i J. Adelson (1966), młodzież 
wychowywana bez udziału ojców przejawiała szczególnie dużo cech 
warcholskich wobec mężczyzn-przełożonych, przy jednoczesnym dążeniu 
do kontaktowania się z dorosłymi mężczyznami, mogącymi (ze względu na 
niektóre posiadane właściwości) stanowić autorytet. Na podstawie 
powyższych badań można więc powiedzieć, że tego typu osobnicy są 
skłonni poszukiwać autorytetów po to, aby je następnie lekceważyć” 
(Pospiszyl, 1980, s. 167). I przeciwnie. Autentyczna obecność prawdziwego 
ojca w wychowaniu może mieć ogromne znaczenie w procesie hamowania 
agresji i powstrzymywania dziecka od zbyt niecierpliwych odruchów do 
natychmiastowego zaspokajania jego potrzeb. 

 
4. Potrzeba kierowania się sumieniem 

 
Zastanawiając się dalej nad problemem mężczyzny w nauczaniu Jana 

Pawła II, dobrze byłoby zwrócić jeszcze uwagę na potrzebę kierowania się 
sumieniem, szczególnie dzisiaj, gdy szerzy się praktyka kierowania się 
koniunkturą społeczną i polityczną. Dotyczy to zresztą nas wszystkich, ale 
wydaje się, że zwłaszcza mężczyźni powinni wykazać się siłą swojego 
ducha, szczególnie w sprawach, które wymagają obrony podstawowych 
praw i norm moralnych. W związku z tym dobrze byłoby, aby mężczyźni 
XXI wieku, posiłkując się nauczaniem Jana Pawła II, poszli śladem tego, co 
Daniel Ange w swoich rozważaniach na temat Listu do Rodzin Jana Pawła II 
nazwał: byciem „mężnym królem” (roi-courage), dając za przykład króla 
belgijskiego Baudoin’a, dla którego także Jan Paweł II żywił ogromną 
sympatię. Zresztą odwzajemnioną. Król Baudouin panował w latach 1951-
1993, stwarzając demokratyczny styl sprawowania władzy monarchicznej; 
jego wyważona polityka wobec etnicznych konfliktów flamandzko-
walońskich zjednała mu uznanie Belgów. Ale znane jest również jego 
słynne: „Tak dla życia”, które odbiło się szerokim echem w świecie. 
„Odrzucił – jak pisze Daniel Ange – manipulację opinii publicznej, która tak 
wielu ludzi zniewala” (Ange, 1998, s. 41). 

Przypomina to słynny spór Sokratesa z Protagorasem – 
przedstawicielem starożytnych sofistów. Głosili oni, że – także w zakresie 
etyki małżeńskiej i rodzinnej – wystarczy, aby większość opowiedziała się 



PROBLEMATYKA MĘSKOŚCI 

 

 
K w a r t a l n i k  N a u k o w y  F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 71 

za jakąś racją, a ta automatycznie niejako stanie się dobrą. Nie 
przeszkadzało to jednocześnie, by za jakiś czas, gdy na przykład zmienią się 
różnego rodzaju uwarunkowania społeczne, ta sama racja stanie się 
niewygodna, często tylko dlatego, że nie zyska poparcia większości. A więc 
nie sumienie – jak głosił Sokrates – i obiektywna, choć bezbronna nieraz  
i osamotniona Prawda, lecz często, w wyniku niemal żonglerskich zabiegów 
socjotechnicznych, popartych zręczną propagandą, kampania społeczna, 
kierowana przez określoną grupę nacisku, decydować miała  
o przeforsowaniu nawet najbardziej relatywnych poglądów. 

W tym kontekście należałoby podziwiać odwagę króla Baduoin’a, gdy 
w XX-lecie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu powiedział: „Być może 
oczekujecie od szefa państwa, aby umieścił harmonię rodzinną pomiędzy 
dobrami koniecznymi dla dzieci i młodzieży? Tak, czynię to z głębokim 
przekonaniem w tym momencie, gdy w Europie związki małżeńskie tak 
często są zakwestionowane z powodu fałszywej koncepcji wolności. 
Znajdziemy źródło licznych chorób naszej cywilizacji w braku odpowiednio 
ciepłego ogniska domowego” (tamże, s. 42). 

 
5. Liberalizacja postaw 
 
Niestety, także i wśród osób wierzących dochodzi do daleko 

zaawansowanej liberalizacji życia, zaburzającej także ład życia rodzinnego. 
Dlatego Jan Paweł II zaniepokojony – w świetle szerzących się praktyk 
zawierania tylko cywilnych kontraktów małżeńskich, a także coraz 
częstszych wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
sakramentalnego od jego samego początku – piętnuje „przyjmowanie 
sakramentu małżeństwa bez żywej wiary, dla innych motywów; odrzucanie 
norm moralnych, które regulują współczesne życie małżeńskie i nadają mu 
ludzki i chrześcijański wymiar” (FC 7). 

Niektórzy usprawiedliwiają takie postawy niedojrzałością osobową 
tych, którzy zawierają sakramentalne związki małżeńskie, szukając zbyt 
łatwych dróg do stwierdzenia ich nieważności w momencie, jak tylko 
pojawią się jakiekolwiek trudności. Brakuje męstwa wytrwania szczególnie 
w najtrudniejszych dla związku próbach, jakimi są nieuniknione konflikty. 
Zamiast je z odwagą rozwiązywać, szuka się „furtki” prawnej do 
definitywnego rozejścia się małżonków, także poprzez stwierdzenie 
nieważności ich małżeństwa od samego początku. Próbują skorzystać z niej 
nawet wówczas, gdy są już po kilkunastu lub nawet więcej latach 
małżeństwa. Na to niepokojące zjawisko zwraca uwagę również Yves 
Semen: „I tu pojawia się problem, ponieważ tak naprawdę nigdy nie jest się 
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wystarczająco dojrzałym, ani wystarczająco dobrze przygotowanym do 
wzięcia na siebie tak poważnego zobowiązania, jakim jest małżeństwo,  
i gdyby niedojrzałość psychiczna i brak rozeznania był wystarczającym 
powodem do unieważnienia sakramentalnego związku, praktycznie 
wszystkie małżeństwa uznano by za niebyłe. Zwracali na to szczególną 
uwagę zarówno Jan Paweł II, jak i idący w jego ślady Benedykt XVI, 
przestrzegając trybunały kościelne przed nadmierną pobłażliwością” 
(Semen, 2011, s. 90). 

Oczywiście Yves Semen, używając terminu „unieważnienie” miał na 
myśli to, co prawo kościelne kwalifikuje jako stwierdzenie nieważności 
małżeństwa od jego samego początku. 

 
* * * 

 
Reasumując, w nawiązaniu do rodowodu mężczyzny i kobiety Jan 

Paweł II uważa, że osadzony jest on w kontekście naturalnej odmienności 
płci wzajemnie uzupełniających się. 

W nauczaniu Papieża na temat rodziny, mężczyzna to przede 
wszystkim: mąż i ojciec, który realizuje się najpełniej w relacji do kobiety: 
żony i matki.  

Zakłada się, że dojrzały mężczyzna, od samego początku zawarcia 
związku małżeńskiego, powinien być gotowy do podjęcia odpowiedzialnej 
roli męża i ojca rodziny, co wiąże się z reguły także z umiejętnością 
konstruktywnego rozwiązywania nieuniknionych konfliktów. Zaowocuje to 
z pewnością umocnieniem wzajemnej miłości, będącej znakiem sprzeciwu 
wobec rozszerzającego się zjawiska zbyt łatwego i szybkiego 
podejmowania decyzji rozejścia się małżonków przy okazji pojawienia się 
nawet najmniejszych trudności. 

Obecność męża i ojca w rodzinie w naturalny sposób sprzyja 
budowaniu autentycznych więzi zarówno z żoną, jak i dziećmi. 

Nauczanie Jana Pawła II zakorzenione w Biblii oraz w najdawniejszej 
tradycji Kościoła, zdecydowanie broni jedności i nierozerwalności 
małżeńskiej. Jest także wyrazem troski o zapewnienie optymalnych 
warunków wychowania młodego pokolenia. 

Jest to jedyna droga do odpowiedzialnego budowania szeroko 
rozumianej cywilizacji miłości, w której mężczyzna ma ważną rolę do 
spełnienia.  
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Mgr Agata Powojewska 
 
 

MĘŻCZYZNA WOBEC ŻYCIOWYCH WYZWAŃ 
 
 
Co jest istotą męskości? Jakie są oczekiwania skierowane do 

współczesnych mężczyzn? 
Snując rozważania na temat istoty męskości i męskich ról w życiu, 

należy zwrócić uwagę na kwestie stereotypizacji ról. 
Na treść stereotypu męskości (i kobiecości) mają wpływ przekonania 

i postawy dotyczące cech psychicznych mężczyzny i kobiety oraz ról 
rodzajowych, czyli zachowań przez nich podejmowanych (Brannon, 2002). 

Bogdan Wojciszke (2002, s. 419), na podstawie badań Johna 
Williamsa i Deborah Best opublikowanych w 1990 roku, wymienia liczne 
cechy jako stereotypowo męskie. Stereotypowy mężczyzna jest agresywny, 
aktywny, arogancki, bałaganiarski, głośny, krzepki, niemiły, nieostrożny, 
odważny, opanowany, pewny siebie, poszukujący przyjemności, 
przedsiębiorczy, realistyczny, spragniony przygód, stanowczy, twardy, 
zarozumiały, zdolny, złośliwy. 

Linda Brannon (2002, s. 221) podaje za: P. Rosenkrantz, S. Vogel, H. 
Bee, J. Broverman, D.M. Broverman1 podobne stereotypowe cechy męskie. 
Należą do nich: agresywność, niezależność, ukrywanie emocji, 
obiektywność, podatność na zły wpływ, skłonność do rywalizacji, myślenie 
logicznie „głowa do interesów”, pewność siebie, mała wrażliwość oraz 
uważanie mężczyzn za lepszych od kobiet. 

Ważne jest uświadomienie sobie wagi stereotypizacji płci, bowiem ze 
stereotypu wynikają dwa rodzaje psychologicznych konsekwencji. Pierwszy 
to intrapersonalne konsekwencje stereotypu polegające na tym, że kobiety i 
mężczyźni wykształcają odmienne pojęcia własnego ja; kobiety częściej 
wykształcają „ja współzależne,” a mężczyźni zaś „ja niezależne”. Własną 
tożsamość kobiet definiują ich związki z innymi ludźmi, tożsamość 
mężczyzn - zdolność oddzielenia własnej osoby od innych. Drugi rodzaj 
konsekwencji to interpersonalne konsekwencje stereotypu, polegające na 
odmiennym traktowaniu kobiet i mężczyzn przez instytucje społeczne oraz 
innych ludzi (Wojciszke, 2002). 

                                                 
1 P. Rosenkrantz, S. Vogel, H. Bee, J. Broverman, D.M. Broverman (1986), Sex-role 
stereotypes and self-concepts in college students, Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. 
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Linda Brannon (2002, s. 214) podaje cechy Modelowej Męskiej 
Tożsamości1, oto one: 

 „nie bądź baba”. Cechy kobiece są piętnowane. 
 „człowiek u steru”. Mężczyźnie potrzebny jest sukces i wysoka 

pozycja. 
 „twardy jak stal”. Mężczyzna powinien być wytrzymały, pewny 

siebie i samodzielny. 
 „ja im dam popalić”. Mężczyźnie powinna towarzyszyć aura 

agresywności, brawury i gwałtowności. 
Wpływ stereotypów rodzaju na sposób myślenia jest więc ogromny, 

nawet jeśli nie przystają one do rzeczywistości to i tak mogą silnie 
oddziaływać na funkcjonowanie jednostki. 

Im bardziej mężczyzna stara się stosować do tych zasad, tym bardziej 
staje się „prawdziwym mężczyzną”. Jednocześnie jednak pozostaje 
niedostosowanym, nieszczęśliwym człowiekiem, gdyż przyjęta rola 
zabrania mu nawiązywania bliskich relacji nawet z żoną czy dzieckiem, a 
także wymaga ciągłego dążenia do sukcesu w pracy oraz nieustannej 
rywalizacji. 

Chociaż w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych mężczyźni 
zaczęli podważać Modelową Męską Tożsamość, to jednak koncepcja ta 
nadal wywiera wpływ na poglądy dotyczące męskiej roli (tamże, s. 215-
216). 

Współcześnie głównym źródłem kreacji wizerunków męskości są 
programy telewizyjne, reklamy oraz magazyny skierowane do mężczyzn. 
Można zaobserwować w nich zarówno model mężczyzny, który zwraca się 
ku tradycyjnemu przedstawianiu męskości, jak i mężczyznę dbającego o 
swoje ciało, zdrowie, interesującego się modą. Cechą charakterystyczną 
obecnego kontekstu męskości jest różnorodność wzorców dostępnych 
mężczyznom. Można wyróżnić trzy główne trendy w prezentowanych 
męskich wzorcach: mężczyzna tradycyjny (old man) – reprezentant 
Modelowej Męskiej Tożsamości, nowy mężczyzna (new man) – mężczyzna 
dbający o ubiór, uosabiający siłę i dominację, mężczyzna któremu mięśnie 
dają poczucie sprawowania kontroli nad otaczającym go światem oraz 
nowy facet (new lad) – typ mężczyzny, którego cechuje beztroska, 

                                                 
1 Za: „The male sex role. Our culture's blueprint of manhood and what it's done for us 
lately” W: W. Deborah, S. David, R. Brannon (red). „The forthy-nine percent majority” 
Reading, M.A: Addison, Wesley; oraz: „ The cult of three womanhood: 1820- 1860”.  
W: M. Gordon (ed.). The American family in social- historical perspective (wyd 2). New 
York: St. Martins Press. 
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konsumpcyjny tryb życia oraz przedmiotowe traktowanie kobiety 
(Kluczyńska, 2009). 

Niezwykle istotnym zjawiskiem kształtującym reakcje między płciami 
i uczącym stereotypów jest socjalizacja, która ma na celu utrwalenie 
psychicznych wzorców zachowania oraz dotychczasowego systemu ról 
społecznych i kulturowych. O znaczeniu wychowania w tym obszarze piszą 
Susan E. Cross i Hazel Rose Markus (za: Wojciszke, 2002, s. 48-80): 

„Jesteśmy wychowywani w taki sposób, że informacja o płci innego 
człowieka jest dla nas najważniejsza – wiedza na ten temat w istotny 
sposób wpływa na wszystkie nasze interakcje z dana osobą i na sposób 
myślenia o niej. Płeć biologiczna wyznacza rolę, jaka odgrywamy  
w reprodukcji, ale definicja płci kulturowej (męskość- kobiecość) wpisana 
w istotny dla każdego kontekst społeczno – kulturowy określa pozostałe 
aspekty naszego życia – od imienia, po zawód, wybory, preferencje  
i aspiracje”. 

Warto przyjrzeć się, jak męskość realizuje się w ważnych sytuacjach 
życiowych (takich jak ojcostwo, strata dziecka czy problemy prokreacyjne), 
które łączą się z trudem, bólem, odpowiedzialnością oraz wymaganiami 
stawianymi mężczyznom. 

 
1. Mężczyzna wobec ojcostwa 
 
Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest obecność i miłość 

zarówno matki jak i ojca. W życiu dziecka te role uzupełniają się, tworząc 
prawidłowe środowisko wychowawcze. 

Erich Fromm dokładnie wykazuje różnice w miłości matki i ojca do 
dziecka: 

„Podczas gdy matka reprezentuje naturę i bezwarunkową miłość, 
ojciec wyobraża abstrakcję, sumienie, obowiązek, prawo i hierarchię. (…) 
Ojciec reprezentuje drugi biegun ludzkiego istnienia: świat myśli, 
przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, 
podróży i przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko, tym, który mu 
wskazuje drogę w świat” (za: Pospiszyl, 1980, s. 32-33). 

Ojciec ma więc wpływ na rozwój intelektualny, moralny i społeczny 
dziecka, na jego system przekonań i stosunek do świata. Warunkiem tego 
wpływu jest jednak prawidłowa więź emocjonalna między ojcem  
a dzieckiem. 

 Jedną z ważniejszych cech ojcostwa jest fakt, że musi on wypracować 
w sobie potrzebę relacji i poczucie związku z dzieckiem właściwie 
wyłącznie na drodze psychicznej, w przeciwieństwie do kobiet, które  
w sposób naturalny budują swój związek z dzieckiem. 
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Bycie ojcem jest dla mężczyzny istotnym zadaniem rozwojowym  
w sferze osobowości (Oleś, Oleś, 2001). 

Mężczyzna został stworzony i przeznaczony do podejmowania oraz 
wypełniania funkcji ojcowskich, w różnych aspektach. Od sfery ducha, woli  
i rozumu zależy, jak mężczyzna zrealizuje to życiowe zadanie. 

Ojcostwo, którego istotą jest miłość i odpowiedzialność, przejawia się 
w następujących aspektach. Po pierwsze – ojcostwo biologiczne, czyli 
biologiczny udział w poczęciu dziecka. 

Następnie - ojcostwo zgodne z prawem, mówiące o tym, że ojcem jest 
ten, któremu dziecko jest prawnie przypisane. 

Ojcostwo duchowe – do pełnienia roli ojca duchowego w sposób 
szczególny powołane i przygotowane są osoby duchowne (kapłani, 
zakonnicy). 

O ojcostwie można mówić również w aspekcie teologicznym czyli o 
wzorcu Boga Ojca – uosobieniu Dobra i Miłości (Pulikowski, 2001). 

Biorąc pod uwagę dwa pierwsze z wymienionych wyżej aspektów 
ojcostwa można wyróżnić następujące typy ojców (Braun–Gałkowska, 
2001): 

1) Ojciec nieobecny fizycznie albo/i psychicznie 
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). 

Niezależnie od przyczyny nieobecności ojca w rodzinie, sytuacja jest 
w pewnym sensie nienormalna i niekorzystna dla wszystkich członków 
rodziny, ale przede wszystkim pozbawia dziecko jednej z dwu 
najważniejszych dla niego osób oraz ważnego wzoru męskości. 

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. 

2) Ojciec słaby 
Słabość w byciu ojcem często wiąże się z psychiczną nieobecnością,  

a wynikać może z niedojrzałości do roli ojca. Ojcami słabymi są mężczyźni, 
którzy nigdy nie dorastają pod względem psychicznym i emocjonalnym, nie 
potrafią podejmować roli dorosłego mężczyzny: męża, ojca, opiekuna. 
Mężczyźni ci często wybierają jako towarzyszki swojego życia, kobiety 
opiekuńcze, dyrektywne, rzeczowe i zdecydowane. Taki układ powoduje, że 
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nie stają się odpowiedzialnymi mężami i ojcami. Ojciec nie daje dziecku 
oparcia, zapomina o jego potrzebach, nie umie stawiać wymagań. 

3) Ojciec „trujący” 
Ojciec „trujący” to ojciec niekochający lub ojciec kochający 

warunkowo wówczas, gdy realizowane są jego oczekiwania względem 
dziecka. Brak miłości lub miłość warunkowa charakteryzuje się postawą 
agresji, a wyraża się najczęściej w przemocy fizycznej lub psychicznej. Ci 
ojcowie niszczą zdrowie psychiczne i fizyczne sowich dzieci, poprzez swoje 
postępowanie budują w nich obraz okrutnego Boga, mściwego i surowego. 

4) Dobry ojciec 
Cechą dobrego ojca jest jego obecność fizyczna i psychiczne 

zaangażowanie. Wykonując swoje obowiązki, powinien być wsparciem dla 
rodziny, znać swoje dziecko i być gotowym do rozmowy i słuchania. Dobry 
ojciec jest kochający, opiekuńczy, współczujący, dający wolność nie przez 
słabość, ale przez szacunek. Dzięki obecności ojca w życiu rodziny dziecko 
uczy się żyć w grupie ludzkiej, a przez obcowanie z ojcem wzbogaca się 
kontakt dziecka ze światem. 

W kontekście rozważań nad ojcostwem i podejmowaniem przez 
mężczyzn tej ważnej życiowej roli nie można zapomnieć o kryzysie 
ojcostwa we współczesnym świecie. Kryzys objawia się zarówno brakiem 
ojca w rodzinie jak i dewaluację ojcostwa; jego niedowartościowanie jest 
szczególnie brzemienne w skutkach dla dziecka, jego matki, ale również dla 
społeczeństwa (Kornas–Biela, 2001). 

Według Józefa Augustyna, SJ (2006) szukanie przyczyn kryzysu 
ojcostwa tylko w braku dojrzałości emocjonalnej czy moralnej mężczyzn 
byłoby uproszczeniem problemu, dlatego autor zwraca uwagę szersze kręgi 
jego występowania. Pisze on: 

„Kryzys ojcostwa spowodowany jest dziś niewątpliwie przez cały 
splot procesów i przemian cywilizacyjnych: społecznych, politycznych, 
ekonomicznych, kulturalnych i religijnych, na które pojedynczy mężczyzna 
nie ma wpływu. Przemiany te w sposób zasadniczy oddziałują zarówno na 
postawę mężczyzn wobec kobiet i sposób pełnienia przez nich roli 
ojcowskiej, na zachowanie się kobiet w życiu małżeńskim, jak też na model 
małżeństwa i rodziny” (tamże). 

Czynniki przyczyniające się do kryzysu ojcostwa: 
1) Przemiany cywilizacyjne, rozwój cywilizacji technicznej 
W przeciwieństwie do czasów kultury rolniczej, kiedy to praca ojca 

koncentrowała się wokół domu, a dzieci towarzyszyły mu, współczesny 
ojciec pracuje poza domem, spędza tam więcej czasu niż w domu. Dzieci 
często nie wiedzą, czym zajmuje się ojciec w pracy. Praca mężczyzny została 
przeniesiona ze środowiska rodzinnego, gospodarskiego, w którym był 
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głową rodziny, w miejsce pracy zawodowej: do biura czy firmy, gdzie 
najczęściej przyjmuje rolę podwładnego. 

2) Kult sukcesu i rywalizacja 
Sukces zawodowy i nieodłączna rywalizacja oraz dążenie do 

satysfakcji w życiu zawodowym wydaje się pochłaniać życie i działanie 
wielu mężczyzn. 

Efektem pogoni za sukcesem jest zepchnięcie na dalszy plan roli więzi 
emocjonalnych i uczuciowych w życiu mężczyzny, męża i ojca. Brak 
sukcesów zawodowych powoduje przenoszone na grunt życia rodzinnego 
niezadowolenie, drażliwość i stres. Ojcowie wciągnięci w machinę 
rywalizacji i dążenia do sukcesów niejednokrotnie mierzą swoje 
rodzicielstwo sukcesami własnych dzieci, stawiając im coraz wyższe 
wymagania. 

3) Podejrzliwość międzypokoleniowa 
Dziecko mające slaby kontakt z ojcem, nie widząc na co dzień jego 

twórczej pracy, a tylko obserwując jego frustracje, nabiera podejrzliwości 
wobec starszego pokolenia. Duch rywalizacji i podejrzliwość młodszych 
wobec starszych może być przyczyną nieustających konfliktów dziecka, 
zwłaszcza syna z ojcem. Aby syn miał szansę stać się dojrzałym mężczyzną, 
niezbędne jest wyeliminowanie wzajemnej rywalizacji, podejrzliwości 
zazdrości i braku zaufania w tej relacji. 

4) Wpływ systemu totalitarnego 
System totalitarny, wbrew pokojowym i humanitarnym deklaracjom, 

odcisnął swoje piętno bardziej w życiu mężczyzn niż kobiet. Komunizm 
zbudowany na agresywnych, twardych męskich zachowaniach, często łamał 
męskie sumienia, zmuszając do rezygnacji z własnych poglądów religijnych, 
społecznych i politycznych. Pod wpływem komunistycznych sił wielu 
mężczyzn pogrążało się w bierności, apatii, utwierdzało się  
w roszczeniowym stosunku do życia, agresji, uciekało w alkoholizm. 

Zniszczenie psychiki i kręgosłupa moralnego w ojcu oddziaływało 
i raniło jego dzieci. 

5) Religijne przyczyny kryzysu ojcostwa 
Odrzucenie wiary, zakwestionowanie doświadczenia religijnego  

i duchowego Boga, odrzucenie ludzkiej miłości uderza w człowieka,  
w tworzone przez niego więzi małżeńskie, rodzinne, ojcowskie  
i macierzyńskie. 

Odrzucenie Boga jako Ojca ma wpływ na pojmowanie i realizację 
miłości rodzicielskiej, powoduje, że wszystkie zasady czy wartości stają się 
relatywne. Człowiek nie ma możliwości tworzenia nowych, dobrych praw  
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i zasad dla miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, może tylko przyjmować  
i wprowadzać w życie te, które stworzył Bóg. 

Kryzys ojcostwa, niedojrzałość do podejmowania tej roli, nie jest 
sprawą indywidualną, ale zaburza proces wychowywania do dorosłości 
przyszłych pokoleń. W wychowaniu dziecka ważna jest psychiczna  
i fizyczna obecność zarówno matki jak i ojca; każde z nich w sposób 
charakterystyczny dla swojej płci wpływa na dziecko, ucząc ról 
społecznych, tworzenia i realizowania relacji, podtrzymywania więzi  
i wzajemnej miłości (Kornas–Biela, 2001). 

Każdy kryzys może być punktem wyjścia do zmian na lepsze. Kryzys 
ojcostwa może stać się szczególną okazją do dojrzewania do tej ważnej  
i fundamentalnej roli społecznej. 

Józef Augustyn (2006, s. 50) podejmując problematykę kryzysu 
ojcostwa zauważa: „Aby można było pokonać kryzys ojcostwa, mężczyzna 
musi pokonać najpierw kryzys własnej męskiej tożsamości. Dojrzałe 
ojcostwo może być zbudowane na dojrzałej męskości. Syn nauczy się od 
ojca, jak być mężczyzną tylko wówczas, kiedy sam ojciec będzie miał 
wewnętrzne poczucie własnej męskiej tożsamości”. 

 
2. Mężczyzna wobec straty dziecka 
 
Strata dziecka to dla rodziców nieszczęście. Stosunek rodziców do 

własnych dzieci jest wyjątkowy, nieprzypominający żadnej innej relacji. 
Dzieci są cząstką rodziców nie tylko z powodów biologicznych, ale przede 
wszystkim z powodu istnienia silnych więzi emocjonalnych. 

Dzieci są owocem i obiektem miłości rodziców. Wspólna opieka, 
troska, wychowanie to czynniki wzmacniające również relację między 
rodzicami (Sanders, 2001). 

Rodzice są odpowiedzialni za życie i szczęście swojego potomstwa, 
dlatego kiedy dotyka ich śmierć dziecka, przeżywają ogromny ból, mają 
poczucie winy wynikające z tego, że nie wywiązali się ze swojego 
obowiązku oraz z tego, że sami pozostali przy życiu. Rodzaj śmierci dziecka 
nie ma znaczenia dla poczucia straty i cierpienia (Krakowiak, 2007). 

Rodzaje straty dziecka: 
1) Poronienie. „Poronienie (łac. abortus) oznacza zjawisko 

przedwczesnego zakończenia ciąży” (Barton-Smoczyńska, 2006, s. 7).  
Z medycznego punktu widzenia poronienie zachodzi między 4 a 22 
tygodniem ciąży. 

2) Śmierć okołoporodowa. Ten rodzaj śmierci dziecka może mieć 
miejsce w wyniku porodu przedwczesnego (między 22 a 37 tygodniem 
ciąży), w czasie powikłań porodowych lub w krótkim czasie po porodzie. 
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3) Niespodziewana i tragiczna śmierć dziecka starszego. Śmierć w 
wyniku wypadku lub choroby (Krakowiak, 2007). 

Po stracie dziecka (w wyniku poronienia, czyli w początkach 
rodzicielstwa, czy śmierci starszego już dziecka) rodzice przeżywają żałobę. 
Smutek i żałoba po stracie dziecka prawdopodobnie nigdy się nie kończy. 

Doświadczenie straty dziecka dotyka oboje rodziców, jest też często 
doświadczeniem wystawiającym ich relacje na ogromną próbę. 

„U 75-90% par, które straciły dziecko, pojawiają się poważne 
problemy małżeńskie. Właśnie wtedy, kiedy partnerzy są sobie najbardziej 
potrzebni, to zamiast się wspierać, zaczynają siebie unikać” (Sanders, 2001, 
s. 23). 

Matka i ojciec w tym samym momencie, ale w różny sposób 
przezywają stratę dziecka. Różnice w przeżywaniu straty mogą wynikać  
z niepowtarzalnej relacji matki i ojca z dzieckiem, z indywidualnej potrzeby 
(albo jej braku) rozmowy, płaczu, słuchania oraz ekspresji wyrażanych 
uczuć, buntu lub potrzeby zbliżenia się do Boga. Każde z rodziców 
przechodzi przez kolejne etapy żałoby we właściwym dla siebie, ale 
niekoniecznie w tym samym czasie (Krakowiak, 2007). 

Uczucia bólu matki, która jest niejako nierozerwalnie związana  
z dzieckiem od poczęcia, przez poród i opiekę nad dzieckiem, są oczywiste  
i zajmują pierwszoplanowe miejsce w tym wydarzeniu. Dla mężczyzny 
strata dziecka jest wydarzeniem kryzysowym i bardzo trudnym, ale 
męskiemu bólowi poświęca się zwykle mniej czasu i uwagi. Wynika to 
zapewne z faktu, że żeńskie i męskie role społeczne determinują również 
inny sposób przeżywania rozpaczy. 

Poniższy fragment przedstawia wymagania społeczne w stosunku do 
mężczyzny: 

„Mężczyźnie nie wolno się wzruszać, musi być człowiekiem 
samodzielnym i umieć panować nad sobą. Jego zadaniem jest zapewnienie 
rodzinie bytu i opieki. Powinien być silny” (Sanders, 2001,  s. 23). 

Zaskakującym może okazać się fakt, że to mężczyźni w porównaniu  
z kobietami ujawniają więcej leków o trwałość i jakość związku, o byt 
materialny, o zdrowie, boleśniej też odczuwają brak kontroli nad 
rzeczywistością. Przeżywanie żalu po stracie dziecka przez ojca jest zwykle 
determinowana przez normy społeczne i kulturowe, dlatego uczucia 
związane z dzieckiem i tęsknota za nim mogą pozostawać w ukryciu 
(Barton-Smoczyńska, 2006). 

Trudności w poradzeniu sobie ze stratą dziecka mogą wynikać 
również z problemów komunikacyjnych, z niezrozumienia lub 
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nieuświadomienia zarówno swoich własnych potrzeb jak i potrzeb 
współmałżonka. 

W zamieszczonym na stronie internetowej 1artykule Izabeli Barton-
Smoczyńskiej poświęconym poronieniu wskazane są różnice  
w przeżywaniu straty dziecka poczętego. Wydaje się, że sposób 
przeżywania straty dziecka w wyniku porodu czy dziecka starszego jest 
podobny i dobrze różnicuje potrzeby rodziców w czasie żałoby. 

O ile kobieta w tym trudnym czasie potrzebuje mówić, doświadczać 
wsparcia, nabywać zrozumienia i dzielić się własnymi przeżyciami, to 
mężczyzna zwykle po pierwszych chwilach rozpaczy zamyka się w sobie, 
nie chce rozmawiać. Traktując rozmowę jako rozdrapywanie ran, uważa, że 
rozmowa będzie ciągle przypominać kobiecie o dziecku. Autorka pisze, że 
mężczyźni w tym wypadku posługują się prostym algorytmem: mówienie o 
dziecku = łzy = kobieta nieszczęśliwa, a niemówienie o dziecku = brak łez = 
kobieta szczęśliwa. Mężczyzna czuje się też winny, że nie uchronił kobiety i 
dziecka przed nieszczęściem, toteż chce dostarczyć wsparcia partnerce, 
ukrywając przy tym swoje uczucia żalu, złości czy bezradności. Mężczyzna, 
który nie umie ulżyć swojej żonie w cierpieniu, mocno odczuwa swoją 
bezsilność w tej sytuacji i rezygnuje z wyrażania swoich uczuć. 

Mężczyźni w pierwszym okresie straty zaprzeczają zaistniałym 
faktom, odczuwają szok, zdziwienie, bezradność i nadzieję następnie: złość, 
ból, frustrację i poczucie winy ale również poczucie osamotnienia, pustki 
wewnętrznej i żalu. 

Według Beaty Rosińskiej z Fundacji Rodzić po Ludzku (za: Barton-
Smoczyńska, 2006) mężczyźni często potrzebują szybciej zakończyć proces 
żałoby. Czując, że muszą być silni, nie chcą wracać do tragicznych 
wydarzeń. 

Niechęć do rozmów i sygnałów pamięci o dziecku kobieta odczuwa 
jako brak zrozumienia jej uczuć, brak czułości do niej samej a przede 
wszystkim brak miłości do dziecka. 

 
3. Mężczyzna wobec niepłodności małżeńskiej 
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia „niepłodność to brak 

możliwości poczęcia dziecka przez parę po 12 miesiącach regularnego 
współżycia płciowego, bez stosowania antykoncepcji” (Daniluk, 2010). 

Niepłodność jest stanem chorobowym, ale również jest stanem 
„społecznym”. Wpływa nie tylko na życie osobiste małżonków, na relacje 

                                                 
1www.poronienie.pl/tyipartner 
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między nimi, relacje z rodziną i przyjaciółmi, ale także na realizację planów 
zawodowych i podejmowanie satysfakcjonujących ról społecznych (tamże). 

Eleonora Bielawska-Batorowicz (2006) podaje, że w Polsce 
niepłodnością dotkniętych jest ok 15-20% par. 

Najogólniej mówiąc przyczyną niepłodności może być tzw. czynnik 
żeński i czynnik męski. Zanieczyszczenie środowiska, chemikalia, hormony 
w żywności jak i inne czynniki również mogą być odpowiedzialne za wzrost 
występowania problemów z płodnością (Daniluk, 2010). 

Rodzicielstwo jest jednym z głównych zadań życiowych, szczególnie 
dla kobiet, dla których macierzyństwo jest ważnym elementem roli 
społecznej. Rodzicielstwo zawiera dwa podstawowe aspekty: biologiczny  
i społeczny. Aspekt biologiczny to wydanie na świat potomstwa genetycznie 
podobnego do rodziców, aspekt społeczny zaś to wychowywanie i opieka 
nad dzieckiem. Przy problemach związanych z prokreacją, pierwszy aspekt 
zostaje niezrealizowany. 

Dla wielu osób tylko społeczna (bez biologicznej) rola rodzica jest 
mniej wartościowa. Podkreślanie szczególnie biologicznego wymiaru 
rodzicielstwa powoduje, że niepłodność jest postrzegana jako zjawisko 
niekorzystne (Bielawska-Batorowicz, 2006). 

Pragnienie posiadania dziecka może stać się najważniejszym 
pragnieniem życia, brak jego realizacji może doprowadzić do poważnego 
kryzysu życiowego. Osoby dotknięte problemami w sferze prokreacji mogą 
doświadczać zaburzenia poczucia własnej wartości, tożsamości, kobiecości 
czy męskości (Daniluk, 2010). 

Reakcja na diagnozę niepłodności może przypominać sytuację straty 
kogoś ważnego w życiu. 

Niepłodność jest utratą potencjalnego życia kogoś, kto nigdy  
w rzeczywistości nie zaistniał, stanowi utratę marzeń, możliwości 
zrealizowania pragnień i wyobrażeń o życiu i rodzinie. 

Pierwszą reakcją na niepłodność jest zwykle zdziwienie, 
niedowierzanie, zaprzeczenie diagnozie. Następnie pojawia się: złość, gniew 
zarówno wobec lekarza jak i wobec partnera (jeśli to po jego stronie leży 
przyczyna niepłodności) lub poczucie winy (u niepłodnego partnera). 
Trzecią, ostatnią fazą jest akceptacja niepłodności i jej następstw. W tej 
fazie uczucia żalu i poczucia straty, silne emocje i brak całkowitego 
pogodzenia się z bezdzietnością mogą być nadal obecne. Akceptacja polega 
na poszukiwaniu metod leczenia niepłodności, decyzji o adopcji dziecka lub 
decyzji o pozostaniu bezdzietnymi. 

Warto dodać, że przez wymienione fazy reakcji na diagnozę 
niepłodności przechodzą oboje małżonkowie, ale niekoniecznie w tym 
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samym momencie. Ta rozbieżność może utrudniać komunikację  
w małżeństwie i podejmowanie decyzji o leczeniu (Bielawska-Batorowicz, 
2006). 

Reakcja na niepłodność może różnić się i zależeć od wielu czynników. 
Są to głównie: cechy osobowości, wiek, poziom satysfakcji ze związku, 
dostępność innych ról społecznych zwłaszcza u tego małżonka, u którego 
zdiagnozowany został problem (Daniluk, 2010). 

Chociaż potrzeba posiadania dzieci przez mężczyzn nie jest tak silnie 
związana (w przeciwieństwie do kobiet) ze społeczną rolą mężczyzny, to 
jednak diagnoza męskiej niepłodności nosi znamiona stygmatyzacji; stąd 
mężczyźni rzadko przyznają się do niepłodności lub w nią nie wierzą 
(Bielawska-Batorowicz, 2006). 

Wydaje się, że rozpoznanie niepłodności pociąga za sobą silniejsze 
reakcje emocjonalne (smutek, niepokój) u kobiet niż u mężczyzn, ekspresja 
przezywania emocji jest związana z procesem socjalizacji. W rzeczywistości 
istnieją podobieństwa pomiędzy przeżyciami kobiet i mężczyzn, a różnice 
wynikają z różnic w wyrażaniu uczuć. 

Badania podłużne (Glover i in., 1996;  za: Bielawska-Batorowicz, 
2006) z udziałem niepłodnych mężczyzn pokazały podobnie jak u kobiet 
wysokie wskaźniki niepokoju, poczucia winy, obniżonego nastroju oraz 
niskiej satysfakcji życiowej. Wrażenie, że perspektywa bezdzietności jest 
dla nich mniej ważna niż dla kobiet, jest powierzchowne. 

Nieprawidłowa komunikacja albo jej brak może tworzyć mylny obraz 
przeżyć partnera, zwykle krzywdzący. Mężczyźni bywają często postrzegani 
przez swoje żony jako samolubni, niezaangażowani; są bowiem większymi 
niż kobiety optymistami, myślą w kategoriach „tu i teraz”, koncentrują się 
na realizacji zadań, a przede wszystkim nie mają potrzeby ciągłego 
rozmawiania na ten sam temat. Mężczyzna, kiedy coś postanowi i podejmie 
odpowiednie działania, uważa, że sprawa została zakończona i że można 
przejść do następnych zadań. Ten sposób radzenia sobie z problemami w 
męskim stylu, może być odbierany jako dowód na to, że mąż nie jest 
wystarczająco zaangażowany i nie rozumie potrzeb żony. Takie 
rozumowanie prowadzi kobietę do wniosku, że mężowi nie zależy na 
staraniach o dziecko, nie zależy na dziecku i wreszcie na niej samej. 
Problemy się piętrzą i coraz trudniej jest przeżywać zarówno kobiecie jak  
i mężczyźnie proces podejmowania decyzji czy leczenia. 

Problemy z niepłodnością zawsze dotyczą obojga małżonków; są 
czynnikiem wpływającym na uczucia a także zachowania żony i męża 
wobec siebie nawzajem. 

Sytuacja zarówno kobiety jak i mężczyzny w takiej sytuacji nie jest 
łatwa. Oboje przeżywają ciężkie chwile; kobieta czuje się osamotniona  
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i niezrozumiana, a mężczyzna, którego rolą jest dawanie poczucia 
bezpieczeństwa kobiecie, często nie jest w stanie wypełnić tej roli. Nie radzi 
sobie bowiem ze łzami, smutkiem czy obniżonym nastrojem żony 
(Ostaszewska-Mosak, 2011). 

Świat z punktu widzenia mężczyzny nie jest miejscem, w którym 
można bezpiecznie opowiadać innym o swoich uczuciach, dlatego 
mężczyźni bywają postrzegani jako osoby zimne i bez uczuć. Jednak zdarza 
się, że dają oni upust swoim uczuciom w związku z nieoczekiwanym, często 
trudnym wydarzeniu (Arterburn, 2007). 

Terapeuta i publicysta Dr H. Norman przedstawia listę spraw,  
o których wielu mężczyzn boi się mówić. Oto niektóre z nich: mężczyźni 
boją się mówić o osobistych odczuciach, których się boją lub nie rozumieją, 
o głębokich potrzebach, niedostatkach czy zagrożeniach, o własnych 
słabościach (co wynika z wiary w to, że mężczyźni powinni być silni  
i samowystarczalni), o prawdziwych problemach, o męskim poczuciu 
zagrożenia oraz braku kontroli nad swoim życiem rodzinnym (za: tamże). 

 
Podsumowując, warto zauważyć, że cechy niegdyś uznawane za 

typowo męskie, stanowiące podstawę poczucia bezpieczeństwa 
zapewnianego kobiecie i dzieciom, dziś mogą być punktem wyjścia do ataku 
skierowanego w stronę mężczyzn. Odwaga, zaradność, siła, niezależność, 
hart ducha często uznawane są za przejaw agresywności, znieważania 
kobiet, nieadekwatności emocjonalnej, kryzysu męskości. Obecnie kobiety 
oczekują od mężczyzn zarówno zachowań męskich, jak i typowo kobiecych 
związanych z wyrażaniem uczuć, co wprowadza niewątpliwy chaos w 
relacjach między kobietą i mężczyzną. 
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MĘSKOŚĆ W TRZECH WYMIARACH SPOŁECZNYCH: MĘŻCZYZNY, 

MĘŻA I OJCA W PERCEPCJI STUDENTÓW I STUDENTEK 
 
 
Wprowadzenie 
 
Model męskości, jej percepcja i realizacja nieustannie ewoluowały na 

przestrzeni wieków. Inaczej męskość realizowała się w społeczeństwach 
pierwotnych, inaczej w starożytności czy czasach średniowiecza, jeszcze 
inaczej w czasach nowożytnych czy współcześnie. Z męskością związane 
były pewne role, które także zmieniały się z upływem czasu. Ideał męskości 
akceptowany w jednej epoce często kwestionowany był w innej. Wydaje się 
jednak, że nigdy wcześniej męskość nie była tak dyskutowana, jak ma to 
miejsce w czasach współczesnych, co w opinii wielu autorów wiąże się ze 
swego rodzaju kryzysem męskości (por. np. Melosik, 2006; Radomski  
i Truchlińska, 2008). Kryzysu tego można upatrywać w  wielu czynnikach. 
Należą do nich między innymi silne ruchy feministyczne, trend psychologii 
gender (podważającej naszą tożsamość płciową jako coś stałego i trwałego), 
obserwowana redefinicja ról społecznych pełnionych przez kobiety  
i mężczyzn oraz kryzys jaki przeżywa tradycyjny model rodziny. Przekaz na 
temat męskości jaki otrzymujemy za pośrednictwem mediów jest często 
pełen sprzeczności: mężczyzna jest przedstawiany raz przez pryzmat 
swojej delikatności i zadbania, innym razem przez pryzmat takich cech jak 
siła i twardość. Często pisze się o tym, że rośnie liczba mężczyzn 
dotkniętych syndromem „Piotrusia Pana”:  dużego chłopca (puer aeternus - 
wiecznego chłopca, używając języka jungistów) uciekającego przed 
trudnościami,  który nie chce dorosnąć z powodu lęku przed 
odpowiedzialnością. Niekiedy zwraca się także uwagę na to, że nawet  
w wyglądzie zewnętrznym lansowane są trendy kształtujące mężczyznę 
jako dużego chłopca żyjącego bez zobowiązań. Coraz częściej pojawiają się 
radykalne głosy mówiące o puerylizacji kultury, w której żyjemy (Cieniuch, 
2008). 
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Słownik języka polskiego określa męskość jako „ogół cech właściwych 
mężczyźnie, charakterystycznych dla mężczyzny” (Auderska, Łempicka  
i Skorupka, 1996).  Chcąc dookreślić męskość trzeba podjąć refleksję nad 
tym kim jest mężczyzna, jak realizuje się w rolach życiowych niezależnie od 
tego czy role te są uwarunkowane biologią, czy wpływem społecznym. 
Męskość realizuje się w takich podstawowych wymiarach jak bycie 
mężczyzną jako takim, a także bycie mężem i ojcem. Wymiary te w sposób 
najpełniejszy pozwalają opisać męskość, gdyż są poszczególnymi formami 
jej realizacji. 

Męskość (zresztą tak samo kobiecość) najczęściej ujmowana jest  
z perspektywy biologicznej lub z perspektywy społeczno-kulturowej. Ujęcie 
biologiczne rozpatruje męskość jako konsekwencję czysto biologicznego 
rozwoju – jako realizację, w ciągu całego życia  tego, co zapisane jest w 
chromosomach płodu płci męskiej i co ujawnia się w trakcie dalszego 
rozwoju mężczyzny. Według tego podejścia czynniki biologiczne stanowią 
niejako matrycę, według której uruchamiają się procesy kształtujące 
tożsamość płciową i męskość właśnie (Rękoś i Waszyńska, 2004). Decyduje 
o tym kariotyp: osoby z kariotypem XY są zazwyczaj mężczyznami, 
natomiast osoby z kariotypem XX – kobietami (Kimura, 2006). Jest jednak 
także wielu naukowców, którzy rozpatrują płeć w kategoriach społeczno-
kulturowych. Według nich płeć w wymiarze biologicznym jest 
przekształcana poprzez wpływ społeczny w płeć, będącą swoistym 
atrybutem człowieka, naznaczoną kulturowo oraz społecznie. Te 
socjologiczne uwarunkowania prowadzą w konsekwencji do wchodzenia  
w tzw. role płciowe. Płeć fenotypowa (Reber i Reber, 2005), związana  
z wyglądem zewnętrznym,  tym, co jest zauważalne i obserwowalne, jest 
tylko konstruktem, podstawą czy szkieletem, na którym nadbudowują się 
założenia, zachowania i praktyki związane z kulturą. Są one przypisywane 
zwyczajowo jako zachowania męskie bądź kobiece. Co więcej, niektórzy 
twierdzą, że nie należy rozróżniać płci biologicznej od kulturowej, gdyż 
tożsamość płciowa jest kwestią sposobu jej prezentacji, a nie pokazuje 
naturalnego stanu rzeczy. Innymi słowy, w takiej skrajnej optyce nie ma 
obiektywnie mężczyzny bądź kobiety, są tylko osoby, które w wyniku 
uformowania przez kulturę i społeczeństwo nazywane są mężczyznami 
bądź kobietami; ciało jest tylko środkiem do wyrażenia swojej płci.  
W dzisiejszych czasach wymiar płci kulturowej (z angielskiego gender) 
wzbudza coraz więcej zainteresowania. Być może dzieje się tak w związku  
z demokratyzacją życia, tendencją do zrównywania statusu kobiet  
i mężczyzn w życiu społecznym oraz politycznym czy w kontekście walki ze 
stereotypami (Pankowska, 2005). 
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Określenie gender pochodzi z języka angielskiego. Różnicuje on słowa 
sex i gender na opisywanie rzeczywistości płci. Sex oznacza płeć w kategorii 
biologicznej – męską lub żeńską, natomiast gender – opisuje rodzaj, czyli 
psychiczną bądź społeczną kondycję bycia osobnikiem rodzaju męskiego 
lub żeńskiego (Mandal, 2004). Według Sandry Bem (2000), męskość  
i kobiecość to raczej soczewki kultury (cultural lenses), poprzez które 
spostrzegamy rzeczywistość i ludzi a nie wymiary osobowości człowieka.  
W takim ujęciu płeć nie jest zbiorem cech osobowości, ale raczej osadzonym 
w kulturze schematem i strukturą, które nadają znaczenie i spójność 
doświadczeniom indywidualnym, kierując zachowaniem jednostki zgodnie 
z przyjętą rolą. 

 
1. Rola ojca w kształtowaniu się męskości syna 
 
Niezaprzeczalnym faktem jest to, że nowonarodzone dziecko płci 

męskiej jest chłopcem, o czym świadczą pierwszorzędne cechy płciowe. 
jednak nie można także zaprzeczyć, że zależnie od tego, w jakim 
środowisku będzie przebiegał jego rozwój, tak będzie się później 
kształtowała jego męskość. Wpływ na to będzie miało przede wszystkim 
najbliższe otoczenie – rodzina, wzór ojca oraz wzorce męskości 
funkcjonujące w jego najbliższym środowisku. W późniejszych latach życia 
wpływ ten zostanie uzupełniony przez wpływ szkoły i rówieśników oraz 
innych dorosłych – szczególnie płci męskiej – a także przez różne instytucje 
społeczne, mające wpływ na wychowanie. W końcu, dopełnieniem tego 
procesu może być wpływ lansowanych trendów i wzorce kulturowe 
propagowane przez media. Wszystko to wpływa w niejednakowym stopniu 
na kształtowanie się męskości, poprzez mniej lub bardziej świadome 
akceptowanie przez młodego chłopca, później mężczyzny, wzorców  
i postaw, które ten będzie asymilował i traktował jako swoje postawy  
i formy zachowania.  

Męskość, w odróżnieniu od kobiecości, nie jest nadana raz na zawsze, 
lecz jest czymś, co mężczyzna musi nieustannie zdobywać i udowadniać 
(Badinter, 1993). U kobiet za umowny znak stawania się kobietą zwykło się 
przyjmować moment pierwszej miesiączki, u mężczyzn trudno znaleźć taki 
moment, o którym można powiedzieć, że stanowi on jasne rozgraniczenie  
i przejście ze stanu „bycia chłopcem” do stanu „bycia mężczyzną”.  
W związku z powyższym bardziej zrozumiałym staje się fakt, że owo 
stawanie się mężczyzną polega przede wszystkim na kształtowaniu 
odpowiednich cech, formowaniu charakteru, pielęgnowaniu pewnych 
ideałów i wartości tradycyjnie przypisywanych jako męskie.  
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Mały chłopiec przez pierwsze miesiące i lata życia ma z natury 
większy kontakt z matką niż z ojcem – to ona jest zwykle jego karmicielką  
i opiekunką. W związku z tym w toku rozwoju psychoseksualnego chłopiec 
uczy się określać siebie samego przede wszystkim poprzez negację w 
opozycji do matki. Małej dziewczynce łatwiej jest zdobywać kobiecość, gdyż 
naturalny i intensywny kontakt z matką jej to ułatwia; chłopiec natomiast 
musi niejako oduczyć się swoich cech kobiecych i oddzielić się od matki, aby 
poprzez owo oddzielenie oraz próbę identyfikacji z często odległym ojcem 
zdobyć męskość. Zbyt silny związek uczuciowy z matką i brak identyfikacji 
z ojcem może doprowadzić do zaburzeń w rozwoju psychoseksualnym 
dziecka. Owa skrajna symbioza z matką, nie pozwalając synowi niejako 
oddzielić się od ciała matczynego, implikuje zatarcie się granic własnego ja, 
powoduje, że dziecko w zmniejszonym stopniu przeżywa napięcia  
i konflikty, które są przecież potrzebne w rozwoju psychoseksualnym. To 
dopiero przez przerwanie tego symbiotycznego związku chłopiec może 
zacząć kształtować swoją męską osobowość. Efekt feminizacji małego 
chłopca „utrwali się, jeżeli ojciec nie przerwie tego związku swym 
jakościowo i ilościowo przeważającym oddziaływaniem na chłopca (Stoller, 
1973, za: Badinter, 1993). Oczywistym jest, że nie chodzi tutaj o całkowite 
oddzielenie matki od syna. Pozytywny kontakt matki i małego chłopca 
może wpływać na kształtowanie się takich cech, jak opiekuńczość, czułość  
i przywiązanie, jednakże nadmierne i przesadne przedłużanie symbiozy 
miedzy matką a synem powodować może zbytnią feminizację chłopca. 
Badania prowadzone przez Stollera nad transseksualistami pokazują, jak 
niebezpieczną jest nadmierna symbioza matki z synem.  

W społeczeństwach pierwotnych (ale nie tylko), wykształciły się 
pewne rytuały inicjacyjne, które miały na celu wprowadzenie młodego 
chłopca w świat mężczyzn. Miały one różny przebieg, lecz ich wspólnym 
celem było po oddzieleniu chłopca od matki i świata żeńskiego, uczynienie  
z niego prawdziwego mężczyzny. Zwykle owo zdobywanie męskości 
dokonywało się poprzez podawanie się rozmaitym próbom, które poprzez 
walkę z samym sobą, przeżywanie bólu fizycznego i psychicznego, miały 
pomóc wzmocnić męskość młodego chłopca. Do czasów dzisiejszych 
rytuały inicjacyjne wprowadzające młodego chłopca w męskość przetrwały 
w niektórych społeczeństwach plemiennych. We współczesnych 
społeczeństwach zachodnich, w których rytuały inicjacyjne straciły swój 
sens, owo przekroczenie granicy oddzielającej chłopca od mężczyzny staje 
się coraz trudniejsze. Być może dlatego młodzi mężczyźni tworzą własne 
ryty i testy męskości, aby zaznaczyć jakoś swoją pozycję w grupie i nie być 
uważanymi za małych chłopców. Stąd pojawiają się parodie prawdziwych 
rytuałów inicjacyjnych takie, jak na przykład „testy” polegające na 
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rywalizacji dotyczącej ilości wypitego alkoholu czy brawurowej jazdy 
autem; wszystko po to, by udowodnić przed innymi swoją siłę czy odwagę 
(Rybicki, 2008).  Prawdziwa inicjacja miała na celu wyodrębnienie  
i ukształtowanie mężczyzny w każdym aspekcie – fizycznym, psychicznym  
i duchowym. Starszyzny plemienne czy mężczyźni przeprowadzający 
inicjację zwracali uwagę nie tylko na siłę fizyczną i wytrzymałość, ale także 
na hart ducha, siłę woli, wytrzymałość psychiczną. Stąd częste były próby 
polegające na wysyłaniu adepta na odludzie, gdzie, doświadczając 
zmęczenia, samotności i trudu, młody chłopak uczył się pokonywania 
strachu i panowania nad potrzebami ciała. 

Tym, co dawniej pomagało w sposób naturalny kształtować męskość  
i wchodzić w przyszłości w role społeczne – męża i ojca – był fakt, że 
mężczyźni, szczególnie ojcowie, spędzali więcej czasu z dziećmi. Przed 
rewolucją przemysłową młody chłopiec przebywał przez długi czas ze 
swoim ojcem podczas zwykłych, codziennych czynności. Wszystko to 
powodowało, że mężczyźni byli o wiele bardziej zaangażowani  
w wychowywanie dzieci, uczyli je, troszczyli się o nie, wpajali im 
samodzielnie wiele umiejętności potrzebnych do życia (Biddulph, 2005).  

Do około XIX wieku ojcowie jawili się jako gwarant stabilizacji 
rodziny, na co duży wpływ miało także spostrzeganie małżeństwa jako 
sakramentu, szczególnie w społeczeństwach katolickich (Arcimowicz, 
2003). To właśnie w XIX wieku, wraz z rozwojem przemysłu pojawił się 
nowy fenomen – ojciec nie był już tak obecny w życiu rodziny i swoich 
synów jak niegdyś. Ojcowie, spędzający długie godziny w fabrykach 
zostawiali swoich synów pod opieką matek, pozbawiając ich tym samym 
męskich wzorców. To, co do tej pory przekazywano w sposób naturalny  
w procesie wychowania – honor, prawość, uczciwość, odpowiedzialność za 
słabszych – mogli przekazywać niejako fragmentarycznie i to w utrudniony 
sposób. Dwie wojny światowe w XX wieku, udział mężczyzn w walkach na 
froncie i ich nieobecność w wychowaniu dzieci jest podawana przez 
naukowców jako jedna z przyczyn zbytniej feminizacji wychowania 
chłopców tamtych czasów. O wpływie braku ojca na większą feminizację 
zachowań chłopców świadczyć mogą choćby wyniki badań nad dziećmi  
z rodzin marynarskich, przeprowadzone przez Tillera (za: Krajewska, 
2008). Wykazały one, że chłopcy z tych rodzin są mniej agresywni niż 
chłopcy z grupy kontrolnej i przejawiają elementy identyfikacji żeńskiej. 
Także falę zwiększonej przestępczości wśród małoletnich w latach 50 
zeszłego wieku i przez to utrwalanie się nieprawidłowych wzorców 
męskości wśród młodzieży przypisuje się nieobecności ojca w rodzinie. Na 
przykład z analizy danych statystycznych, przeprowadzonej przez dr 
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Lorena Moshena z National Institute of Mental Health  (za: McDowell, 
Wakefield, 1993) wynika, że nieobecność ojca odgrywa większą rolę  
w rozwoju przestępczości wśród nieletnich niż nędza, w której są oni 
wychowywani. 

Bez wątpienia udział ojca w wychowaniu dziecka, niezależnie od płci, 
jest potrzebny zarówno do kształtowania się ich wzajemnej więzi, jak  
i prawidłowego rozwoju dziecka (Schon, 2002). Sugerują to wyniki badań 
nad rolą ojca przeprowadzone w ostatnim czasie. Raport z wyników badań 
przeprowadzonych w Izraelu nad relacjami ojców ze swoimi dziećmi 
potwierdza znaczenie kontaktów ojca z dzieckiem we wczesnym 
dzieciństwie. Jak podaje w swojej książce Dorota Pankowska (2005, s. 138), 
„zarówno ci ojcowie, którzy więcej czasu spędzali ze swoimi dziećmi, gdy 
były niemowlętami, jak również ci, którzy bawili się częściej z trzylatkami, 
uważali swoje dzieci za zdolniejsze i inteligentniejsze, bardziej je lubili  
i odczuwali większą dumę z ich osiągnięć w porównaniu z ojcami, którzy 
mało czasu poświęcali swoim dzieciom. Co więcej, dzieci mające więcej 
kontaktów z ojcami lepiej sobie radziły w przedszkolu niż potomstwo 
ojców obojętnych”. Szczególnie ważne jest to dla chłopców, którzy  
w pewnym okresie swojego życia potrzebują silnego męskiego wzorca, aby 
zastąpić identyfikację z matką identyfikacją z ojcem.  

„Usunięcie” mężczyzn z procesu wychowania chłopców skutkuje tym, 
że chłopiec, który zdobywa swoją męską tożsamość poprzez oddzielenie się 
od wzorca kobiecego – matki – i poprzez wzorowanie się na ojcu, ma 
utrudnione zadanie. Jeśli dołączymy do tego liczbę rozbitych małżeństw czy 
nieobecnych psychicznie ojców w pełnych rodzinach, możemy zdać sobie 
sprawę, jak trudne może być kształtowanie męskości. Bardzo często 
zastępczą rolę spełnia tutaj szkoła i środowisko rówieśnicze – choć 
niekiedy ma ono rolę wiodącą, jeśli w rodzinie brakuje odpowiednich 
wzorców. To właśnie w szkole i wśród rówieśników młody chłopak nabywa 
nowych wzorców, które pomagają mu ukształtować w sobie mężczyznę 
według wizji, jaka jemu wydaje się właściwa. Do tego w czasach 
dzisiejszych należy także zaliczyć wpływ mediów, w których lansuje się 
przecież pewne wzorce męskości. Według badaczy tematyki mediów, 
środki masowego przekazu spełniają różnorakie funkcje, wśród których 
niestety znajduje się także zamierzona manipulacja odbiorcami, dotycząca 
różnych dziedzin życia i obejmująca także wzory zachowań, wartości oraz 
style życia (wśród nich także wzorce dotyczące męskości), (Siemieńska, 
1997). To wszystko wpływa na sposób, w jaki młodzi chłopcy kształtują w 
toku rozwoju swoją męskość i jak wchodzą w określone role społeczne – 
męża i ojca.  
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Jakich wzorców zatem może uczyć się dziecko, szczególnie chłopiec, 
od ojca? Jak zauważa Jerzy Witczak (1987, s. 16) w swojej książce 
poświęconej tematyce ojcostwa, „obecność ojca w procesie wychowania jest 
nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. 
Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych bodźców wzorów w jego rozwoju 
społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak 
szerokim zakresie jemu oferować”. Kiedy mały chłopiec zaczyna zauważać 
różnice międzypłciowe, w sposób naturalny kieruje do ojca wyrażone 
najczęściej niewerbalnie pytanie „kim jestem?” To właśnie przez bliski 
kontakt ojca z synem, akceptację i miłość ojcowską, chłopiec otrzymuje 
odpowiedź na to pytanie i czuje się przynależnym do świata mężczyzn. Ze 
swej natury macierzyństwo zawiera element ścisłego kontaktu z dzieckiem; 
w przypadku ojca relacja ta opiera się bardziej na więzi duchowej, moralnej, 
wprowadzającej w świat zewnętrzny, wpływając na rozwój psychiki 
dziecka i jego osobowości (Jankowska, 2010). Oczywiście, stwierdzenie to 
nie oznacza, że matka nie ma żadnego wkładu w wychowanie dziecka i jego 
rozwój; badacze podkreślają po prostu różny wkład ojca i matki w rozwój 
dziecka, powodujący, że w konsekwencji kształtuje się pełniejszy, 
ubogacony człowiek. Męskość i ojcostwo są z natury różne od kobiecości i 
macierzyństwa. Ojciec jest osobą, która wychodzi dziecku naprzeciw jako 
ten „inny”, który nawet, jeśli w swoich działaniach wykazuje cechy 
macierzyńskie (jest opiekuńczy, czuły, miłujący, dobry), to jednak 
zachowuje się po męsku, inaczej, niż matka – w sposób komplementarny do 
niej (Walesa, 2001).  

Mały chłopiec, wychowując się w rodzinie, w której ojciec uczestniczy 
w wychowaniu dziecka, przyswaja sobie sposoby zachowania i reakcje 
odpowiednie dla jego płci. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez 
modelowanie. Poza modelowaniem, ważnym czynnikiem jest także 
identyfikacja, która jest ułatwiona, gdy ojciec jest obecny w wychowaniu 
dziecka i bierze bezpośredni udział w codziennych, osobistych kontaktach z 
dzieckiem. Ojciec w większym stopniu niż matka wprowadza niejako 
dziecko w świat zewnętrzny, pomaga dziecku przezwyciężać egocentryzm, 
uczy odpowiedzialności i stwarza stymulatory rozwoju społecznego. Ojciec 
reprezentuje dla dziecka świat myśli, przedmiotów, prawa, ładu  
i dyscypliny, podróży i przygody – poprzez to wszystko jest on często tym, 
który wskazuje dziecku drogę w świat. 

Jeśli proces identyfikacji z ojcem nie będzie zaburzony, czymś 
naturalnym wydaje się fakt, że mały chłopiec – a później dorastający 
mężczyzna – będzie nabywał cech i postaw reprezentowanych przez ojca  
i jego sposób funkcjonowania w świecie. Chłopiec taki ma szansę być  
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w kontakcie z innymi bardziej bezpośredni, łatwiej będzie podejmował się 
nowych zadań i odpowiedzialności, będzie podejmował trudne wyzwania  
i nie będzie bał się stawiać czoła rzeczywistości (Borowiec, 2009). Inni 
badacze dodają, że wpływ ojca, poza sferą społeczną, zaznacza się także w 
sferze moralnej – w odporności na pokusy, świadomości moralnej, ale też  
i w sferze emocjonalnej – może pomóc chłopcu w osiągnięciu opanowania 
emocjonalnego. Poza tymi sferami warto wyróżnić także sferę intelektualną 
– pozytywny kontakt z ojcem pozwala dziecku na lepsze przystosowanie 
szkolne. Rozwój w tych sferach w konsekwencji składa się na cechy, które w 
społeczeństwie zwykło się określać cechami typowo męskimi, jak na 
przykład: niezależność, opanowanie, dominacja, odwaga, aktywność, 
bezpośredniość i inne (Brannon, 2002).  

Oprócz wpływu ojca i całego środowiska rodzinnego niebagatelne 
znaczenie  w kształtowaniu wzorców męskości odgrywa wpływ 
rówieśników, szeroko pojętego środowiska pozarodzinnego (w tym 
szkoły), a także wpływ środków masowego przekazu. 

 
2. Tradycyjne paradygmaty męskości 
 
Do modelu tradycyjnego włącza się wszystkie te aspekty osobowości 

mężczyzny, które przebijały się do świadomości społecznej przez wieki 
i były kojarzone z zachowaniem typowo męskim oraz osobą mężczyzny. 
Niektórzy naukowcy (por. Doroba-Sawa, 2008), klasyfikują męskość 
tradycyjną, zawierając ją w pięciu archetypach: żołnierza, obrońcy granic, 
eksperta, żywiciela rodziny i pana (dziedzica). Można łatwo zauważyć, że 
taka klasyfikacja mocno zasadza się na rolach, jakie mężczyzna pełnił  
w przeszłości. Mężczyzna zwyczajowo był postrzegany jako osoba silna, 
niezależna, dominująca w rodzinie i odpowiedzialna za nią. Ponadto 
cechowała go pewna niezależność, był bardziej wykształcony (związane to 
było z utrudnionym dostępem kobiet do szkolnictwa) oraz cieszył się 
naturalnym bądź płynącym z tradycji autorytetem. Te i im pokrewne cechy 
przypisywane są jako cechy męskości tradycyjnie pojmowanej. Ten typ 
męskości przejawia się współcześnie głównie w dwóch podtypach: 
mężczyzny tradycyjnego (postrzeganego jako twardego, silnego i nie 
emocjonalnego) oraz żywiciela i opiekuna rodziny. 

 
2.1. Typ mężczyzny tradycyjnego 
Męskość pojmowana tradycyjnie rozumiana była jako dominacja  

i specjalizacja w określonych dziedzinach. Owa dominacja realizowała się 
na wiele sposobów: począwszy od dominacji fizycznej (mężczyzna ma być 
silny), poprzez dominację finansowo-społeczną (jest żywicielem i troszczy 
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się o dom, rodzinę), a na psychicznej skończywszy (jest mądrzejszy  
i inteligentniejszy od kobiety). Wynikało to między innymi z postrzegania 
mężczyzn i kobiet jako istot niejako sobie przeciwstawnych; męskość tak 
pojmowaną zdobywa się niejako poprzez całkowitą negację tego, co może 
być w mężczyźnie odbierane jako kobiece. Bliskie takiemu pojmowaniu 
męskości jest postrzeganie mężczyzny jako macho, czyli jako 
stuprocentowego mężczyzny. Co prawda termin ten, pochodzący z języka 
hiszpańskiego ma jeszcze inny odcień znaczeniowy, który istnieje 
równolegle do innych znaczeń: macho  to nie tylko stuprocentowy 
mężczyzna w sensie swojej siły, zdolności i przebojowości, ale też 
mężczyzna władczy i sprawny seksualnie, niejako ludzka wersja 
zwierzęcego samca, który kobietę traktuje bardziej jako zdobycz niż 
partnerkę. Mężczyzna tradycyjnego typu jest także człowiekiem, który nie 
dopuszcza do siebie emocji. Zgodne jest to zresztą z zasadą, że mężczyźnie 
nie przystoi zachowywać się jak kobieta ani posiadać cech kobiecych, a za 
taką właśnie uważa się emocjonalność. Mężczyzna ma być rzeczowy, 
racjonalny i stały emocjonalnie – czyli po prostu nie okazywać swoich 
emocji. Taki mężczyzna nie może pozwolić sobie na okazywanie swojej 
słabości, musi nieustannie rywalizować i walczyć o utrzymanie statusu 
silnego i niezwyciężonego, co może przejawiać się tym, że nieustannie 
będzie starał się testować swoją męskość. Aby mężczyzna czuł, że jego 
męskości nic nie zagraża, będzie musiał ciągle walczyć o potwierdzenie 
swej męskiej tożsamości, w kluczu negowania w sobie tego wszystkiego, co 
postrzegane jest jako kobiece oraz poprzez kultywowanie obrazu człowieka 
silnego, kompetentnego i dominującego. 

 
2.2. Typ żywiciela i opiekuna rodziny 
W sposób całkowicie naturalny taki obraz mężczyzny niejako 

przekłada się na role, jakie będzie on pełnił w momencie założenia swojej 
rodziny. Zrozumiałe jest, że jeśli mężczyzna pojmuje swoją męskość przez 
pryzmat dominacji oraz siły, to nawet jeśli nie przejawiają się one w agresji 
czy nie są wyrażane wprost, będą się realizowały pośrednio. W ten sposób 
mężczyzna,  wpisujący się w tradycyjny paradygmat męskości w swoich 
rodzinach, czuje się – i często jest – głową rodziny. To on, jako racjonalny  
i silny, wie lepiej, co będzie dobre dla żony oraz dzieci. Chcąc utrzymać 
swoją pozycję, musi być stanowczy i konsekwentny. To do niego będzie 
należało ostatnie słowo choć nie wyklucza to szacunku dla żony i dzieci. 
Czując się odpowiedzialnym za rodzinę, będzie starał się zapewnić jej byt, 
ale jednocześnie nie będzie się zbytnio angażował w zwykłe prace domowe, 
gdyż jest to domena kobiet, a jego rolą jako mężczyzny jest zapewnienie 
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finansowania tego domu. Kobieta, jeśli ma pracować zarobkowo, nie 
powinna czynić tego kosztem opieki nad domem i dziećmi. Najlepiej jednak 
będzie, jeśli nie będzie podejmowała pracy – w takim układzie mężczyzna 
czuje się bezpieczniej, gdyż zaspokaja swoją potrzebę dominacji (to on 
zapewnia finanse na funkcjonowanie rodziny), a zajęcia typowo kobiece 
zostają domeną kobiety. Co więcej, jeśli sytuacja się odwróci (to kobieta 
będzie pracowała, podczas gdy mężczyzna będzie np. bezrobotny lub będzie 
zarabiał mniej), będzie to rodziło jego frustrację oraz spadek poczucia 
własnej wartości. Jest to prostym przełożeniem faktu, że taka sytuacja 
wprost neguje potrzebę dominacji i jest pośrednio przyczyną utraty pewnej 
strefy wpływów. 

Jak zatem przejawiać się będzie realizacja tego paradygmatu  
w odniesieniu do roli ojca? Wielu badaczy uważa, że mężczyzna pojmujący 
w sposób tradycyjny swoje role społeczne, będzie podkreślał swoją władzę 
i dominację nad pozostałymi członkami rodziny. Przede wszystkim będzie 
stanowczy, konsekwentny i racjonalnie działający. Uważając, że 
wychowanie dzieci jest domeną kobiet, mężczyzna będzie angażował się  
w wychowanie potomstwa tylko na tyle, na ile jest to niezbędne.  
W zachowaniu się wobec dzieci ojcowie tacy charakteryzują się większą 
surowością, stawiają im wymagania, są konsekwentni, a także dość 
rygorystyczni. Nie wchodząc w zależności historyczne, warto jednak 
wspomnieć, że tradycyjny typ ojcostwa jest w pewnym stopniu odbiciem 
stylu patriarchalnego, w którym ojciec był ostateczną instancją, 
autorytetem, osobą, z którą nie  można  dyskutować, ale należy przyjąć jego 
zdanie jako niepodważalne. Przekłada się to także na związek emocjonalny 
i styl wychowania – ojcowie tacy są postrzegani jako chłodni, oddaleni, 
rygorystyczni, skoncentrowani na przestrzeganiu zasad. Ich zachowanie 
cechuje emocjonalna lub nawet fizyczna nieobecność – niekiedy mężczyzna 
taki nawet nie chce nawiązywać głębszej relacji z dziećmi poza minimum 
niezbędnym do poprawnego funkcjonowania w roli ojca (Chmura-
Rutkowska, Ostrouch, 2007). 

 
3. Współczesne paradygmaty męskości 
 
Analizując procesy zachodzące w społeczeństwie, o których pokrótce 

wspominano już w innych miejscach tej pracy, a także wpływ ruchów 
emancypacyjnych, myśli postmodernistycznej oraz oddziaływanie 
psychologii humanistycznej, można zauważyć, jak bardzo wpłynęły one na 
wszechobecnie niegdyś panujący tradycyjny wzorzec męskości. Wzorzec 
ten akcentował przede wszystkim dominację, agresję, specjalizację w 
określonych dziedzinach, dualizm ról płciowych i nieprzenikanie się świata 
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żeńskiego i męskiego. Nowy paradygmat zaś podkreśla równość  
i partnerstwo kobiet i mężczyzn, dodając do tego pojęcie 
komplementarności płci zamiast ich opozycyjności oraz androgyniczność. 
Cechy te zakładają, że współczesny mężczyzna nie powinien dominować 
nad kobietą i rodziną, ale wraz z nią współdziałać. Ma prawo eksponować 
swoje cechy pojmowane tradycyjnie jako męskie, jak również te, które 
tradycyjnie przypisuje się kobietom – czyli empatię, wrażliwość, czułość czy 
delikatność. Współcześnie rozwijająca się filozofia gender z kolei bardzo 
silnie akcentuje twierdzenie, że różnice między kobietami a mężczyznami 
są wytworem tylko i wyłącznie kulturowym. Wszystko to powoduje, że 
współcześnie pojmowany paradygmat męskości jest całkowicie odmienny 
od tradycyjnego.  

Tym, co w ujęciu współczesnym jest charakterystyczne, to fakt, że 
trudno dziś w ogóle zdefiniować, na czym ma polegać męskość. O ile  
w tradycyjnym ujęciu męskość była postrzegana niejako w opozycji do 
kobiecości, to dziś, gdy do zasobu określników definiujących współczesnego 
mężczyznę włącza się także cechy niegdyś pojmowane jako typowo 
kobiece, trudno jest definitywnie określić, na czym owa współczesna 
męskość ma polegać. Wymaga się więc od niego, aby miał osobowość 
androgyniczną – czyli ma być nadal twardy, silny, zdecydowany, zaś  
z drugiej – czuły, empatyczny, wyrażający swoje emocje, niedominujący, 
lecz współpracujący z kobietą. Próby kombinacji tych cech spowodowały, 
że w ostatnich latach widzieliśmy lansowane, szczególnie w mediach, typy 
męskości, które miały być wzorem dla współczesnych mężczyzn. Każdy  
z nich miał inne natężenie cech uważanych za męskie bądź kobiece. 
Niektóre wzorce oscylowały na granicy zniewieściałego mężczyzny, 
począwszy od lansowanego typu metroseksualny, poprzez mężczyznę 
określanego jako uberseksualista, mężczyznę heteropolitalnego, a na typie 
softmacho kończąc. Cechą charakterystyczną owych wzorców była ich 
efemeryczność – często były one hitem jednego sezonu, jednakże stanowiły 
w jakiejś mierze odzwierciedlenie pewnych idei oraz nurtów, stąd warto 
byłoby się im pokrótce przyjrzeć. 

 
3.1. Typologie współczesnych mężczyzn 
W badaniach prowadzonych w ramach gender studies wskazuje się 

coraz częściej na korzyści, jakie odnosi mężczyzna otwierający się na swoją 
sferę emocjonalną, ukazuje się wartość androgynicznych zachowań,  
a nawet deprecjonuje typowo męskie zachowania, postrzegane jako 
tradycyjne, jak na przykład agresywność czy siłę. Wszystko to powoduje, że 
współczesny mężczyzna nie jest jednostka spójną, lecz raczej posągiem  
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o wielu twarzach. W zależności od sytuacji możemy dysponować konkretną 
odsłoną, a raczej stroną owego pomnika, która stosownie od potrzeb, 
kreowanych w społeczeństwie ma stać się ogólnie obowiązującą normą. 

I tak, warto tutaj wyróżnić typ metroseksualny, który lansowany był 
na początku XXI wieku. Metroseksualista jest wdzięcznym konsumentem, 
stąd przemysł kosmetyczny i odzieżowy natychmiast przygotował dla niego 
bogatą ofertę. Typ ten jest z całą pewnością w opozycji do tradycyjnego 
typu męskiego macho, nie dbającego o siebie i kultywującego siłę oraz 
wypierającego wszelkie, postrzegane jako kobiece, cechy swego charakteru. 
Cechą charakterystyczną mężczyzny metroseksualnego była dbałość o ciało 
oraz o stronę zewnętrzną. Opisywano go niekiedy pogardliwie jako lalusia 
lub zniewieściałego, na co wpływ miało położenie akcentu na wygląd 
zewnętrzny. Stąd mężczyzna taki był bardzo zadbany, pachnący 
markowymi perfumami, wrażliwy i podążający za najnowszymi trendami w 
modzie, jednak niewiele miał wspólnego z typem mężczyzny pojmowanym 
w sposób tradycyjny. Dość szybko jednak ten typ męskości został 
zdetronizowany, być może dlatego, że akcentował najbardziej to, co zbyt 
mocno kojarzyło się z domeną postrzeganą jako kobieca, a mianowicie  
z dbałością o swój wygląd zewnętrzny. Niektórzy mężczyźni zaczęli 
dostrzegać zalety wynikające z dbania o siebie oraz o swój wygląd, ale 
jednocześnie nie stawiali ich na pierwszym miejscu. W typie określającym 
taką postawę męskość pojmowana tradycyjnie, a przynajmniej niektóre jej 
aspekty, postrzegana jest jako zaleta, z której nie można rezygnować.  
W zależności od tego, w jakim stopniu dopuszcza się ją do głosu, niektórzy 
wyróżniali w tym podejściu kilka typów. Jednym z nich jest np. typ 
uberseksualny, łączący najlepsze cechy metroseksualisty, takie jak dbałość 
o siebie, wraz ze zdecydowaniem i konkretem mężczyzny tradycyjnego. 
Oczywiście w zależności od tego, na jakie cechy i aspekty osobowości 
kładziono większy nacisk, otrzymywano różne hybrydy, którym media 
często nadawały chwytliwe nazwy. I tak, pojawiały się takie określenia, jak: 
mężczyzna technoseksualny (dbający o siebie podobnie jak metroseksualni, 
jednakże za istotną cechę męskości uważający bycie na czasie ze 
wszystkimi nowinkami technicznymi); mężczyzna heteropolitarny (łączący 
w sobie cechy mężczyzny wrażliwego, rozumiejącego np. swoją partnerkę, 
ale jednocześnie nierezygnującego z cech męskich – akcent położony jest 
tutaj raczej na cechy charakteru); softmacho (zrywający prawie całkowicie 
z cechami przypisywanymi wyżej wymienionym typom mężczyzn – to 
nawiązanie do tradycyjnego mężczyzny, silnego, zdecydowanego, twardego. 
Cechą odróżniającą go od mężczyzny tradycyjnego jest to, że nie pogardza 
jednak kobietami i nie traktuje ich jako przedmiotu posiadania, co wpisane 
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jest niejako w definicję słowa macho), (Stodulska-Jurczyk1, brak danych 
dotyczących daty powstania artykułu). 

Nie wchodząc już dalej w typologię, warto jako podsumowanie 
przedstawić słowa zawarte we fragmencie artykułu publikowanego w 
dzienniku Creative Review z 1997 r., opisującego współczesnego mężczyznę. 
Pisze się tam o nim w sposób następujący: „Poszukiwany mężczyzna. (…) 
zabawny, interesujący i inteligentny. Wypłacalny. Z własnymi zębami 
(włosy nieistotne). Mający przyjaciół i bogate życie towarzyskie. Wrażliwy. 
Potrafiący zjeść cały talerz spaghetti. Wiedzący, co to pralka automatyczna i 
umiejący się nią posługiwać. Taki, który słyszał o sferach erogennych  
i gotowy jest poświęcić czas na ich odnalezienie.” (por. Chudy, Litwińska-
Malec, 2001). 

Fragment ten opisuje niejako w pigułce te cechy, które wyróżnić 
można we wszystkich nakreślonych wyżej typach (ze zrozumiałych 
względów zaledwie naszkicowanych; inne nie są wspominane, gdyż bardzo 
często pojawiały się na marginesie głównych nurtów) w różnym natężeniu. 
Typy te podkreślają i wydobywają na światło dzienne cechy charakteru  
i osobowości wcześniej przez mężczyzn wypierane. Coraz bardziej przebija 
w nich typ mężczyzny o charakterze androgynicznym, niewstydzącego się 
swoistej delikatności, wrażliwości, traktującego swoją towarzyszkę życia 
nie tylko jako obiekt seksualny, lecz jako równorzędną partnerkę. 
Jednocześnie widać także, że lansowane typy współczesnego mężczyzny 
promują trendy, które wcześniej nie były tak bardzo podkreślane: 
mężczyzna powinien być dobrze sytuowany, a seksualność powinna 
stanowić ważną sferę jego życia (niektórzy w ten sposób usprawiedliwiają 
swoją bezpruderyjność i wielość kontaktów seksualnych). Taki wzorzec 
wcielany w życie kreuje niestety bardziej ekscytującego się życiem  
i światem chłopca, trochę niepoważnego i niezbyt chętnego do trwałych 
związków i odpowiedzialności, niż dorosłego, odpowiedzialnego  
i dojrzałego mężczyznę. W sposób zrozumiały przekłada się to także na styl, 
w jakim współczesny mężczyzna będzie realizował się mąż oraz ojciec.  

 
3.2. Wrażliwy partner i rozumiejący ojciec 
Jak zauważono już wcześniej, współczesne zmiany kulturowe 

wpływają nie tylko na wizerunek mężczyzny jako mężczyzny, ale także na 
to, jak spełnia się on w rolach społecznych związanych z funkcjonowaniem 

                                                 
1 Stodulska-Jurczyk,S. Metro czy macho – kim jesteś? 
http://sympatia.onet.pl/0,2278,1569802,,metro-czy-macho-kim-jestes,artykuly.html 
(Dostęp on-line 12.03.2013) 

http://sympatia.onet.pl/0,2278,1569802,,metro-czy-macho-kim-jestes,artykuly.html
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w rodzinie – mianowicie w roli męża i ojca. W dużej mierze ten obraz widać 
w przekazach medialnych – artykułach prasowych, w internecie, reklamie 
czy filmie. I tak, jeśli w przekazach medialnych ukazywano dotychczas 
mężczyznę raczej jako osobnika trochę egoistycznego, dbającego o to, by 
być podziwianym (rys narcystyczny), specjalistę w swojej dziedzinie lub 
jako samca sprawnego seksualnie, to jednocześnie niezbyt często 
ukazywano go w rolach rodzinnych i opiekuńczych. Jednakże obraz, który 
się wyłania z tych przekazów medialnych, pozwala na opisanie, jak 
współczesny mężczyzna ma realizować się w roli współczesnego męża  
i ojca. 

I tak, współczesny mężczyzna w relacji z kobietą nie jest raczej 
przedstawiany jako mąż, lecz jako partner, kochanek, towarzysz. Jest to 
zapewne związane z coraz większą liczbą tzw. wolnych związków oraz  
z odwlekaniem przez młodych ludzi podejmowania ważnych życiowych 
decyzji, do których należy m. in. decyzja o zawarciu małżeństwa. Sprzyjają 
temu lansowane wzorce. Trudno jest zaangażować się w stały związek, 
podjąć pewną odpowiedzialność, jeśli lansuje się niezależność, egoistyczny 
i narcystyczny styl życia czy seks podniesiony do rangi wartości absolutnej. 
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że współczesne modele męskości 
podkreślają jako wartość cechy charakteru stereotypowo przypisywane 
kobietom (czułość, wrażliwość, emocjonalność), mężczyzna w relacji  
z kobietą będzie raczej jej towarzyszem czy partnerem w codziennym życiu 
niż herosem traktującym ją jako bezbronną i nieco naiwną istotę, jak to ma 
miejsce, według niektórych badaczy, w przypadku mężczyzn realizujących 
tradycyjny paradygmat męskości. Widać to na przykładzie wyników badań 
prowadzonych w ostatnich latach, których celem była analiza prasy, reklam 
telewizyjnych czy filmów pod kątem pełnienia tejże roli społecznej 
mężczyzny. Mężczyzna jest w nich przedstawiany coraz częściej jako 
towarzysz kobiety nietłumiący tkwiącej w nim „strony kobiecej”. Jest czuły, 
delikatny, troskliwy, zdolny do poświęceń. Cechy te są stereotypowo 
przypisywane kobietom; jednakże mężczyzna współczesny w relacji z 
kobietą nie powinien bać się ich wyrażać, z obawy o uszczerbek na swojej 
męskości. Jego celem nie jest zawładnięcie kobietą, lecz nawiązanie z nią 
głębokiej więzi emocjonalnej. Ma on przede wszystkim być wrażliwym na 
jej problemy i potrzeby, pomagać jej w ich rozwiązywaniu. Powinien też być 
opiekuńczy i pomagać swej partnerce, także w pracach domowych, które od 
tej pory nie są już uważane za domenę kobiet. 

Tak pojmowana męskość i jej wyrażanie w relacji z kobietą ma także 
przełożenie na realizowanie się mężczyzny w roli ojca. Coraz częściej mówi 
się, że patriarchalny wzorzec, polegający na tym, że ojciec jest ostateczną 
instancją, od której nie ma odwołania, jest nie tylko przeżytkiem, ale także 
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szkodzi dzieciom. Zarzuca się, że tradycyjny model powoduje zbyt 
instrumentalne traktowanie dziecka, nie pozwala na pozytywny przekaz 
emocjonalny, zubaża relację między ojcem a dzieckiem, które bardziej niż 
autorytetu oraz systemu kar i nagród, potrzebuje ojcowskiej miłości  
i szacunku. Współcześnie, wprowadzając w życie pewne aspekty 
nowoczesnych paradygmatów męskości, takie jak na przykład afirmacja 
wrażliwości i emocjonalności mężczyzny, podkreśla się, że będąc ojcem, 
powinien on pozwolić sobie na tym polu na więcej, niż do tej pory uważano. 
Przede wszystkim powinien on być bardziej obecny w życiu swojej żony  
i dziecka, towarzyszyć im już w okresie ciąży (badania dowodzą, że dziecko 
potrafi rozpoznać głos ojca, jeśli często słyszało go przed narodzinami). Nie 
powinien bać się kontaktu cielesnego, przytulać dziecko, być blisko niego. 

Współczesny  ojciec jest bardziej partnerem i opiekunem dziecka niż 
chłodnym sędzią przestrzegającym rygorystycznie zasad. Współczesny 
paradygmat męskości, oparty na androgyniczności zachowania mężczyzny, 
pozwala mężczyźnie-ojcu na czułość i bliskość wobec dziecka, na aktywne 
zaangażowanie się w jego wychowanie – od częstszego bycia w domu przy 
dziecku, aż do przejęcia w niektórych aspektach całkowicie roli 
przypisywanej kobiecie (np. pielęgnacja czy karmienie). Wzorzec taki, 
zrywający z tradycyjnym pojmowaniem roli ojca w rodzinie jest efektem 
zmian społeczno-kulturowych, ale nie można zaprzeczyć, że wpływ na jego 
kształtowanie się mają także przenikające coraz bardziej do świadomości 
społecznej elementy nowoczesnego paradygmatu męskości. 

 
4.  Problematyka  badań własnych 

 
W związku z przemianami kulturowymi role pełnione przez 

mężczyzn w społeczeństwie zmieniają się. Coraz częściej mówi się o 
kryzysie męskości czy ojcostwa. Kulturowe wzorce męskości zaczynają 
akcentować w mężczyźnie cechy, które do tej pory były uważane za typowo 
kobiece. W związku z powyższym podjęte badania mają na celu ukazanie 
obrazu współczesnego mężczyzny w percepcji studentów i studentek oraz 
sprawdzenie, czy istnieją różnice międzypłciowe w zakresie postrzegania 
mężczyzn w pełnionych przez nich rolach społecznych – mężczyzny, męża i 
ojca.  

 
4.1.  Hipotezy badawcze 
W ramach badan własnych postawiono następujące hipotezy 

badawcze: 
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1) Istnieją różnice międzypłciowe w zakresie postrzegania 
współczesnego mężczyzny w jego rolach społecznych (mężczyzny, męża  
i ojca). 

2) Męskość jest widziana poprzez pryzmat roli społecznej. Rola 
(mężczyzny, męża lub ojca), w jakiej jest postrzegany mężczyzna wpływa 
na odmienny sposób widzenia jego męskości zarówno przez kobiety, jak i 
przez mężczyzn.  

 
4.2. Osoby badane 
Badania przeprowadzono na grupie 80 studentów (40 kobiet i 40 

mężczyzn) studiów dziennych z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz uczelni medycznych w Lublinie. Badani byli w wieku od 
19 do 39 lat (średnia wieku 23,14).  

 
4.3. Metoda badań 
Badania przeprowadzono za pomocą The Adjective Check List w 

opracowanie H. B. Gough i A. B. Heilburn  (test przymiotnikowy ACL). W 
naszym badaniu użyto testu ACL ze zmodyfikowaną instrukcją – badani 
mieli odpowiedzieć na pytania, jaki według nich jest współczesny 
mężczyzna jako mężczyzna, mąż i ojciec. Test ACL jest jednym z najbardziej 
znanych i powszechnie stosowanych testów osobowości i składa się z pięciu 
skal: 

a) Modus operandi – 4 skale pełniące rolę kluczy kontrolnych: 
 No. Ckd – Całkowita liczba wybranych przymiotników. 
 Fav – Liczba wybranych przymiotników pozytywnych. 
 Unfav – Liczba wybranych przymiotników negatywnych. 
 Com – Typowość: skala skonstruowana w celu: a) identyfikowania 

protokołów wypełnionych nierzetelnie, b) oceny stopnia typowych 
wypowiedzi. 
b) Skale potrzeb - zbudowane na podstawie koncepcji Murraya - 

badają osobowościowe korelaty określonych potrzeb psychicznych, 
mających powiązania z obserwowanymi zachowaniami i odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie człowieka. Składają się na nie następujące pozycje: 

 Ach – potrzeba osiągnięć: dążenie do bycia wybitnym w 
osiągnięciu społecznie uznawanego znaczenia. 

 Dom – potrzeba dominacji: poszukiwanie i utrzymywanie pozycji 
przywódcy w grupie lub kontrolowanie i posiadanie wpływu na 
innych w kontaktach osobistych. 

 End – potrzeba wytrwałości: dążenie do wytrwania w każdym 
podjętym działaniu. 
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 Ord - potrzeba porządku: przykładanie specjalnej wagi do 
staranności, planowania i organizacji w swoim działaniu. 

 Int – potrzeba rozumienia siebie i innych: zaangażowanie w próby 
rozumienia swych własnych zachowań lub zachowań innych. 

 Nur – potrzeba opiekowania się: angażowanie się w działania 
przynoszące materialną lub emocjonalną korzyść innym. 

 Aff – potrzeba afiliacji: zawieranie wielu znajomości i przyjaźni. 
 Het – potrzeba kontaktów heteroseksualnych: poszukiwanie 

towarzystwa osób płci przeciwnej i czerpania stąd emocjonalnej 
satysfakcji. 

 Exh – potrzeba ujawniania się: takie zachowanie, aby budzić 
bezpośrednie zainteresowanie innych osób. 

 Aut – potrzeba autonomii: w działaniu niezależność od innych lub 
niezależność od społecznych oczekiwań i wartości. 

 Agg – potrzeba agresji: angażowanie się w działania, które atakują 
sprawiają przykrość innym. 

 Cha – potrzeba zmiany: poszukiwanie nowych doświadczeń  
i unikanie rutyny. 

 Suc – potrzeba wsparcia ze strony innych: zabieganie o sympatię, 
uczucie, lub emocjonalne wsparcie ze strony innych. 

 Aba – potrzeba upokorzenia się: wyrażanie poczucia niższości 
poprzez samokrytykę, poczucie winy, lub społeczną nieudolność. 

 Def – potrzeba podporządkowania się: poszukiwanie i trwanie na 
pozycji podporządkowanej w relacjach z innymi. 

 Skale tematyczne - ujmują różne aspekty lub komponenty 
zachowań interpersonalnych ważne dla opisu osobowości: 

 Crs – gotowość na poddanie się poradnictwu psychologicznemu. 
 S – Cn – Samokontrola. 
 S – Cfd – Zaufanie do siebie. 
 P – Adj – Przystosowanie osobiste. 
 Iss – Skala idealnego obrazu siebie: służy do określenia stopnia 

zgodności obrazu z ideałem osobowości. 
 Cps – Skala osobowości twórczej: bada twórcze własności 

osobowości 
 Mls – skala zdolności przywódczych: opracowana na podstawie badań 

oficerów marynarki wojennej i lotnictaw USA i Włoch; służy do 
diagnozowania cech przydatnych w służbie wojskowej. 

 Mas – Skala męskości: służy do badania cech specyficznych dla płci 
oraz różnicowania osób o typowych i nietypowych preferencjach 
seksualnych. 
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 Fem – skala kobiecości: analogicznie do skali poprzedniej. 
c) Skale analizy transakcyjnej - skonstruowane na podstawie 

teorii Byrne’a. Rozpatrywał on ludzkie zachowanie jako wyraz trzech 
podstawowych stanów ego: rodzicielskiego, który obejmuje dwie składowe, 
kontrolę i opiekuńczość; dorosłego i dziecka, na które składa się „wolne 
dziecko” i „dziecko przystosowane”. Wszystkie te funkcje ego są obecne w 
każdej transakcji, i wszystkie odgrywają rolę w przystosowaniu i społecznej 
efektywności jednostki. 

 CP – krytyczny rodzic. 
 NP. – wychowujący rodzic. 
 A – Dorosły 
 FC – wolne dziecko 
 AC – przystosowane dziecko 
d) Skale oryginalności – inteligencji - ujmują twórczość  

i inteligencję rozumiane jako strukturalne wymiary osobowości według 
Welsha. Inteligencja rozumiana jest tutaj jako zdolność do abstrakcyjnego 
myślenia, stosowania ogólnych zasad do rozwiązywania specyficznych 
problemów oraz wykrywania związków logicznych. Twórczość – jako 
zdolność do myślenia wyobrażeniowego, polegającego na przenoszeniu 
nowych idei w sferę rzeczywistości, zmieniania swego otoczenia zgodnie  
z kryteriami estetycznymi, spostrzeganie elementów porządku w tym, co 
nie uporządkowane, harmonii w chaosie, a nawet sensu w tym, co 
bezsensowne. 

 A – 1 – wysoka oryginalność, niska inteligencja: osoby cechujące się 
teatralnością zachowania (zawód: aktor). 

 A – 2 – Wysoka oryginalność, wysoka inteligencja: osoby oceniane 
jako intelektualiści (zawód: historyk). 

 A – 3 – Niska oryginalność, niska inteligencja: osoby 
charakteryzowane jako pragmatycy (zawód: pracownik 
administracyjny). 

 A – 4 – Niska oryginalność, wysoka inteligencja: osoby oceniane jako 
typ naukowca (zawód: matematyk). 
 
5.  Wyniki badań 
 
5.1. Porównania międzypłciowe 
 
Dzięki badaniu testem ACL powstały profile osobowościowe, które po 

uśrednieniu wyników złożyły się na obraz współczesnego mężczyzny 
widzianego oczami badanych. Analizy przeprowadzone testem t-Studenta 
(tabela 1) w porównaniu międzypłciowym dotyczącym postrzegania 
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mężczyzny w roli męskiej, wykazały różnice istotnie statystycznie w 
następujących skalach: 

 Skala Crs – gotowość poddania się poradnictwu psychologicznemu: 
Według kobiet, mężczyzna w roli męskiej jest niezbyt 
przedsiębiorczy, może mieć problemy w zachowaniach 
międzyludzkich i sprawiać wrażenie niezaradnego. Mężczyźni są 
wobec siebie mniej krytyczni (odpowiednio M = 59,30 oraz M = 
46,25); 

 Skala Cps – skala osobowości twórczej: Kobiety uważają mężczyzn w 
roli męskiej za bardziej twórczych niż mężczyźni (odpowiednio M = 
55,25 oraz M = 50,05); 

 Skala Mas – skala męskości: Kobiety uważają mężczyzn w roli męskiej 
za bardziej typowych dla swej płci niż sami mężczyźni (odpowiednio 
M = 59 oraz M = 53,68); 

 Skala Fem – skala kobiecości: w tej skali mężczyźni widzą w swej roli 
męskiej więcej cech kobiecych niż widzą ich kobiety (odpowiednio M 
= 41,40 oraz M = 36,20). 
 

Tabela 1. Percepcja mężczyzny jako mężczyzny u studentów i studentek  

Lp. 

Nazwa 

skali 

Mężczyźni Kobiety 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji Test t równości średnich Istotność 

(dwustronna) M M F Istotność t df 

1. Nck 41,78 41,33 2,14 0,15 0,30 78,000 0,77 

2. Fav 35,25 37,05 0,60 0,44 -0,51 78,000 0,61 

3. Ufv 69,03 69,03 0,30 0,59 0,00 78,000 1,00 

4. Com 23,00 22,15 0,02 0,89 0,28 78,000 0,78 

5. Ach 46,13 46,98 0,37 0,54 -0,31 78,000 0,76 

6. Dom 50,40 51,70 1,40 0,24 -0,57 78,000 0,57 

7. End 42,73 42,30 0,01 0,93 0,13 78,000 0,90 

8. Ord 43,90 45,05 0,25 0,62 -0,38 78,000 0,70 

9. Int 32,30 33,73 0,15 0,70 -0,47 78,000 0,64 

10. Nur 34,25 32,25 0,82 0,37 0,67 78,000 0,50 

11. Aff 39,78 38,75 0,76 0,39 0,35 78,000 0,73 

12. Het 46,73 47,83 0,22 0,64 -0,40 78,000 0,69 

13. Exh 60,50 61,95 0,16 0,69 -0,77 78,000 0,45 

14. Aut 58,20 62,15 0,75 0,39 -1,92 78,000 0,06 

15. Agg 60,05 60,55 0,12 0,73 -0,25 78,000 0,80 

16. Cha 46,58 48,80 0,73 0,40 -1,21 78,000 0,23 

17. Suc 52,25 49,23 0,41 0,52 1,30 78,000 0,20 

18. Aba 43,35 40,50 0,30 0,58 1,24 78,000 0,22 

19. Def 36,83 36,18 1,38 0,24 0,31 78,000 0,76 

20. Crs 46,25 59,30 0,09 0,76 -4,54 78,000 0,00 

21. Scn 40,65 41,88 0,38 0,54 -0,65 78,000 0,51 

22. Scf 48,38 51,30 0,08 0,78 -0,96 78,000 0,34 
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23. Pad 36,88 35,78 0,04 0,85 0,35 78,000 0,73 

24. Iss 49,55 53,68 0,02 0,89 -1,33 78,000 0,19 

25. Cps 50,05 55,25 0,81 0,37 -2,54 78,000 0,01 

26. Mls 33,70 33,95 0,31 0,58 -0,08 78,000 0,93 

27. Mas 53,68 59,00 0,00 0,98 -2,38 78,000 0,02 

28. Fem 41,40 36,20 0,00 0,96 2,09 78,000 0,04 

29. Cp 58,55 58,55 0,38 0,54 0,00 78,000 1,00 

30. Np 39,90 38,88 0,10 0,76 0,41 78,000 0,68 

31. A 38,93 41,35 0,37 0,55 -0,94 78,000 0,35 

32. Fc 52,15 54,03 0,24 0,63 -1,03 78,000 0,31 

33. Ac 58,30 55,58 0,50 0,48 1,06 78,000 0,29 

34. A1 55,98 55,68 1,28 0,26 0,13 78,000 0,89 

35. A2 54,15 57,33 0,14 0,71 -1,28 78,000 0,21 

36. A3 42,33 42,18 3,01 0,09 0,06 78,000 0,95 

37. A4 42,68 45,88 0,67 0,42 -1,23 78,000 0,22 

 

Na poziomie tendencji różnice wystąpiły w skali Aut – związanej z 
potrzebą autonomii: Kobiety widzą w mężczyźnie w roli męskiej dużą 
potrzebę autonomiczności, większą niż sami mężczyźni (odpowiednio M = 
62,15 oraz M = 58,20). 

Uzyskane profile osobowościowe sugerują, że mężczyzna w roli 
mężczyzny jest postrzegany przez studentów i studentki raczej negatywnie, 
jako zmienny, zawzięty i roszczeniowy (na co wskazują wysokie wyniki w 
skali Unfav oraz niskie w skali Com). Mężczyzna jako mężczyzna widziany 
jest także jako raczej agresywny, mający potrzebę bycia w centrum uwagi 
oraz w dużym stopniu autonomiczny (wysokie wyniki w skali Exh, Aut, 
Com). W świetle otrzymanych wyników można wysnuć wniosek, że 
znajduje on przyjemność we współzawodnictwie, jednakże postrzegany 
może być jako obronnie oraz egoistycznie nastawiony do życia (niskie 
wyniki w skali Def oraz Pad). Jest także postrzegany dość typowo dla swej 
roli płciowej (wysokie wyniki w skali Mas, niskie w skali Fem). Tym, co 
zwraca szczególną uwagę, to dość niskie wyniki w skali Int oraz Nur – 
sugerowałoby to, że współczesny mężczyzna w roli mężczyzny wystrzega 
się bliższych relacji oraz nie angażuje się łatwo w głębsze związki 
interpersonalne (niskie wyniki w skali Int oraz Nur). Wyższe wyniki w skali 
Cp oraz Fc sugerują, że jest on w tej roli postrzegany jako nieco 
narcystyczny, skoncentrowany na sobie i niezbyt skłonny do odraczania 
gratyfikacji. Niski wynik w skali Mls sugeruje trudności w 
podporządkowaniu się normom oraz niskie samozdyscyplinowanie. Jest 
raczej oryginalny i spontaniczny, może łamać konwenanse, choć 
niekoniecznie postrzegany jest jako inteligentny (niskie wyniki w skalach 
A3 oraz A4). 
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Porównanie międzypłciowe za pomocą testu t-Studenta, dotyczące 
postrzegania mężczyzny w roli męża (tabela 2), wykazało różnice istotne 
statystycznie w wynikach dotyczących następujących skal: 

 Skala Aba – potrzeba upokarzania się: Mężczyźni widzą mężczyznę w 
roli męża jako mającego większą potrzebę upokarzania się przez 
samokrytykę lub poczucie winy; kobiety zaś widzą tą cechę jako 
mniej intensywną (odpowiednio M = 45,38 oraz M = 41,35); 

 Skala Crs – gotowość poddania się poradnictwu psychologicznemu: w 
tym przypadku kobiety widzą w mężczyźnie w roli męża pewien 
stopień niezaradności, trudność w relacjach międzyludzkich, 
zahamowanie. Mężczyźni postrzegają siebie w tej skali mniej 
krytycznie (odpowiednio M = 55,63 oraz 47,35); 

 Skala Mas – skala męskości: kobiety widzą mężczyzn w roli męża jako 
bardziej typowych dla płci męskiej niż sami mężczyźni (odpowiednio 
M = 61,38 oraz M = 54,15); 

 Skala Fem – skala kobiecości: w tej skali mężczyźni widzą w swej roli 
męża więcej cech kobiecych niż widzą ich kobiety (odpowiednio M = 
43,18 oraz M = 38,38). 
 

Tabela 2. Percepcja mężczyzny jako męża u studentów i studentek  

Lp. Nazwa skali 

Mężczyźni Kobiety 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t 

równości średnich Istotność 

(dwustronna) M M F Istotność t df 

1. Nck 40,63 38,30 1,28 0,26 1,73 78,00 0,09 

2. Fav 40,28 42,35 1,53 0,22 -0,71 78,00 0,48 

3. Ufv 60,95 59,13 2,58 0,11 0,40 78,00 0,69 

4. Com 27,58 27,90 0,02 0,88 -0,14 78,00 0,89 

5. Ach 48,45 47,45 0,67 0,42 0,40 78,00 0,69 

6. Dom 52,33 53,05 3,28 0,07 -0,32 78,00 0,75 

7. End 48,78 50,48 0,49 0,49 -0,59 78,00 0,56 

8. Ord 51,55 50,68 0,24 0,62 0,32 78,00 0,75 

9. Int 39,05 40,65 0,87 0,35 -0,60 78,00 0,55 

10. Nur 40,95 42,28 0,42 0,52 -0,53 78,00 0,60 

11. Aff 43,68 41,08 3,06 0,08 0,98 78,00 0,33 

12. Het 47,03 48,10 2,53 0,12 -0,39 78,00 0,70 

13. Exh 57,28 56,73 0,64 0,43 0,33 78,00 0,74 

14. Aut 53,33 55,95 0,11 0,74 -1,24 78,00 0,22 

15. Agg 56,10 55,88 0,02 0,88 0,11 78,00 0,91 

16. Cha 42,10 42,60 0,00 0,95 -0,30 78,00 0,76 

17. Suc 52,28 48,50 2,01 0,16 1,56 78,00 0,12 

18. Aba 45,38 41,35 5,02 0,03 2,09 66,59 0,04 

19. Def 42,88 43,53 0,01 0,94 -0,33 78,00 0,74 

20. Crs 47,35 55,63 1,83 0,18 -3,13 78,00 0,00 

21. Scn 45,85 47,23 8,60 0,00 -0,73 65,75 0,47 

22. Scf 49,78 50,93 0,95 0,33 -0,36 78,00 0,72 

23. Pad 43,40 44,35 2,56 0,11 -0,33 78,00 0,74 

24. Iss 52,70 57,10 0,41 0,52 -1,41 78,00 0,16 
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25. Cps 50,78 51,88 0,18 0,67 -0,62 78,00 0,54 

26. Mls 39,53 40,05 6,68 0,01 -0,21 73,13 0,83 

27. Mas 54,15 61,98 2,41 0,12 -3,09 78,00 0,00 

28. Fem 43,18 38,38 0,18 0,67 2,54 78,00 0,01 

29. Cp 57,78 57,40 0,00 0,96 0,16 78,00 0,87 

30. Np 44,80 45,80 0,11 0,74 -0,39 78,00 0,70 

31. A 44,40 47,53 6,35 0,01 -1,21 70,62 0,23 

32. Fc 50,93 51,10 3,10 0,08 -0,09 78,00 0,93 

33. Ac 53,98 51,25 6,70 0,01 1,15 70,74 0,25 

34. A1 49,78 47,95 0,14 0,71 0,84 78,00 0,41 

35. A2 51,00 52,13 0,11 0,74 -0,54 78,00 0,59 

36. A3 45,50 46,15 0,02 0,90 -0,29 78,00 0,77 

37. A4 48,13 50,65 4,26 0,04 -1,32 70,85 0,19 

 

Analizując profile osobowościowe otrzymane w wyniku badań, 
wydaje się, że współczesny mężczyzna jako mąż jest postrzegany przez 
studentów i studentki bardziej pozytywnie niż w roli mężczyzny. Niższe 
wyniki w skali Unfav i wyższe w skali Com sugerują, że mężczyzna w roli 
męża jest przez obie płcie postrzegany pozytywniej, jako bardziej godny 
zaufania, bardziej taktowny oraz bardziej towarzyski. Jest zdecydowanie 
bardziej opiekuńczy i uspołeczniony, mniej egoistyczny (wyższe wyniki w 
skali Int, Nur). Przedstawiciele obu płci postrzegają go także jako mniej 
agresywnego i mającego nieco mniejszą potrzebę zwracania na siebie uwagi 
(niższe wyniki w skali Exh oraz Agg). Jest także bardziej odpowiedzialny i 
systematyczny niż mężczyzna w roli mężczyzny (skala Mls). Widziany jest 
on także jako dość typowy dla swej roli płciowej (wysokie wyniki w skali 
Mas, niskie w skali Fem). Wyniki w skalach A1-A4, zbliżone do średniej 
sugerują, że w roli męża mężczyzna postrzegany jest jako dość inteligentny, 
choć może mniej oryginalny i twórczy niż mężczyzna w roli mężczyzny.  

 
Badanie testem t-Studenta wykazało, że w porównaniu 

międzypłciowym dotyczącym postrzegania mężczyzny w roli ojca (tabela 
3), różnice istotnie statystycznie wystąpiły tylko przy skali Fem – skalą 
kobiecości. Także w tym porównaniu, jak i w powyższych, mężczyźni w roli 
ojca widzą w sobie więcej cech typowych dla płci przeciwnej niż kobiety 
(odpowiednio M = 42,90 oraz M = 38,15). Pozostałe różnice pozostają na 
poziomie tendencji i dotyczą następujących skal: 

 Skala Suc – potrzeba wsparcia ze strony innych: mężczyźni widzą 
mężczyznę w roli ojca jako bardziej zabiegającego o sympatię, 
uczucie lub emocjonalne wsparcie ze strony innych niż kobiety 
(odpowiednio M = 52,90 oraz M = 48,60); 

 Skala Def – potrzeba podporządkowania się: w tej skali z kolei 
kobiety widzą mężczyznę w roli ojca jako bardziej 
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podporządkowującego się w relacji z innymi niż mężczyźni 
(odpowiednio M = 47,06 oraz M = 43,70); 

 Skala Mas – męskości: Kobiety widzą mężczyznę w roli ojca jako 
bardziej typowego dla swej płci niż sami mężczyźni (odpowiednio 
M = 58,80 oraz M = 55,13); 

 Skala A2 – skala oryginalności i inteligencji: Kobiety oceniają 
mężczyznę w roli ojca jako mniej oryginalnego i inteligentnego niż 
sami mężczyźni (odpowiednio M = 48,85 oraz M = 50,43). 

 

Tabela 3. Percepcja mężczyzny jako ojca u studentów i studentek  

Lp. 

Nazwa 

skali 

Mężczyźni Kobiety 

Test Levene'a 

jednorodności 

wariancji 

Test t równości 

średnich Istotność 

(dwustronna) M M F Istotność t df 

1. Nck 40,48 38,48 1,40 0,24 1,38 78,00 0,17 

2. Fav 42,05 44,40 0,71 0,40 -0,85 78,00 0,40 

3. Ufv 58,80 52,70 10,29 0,00 1,71 66,83 0,09 

4. Com 27,28 28,58 0,03 0,86 -0,49 78,00 0,63 

5. Ach 50,03 49,18 5,36 0,02 0,33 68,72 0,75 

6. Dom 51,18 54,15 3,46 0,07 -1,19 78,00 0,24 

7. End 50,50 52,38 1,35 0,25 -0,62 78,00 0,54 

8. Ord 52,25 54,78 4,55 0,04 -0,82 72,39 0,42 

9. Int 40,73 44,25 0,70 0,41 -1,28 78,00 0,20 

10. Nur 43,43 44,63 1,57 0,21 -0,58 78,00 0,56 

11. Aff 43,75 42,88 0,83 0,37 0,36 78,00 0,72 

12. Het 43,88 43,30 0,20 0,66 0,24 78,00 0,81 

13. Exh 54,48 53,70 1,13 0,29 0,44 78,00 0,66 

14. Aut 51,23 52,50 0,65 0,42 -0,79 78,00 0,43 

15. Agg 53,55 52,65 1,52 0,22 0,47 78,00 0,64 

16. Cha 40,45 40,50 0,07 0,80 -0,03 78,00 0,98 

17. Suc 52,90 48,60 2,73 0,10 1,90 78,00 0,06 

18. Aba 47,25 46,68 9,62 0,00 0,26 59,09 0,80 

19. Def 43,70 47,00 3,00 0,09 -1,61 78,00 0,11 

20. Crs 47,68 49,68 2,73 0,10 -0,92 78,00 0,36 

21. Scn 49,15 49,40 3,00 0,09 -0,16 78,00 0,87 

22. Scf 49,53 52,78 2,16 0,15 -1,22 78,00 0,23 

23. Pad 46,30 48,18 10,85 0,00 -0,69 67,61 0,49 

24. Iss 53,90 56,35 4,88 0,03 -0,86 71,16 0,39 

25. Cps 49,53 49,95 0,02 0,88 -0,24 78,00 0,81 

26. Mls 41,85 44,28 5,94 0,02 -0,86 69,36 0,39 

27. Mas 55,13 58,80 4,07 0,05 -1,73 78,00 0,09 

28. Fem 42,90 38,15 0,01 0,93 2,33 78,00 0,02 

29. Cp 56,63 55,20 1,58 0,21 0,64 78,00 0,52 

30. Np 46,60 49,73 1,72 0,19 -1,26 78,00 0,21 

31. A 47,08 49,33 5,91 0,02 -0,97 69,99 0,34 
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32. Fc 50,13 50,20 0,01 0,94 -0,04 78,00 0,97 

33. Ac 52,85 50,43 6,44 0,01 0,87 71,26 0,39 

34. A1 44,48 43,70 0,13 0,72 0,39 78,00 0,70 

35. A2 50,43 47,43 1,51 0,22 1,78 78,00 0,08 

36. A3 48,98 48,85 0,28 0,60 0,05 78,00 0,96 

37. A4 48,90 51,18 1,78 0,19 -1,00 78,00 0,32 

 
Analizując profile osobowościowe otrzymane w wyniku badań, 

wydaje się, że współczesny mężczyzna jako ojciec jest spostrzegany 
pozytywnie. Wyniki całego profilu generalnie oscylują w granicach średniej. 
Studenci i studentki postrzegają mężczyznę w roli ojca jako raczej 
altruistycznego, dość wytrwałego i  uporządkowanego (Ach, Dom, End). Jest 
także odbierany jako dość opiekuńczy (Int, Nur). Nie szuka nowych doznań, 
jest raczej zwolennikiem stabilności w życiu (Cha). Jest odbierany jako dość 
dobrze przystosowany, mający zaufanie do siebie, względnie niezależny i 
ufające w swoje siły (Suc, Crs, Pad). Posiada cechy typowe dla swej płci 
(wysokie Mas, niskie Fem). Postrzegany jest jako rozważny i 
zorganizowany, choć jednocześnie nie wykazuje się szczególną 
oryginalnością w działaniu. 

 
5.2. Różnice wewnątrzgrupowe – studenci 
 
Badania wewnątrzgrupowe wykazały więcej różnic w postrzeganiu 

mężczyzny w konkretnych rolach społecznych. 
Porównanie profili mężczyzna i mąż wykazuje różnice istotne 

statystycznie w następujących skalach: Ord, Int, Def, Scn, Pad, Mls oraz A4. 
W skalach tych mężczyzna w roli męża ma wyniki wyższe od analogicznych 
skal dla roli mężczyzny jako mężczyzny – jest  postrzegany jako 
poszukujący w większym stopniu porządku oraz mający większą potrzebę 
rozumienia siebie i innych (Ord, Int), bardziej podporządkowuje się innym 
oraz ma większy poziom samokontroli (Def, Scn). Jest także są bardziej 
przystosowany i wykazuje się większym poziomem zdolności 
przywódczych (Pad, Mls). Jest też uważany za inteligentnego, lecz  mniej 
oryginalnych niż mężczyzna w roli mężczyzny. Skale Aut, Agg, Cha, A1 –  
w tych skalach także wystąpiły różnice istotnie statystycznie na korzyść 
mężczyzny w roli mężczyzny. Jest on postrzegany jako bardziej 
autonomiczny, agresywny i szukający zmiany niż mężczyzna w roli męża, 
ponadto cechuje się według respondentów wyższą oryginalnością lecz 
niższą inteligencją w porównaniu z mężczyzna w roli męża. 

W badaniu wewnątrzpłciowym dotyczącym postrzegania mężczyzny 
w roli mężczyzny i ojca, różnice istotne statystycznie występują  
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w następujących skalach: skale Fav, End, Ord, Int, Nur, Def, Scn, Pad, Mls, 
Np, A, A1, A3 oraz A4 (tabela 4). 

 
Tabela 4. Percepcja mężczyzny i ojca w grupie studentów  

 

Lp. Skala Mężczyzna Ojciec 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t równości 

średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

1. Nck 41,78 40,48 0,74 0,39 0,89 78,00 0,38 

2. Fav 35,25 42,05 0,21 0,65 -2,21 78,00 0,03 

3. Ufv 69,03 58,80 0,21 0,65 2,36 78,00 0,02 

4. Com 23,00 27,28 0,50 0,48 -1,48 78,00 0,14 

5. Ach 46,13 50,03 0,38 0,54 -1,32 78,00 0,19 

6. Dom 50,40 51,18 0,72 0,40 -0,29 78,00 0,77 

7. End 42,73 50,50 0,00 0,95 -2,39 78,00 0,02 

8. Ord 43,90 52,25 0,76 0,39 -2,53 78,00 0,01 

9. Int 32,30 40,73 0,11 0,74 -2,89 78,00 0,00 

10. Nur 34,25 43,43 0,51 0,48 -3,75 78,00 0,00 

11. Aff 39,78 43,75 0,97 0,33 -1,63 78,00 0,11 

12. Het 46,73 43,88 0,02 0,89 1,10 78,00 0,27 

13. Exh 60,50 54,48 0,01 0,90 3,13 78,00 0,00 

14. Aut 58,20 51,23 1,52 0,22 3,54 78,00 0,00 

15. Agg 60,05 53,55 0,38 0,54 3,25 78,00 0,00 

16. Cha 46,58 40,45 1,48 0,23 3,47 78,00 0,00 

17. Suc 52,25 52,90 0,05 0,82 -0,25 78,00 0,81 

18. Aba 43,35 47,25 0,55 0,46 -1,47 78,00 0,14 

19. Def 36,83 43,70 0,82 0,37 -3,14 78,00 0,00 

20. Crs 46,25 47,68 1,14 0,29 -0,53 78,00 0,60 

21. Scn 40,65 49,15 0,75 0,39 -4,60 78,00 0,00 

22. Scf 48,38 49,53 0,01 0,92 -0,39 78,00 0,70 

23. Pad 36,88 46,30 0,50 0,48 -2,98 78,00 0,00 

24. Iss 49,55 53,90 0,38 0,54 -1,37 78,00 0,17 

25. Cps 50,05 49,53 0,09 0,76 0,30 78,00 0,77 

26. Mls 33,70 41,85 0,89 0,35 -2,62 78,00 0,01 

27. Mas 53,68 55,13 1,21 0,28 -0,63 78,00 0,53 

28. Fem 41,40 42,90 0,43 0,52 -0,67 78,00 0,51 

29. Cp 58,55 56,63 6,20 0,01 0,94 69,36 0,35 

30. Np 39,90 46,60 1,07 0,30 -2,66 78,00 0,01 

31. A 38,93 47,08 0,01 0,94 -3,05 78,00 0,00 

32. Fc 52,15 50,13 0,13 0,72 1,14 78,00 0,26 

33. Ac 58,30 52,85 1,92 0,17 1,87 78,00 0,07 

34. A1 55,98 44,48 0,79 0,38 5,11 78,00 0,00 

35. A2 54,15 50,43 1,84 0,18 1,64 78,00 0,11 

36. A3 42,33 48,98 1,58 0,21 -2,93 78,00 0,00 

37. A4 42,68 48,90 0,36 0,55 -2,36 78,00 0,02 
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W opisie mężczyzny w roli ojca wystąpiła większa liczba 
przymiotników pozytywnych (Fav). W roli ojca postrzegany jest on jako 
bardziej wytrwały w swoich działaniach, bardziej poszukujący porządku 
(Ord) oraz mający większą potrzebę rozumienia siebie i innych (Int) niż 
mężczyzna w roli mężczyzny. Ma także większą potrzebę opiekowania się 
innymi (Nur). Ponadto wykazuje się większą potrzebą podporządkowania 
się innym i ma większą samokontrolę (Scn) i jest bardziej przystosowany 
(Pad) niż mężczyzna w roli mężczyzny. Cechuje go większa zdolność do 
przewodzenia innymi (Mls), w opisie skal analizy transakcyjnej jest bardziej 
wychowującym rodzicem (Np) i dorosłym (A) niż mężczyzna jako 
mężczyzna. Jeśli chodzi o inteligencję i oryginalność – ojciec jest 
postrzegany generalnie jako bardziej inteligentny, choć mniej oryginalny 
niż mężczyzna jako mężczyzna (A1, A3, A4). 

Mężczyzna w roli mężczyzny z kolei jest postrzegany jako posiadający 
o wiele większą potrzebę ujawniania się (Exh), autonomiczności (Aut), 
agresywności i potrzebę zmiany (Cha) niż mężczyzna w roli ojca. Różnice te 
zanotowano z bardzo wysokim poziomem istotności dwustronnej (0,00). 
Na poziomie tendencji wyróżniono skale Ac oraz A2 – co świadczyć może o 
tym, że w roli mężczyzny studenci mają tendencję do widzenia go jako 
bardziej oryginalnego i nieskrępowanego niż w roli męża. 

W badaniu wewnątrzpłciowym dotyczącym postrzegania mężczyzny 
w roli męża i ojca (tabela 5), różnica istotna statystycznie wystąpiła tylko w 
jednej skali oryginalności i inteligencji A1. Z analizy wyników badań 
wynika, że mężczyzna jako mąż jest postrzegany jako bardziej oryginalny 
lecz mniej inteligentny od mężczyzny w roli ojca. 

 

Tabela nr 5a. Percepcja męża i ojca w grupie studentów  

Lp. Skala Mąż Ojciec 

Test Levene'a jednorodności 

wariancji Test t równości średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

1. Nck 40,63 40,48 0,20 0,65 0,10 78,00 0,92 

2. Fav 40,28 42,05 0,42 0,52 -0,59 78,00 0,56 

3. Ufv 60,95 58,80 1,96 0,17 0,48 78,00 0,64 

4. Com 27,58 27,28 1,02 0,32 0,12 78,00 0,91 

5. Ach 48,45 50,03 0,56 0,46 -0,55 78,00 0,58 

6. Dom 52,33 51,18 0,44 0,51 0,42 78,00 0,68 

7. End 48,78 50,50 0,06 0,81 -0,56 78,00 0,58 

8. Ord 51,55 52,25 2,38 0,13 -0,22 78,00 0,82 

9. Int 39,05 40,73 0,20 0,66 -0,58 78,00 0,56 

10. Nur 40,95 43,43 0,15 0,70 -1,08 78,00 0,28 

11. Aff 43,68 43,75 0,10 0,75 -0,03 78,00 0,97 
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Tabela nr 5b. Percepcja męża i ojca w grupie studentów  

Lp. Skala Mąż Ojciec 

Test Levene'a jednorodności 

wariancji Test t równości średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

12. Het 47,03 43,88 0,00 0,99 1,25 78,00 0,22 

13. Exh 57,28 54,48 0,11 0,74 1,53 78,00 0,13 

14. Aut 53,33 51,23 0,52 0,47 1,13 78,00 0,26 

15. Agg 56,10 53,55 0,08 0,78 1,26 78,00 0,21 

16. Cha 42,10 40,45 0,13 0,72 0,97 78,00 0,33 

17. Suc 52,28 52,90 0,16 0,69 -0,23 78,00 0,82 

18. Aba 45,38 47,25 0,78 0,38 -0,73 78,00 0,47 

19. Def 42,88 43,70 0,54 0,46 -0,37 78,00 0,71 

20. Crs 47,35 47,68 1,10 0,30 -0,12 78,00 0,90 

21. Scn 45,85 49,15 2,68 0,11 -1,66 78,00 0,10 

22. Scf 49,78 49,53 0,41 0,52 0,08 78,00 0,94 

23. Pad 43,40 46,30 0,02 0,88 -0,90 78,00 0,37 

24. Iss 52,70 53,90 0,00 0,97 -0,37 78,00 0,71 

25. Cps 50,78 49,53 0,09 0,77 0,69 78,00 0,49 

26. Mls 39,53 41,85 0,55 0,46 -0,76 78,00 0,45 

27. Mas 54,15 55,13 0,55 0,46 -0,37 78,00 0,71 

28. Fem 43,18 42,90 0,31 0,58 0,14 78,00 0,89 

29. Cp 57,78 56,63 0,37 0,54 0,49 78,00 0,63 

30. Np 44,80 46,60 0,01 0,91 -0,67 78,00 0,50 

31. A 44,40 47,08 0,70 0,41 -0,95 78,00 0,35 

32. Fc 50,93 50,13 3,99 0,05 0,38 78,00 0,70 

33. Ac 53,98 52,85 1,33 0,25 0,38 78,00 0,70 

34. A1 49,78 44,48 0,42 0,52 2,45 78,00 0,02 

35. A2 51,00 50,43 0,99 0,32 0,30 78,00 0,76 

36. A3 45,50 48,98 0,16 0,69 -1,48 78,00 0,14 

37. A4 48,13 48,90 0,89 0,35 -0,33 78,00 0,74 

 

Poza tym różnica na poziomie tendencji wystąpiła tylko w skali Scn – 
skali samokontroli: wyniki wskazują, że mężczyzna w roli ojca ma tendencje 
do większej samokontroli niż mężczyzna w roli męża. Bardzo mała liczba 
różnic istotnych statystycznie i na poziomie tendencji może wskazywać na 
to, że mężczyźni widzą role męża i ojca jako bardzo zbliżone do siebie. 

 
5.3. Różnice wewnątrzgrupowe – studentki 
 
Poniżej przedstawione są wyniki porównań wewnątrzgrupowych 

dotyczące studentek (tabela 6). 
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Tabela 6. Percepcja mężczyzny i męża w grupie studentek  

4. Com 22,15 27,90 2,15 0,15 -2,17 78,00 0,03 

5. Ach 46,98 47,45 0,03 0,85 -0,19 78,00 0,85 

6. Dom 51,70 53,05 0,31 0,58 -0,70 78,00 0,49 

7. End 42,30 50,48 1,02 0,32 -2,65 78,00 0,01 

8. Ord 45,05 50,68 0,33 0,57 -1,98 78,00 0,05 

9. Int 33,73 40,65 1,92 0,17 -2,46 78,00 0,02 

10. Nur 32,25 42,28 0,52 0,47 -3,34 78,00 0,00 

11. Aff 38,75 41,08 0,00 0,98 -0,74 78,00 0,46 

12. Het 47,83 48,10 0,79 0,38 -0,09 78,00 0,92 

13. Exh 61,95 56,73 0,19 0,66 3,03 78,00 0,00 

14. Aut 62,15 55,95 0,45 0,50 3,01 78,00 0,00 

15. Agg 60,55 55,88 0,03 0,87 2,25 78,00 0,03 

16. Cha 48,80 42,60 0,00 0,99 3,58 78,00 0,00 

17. Suc 49,23 48,50 0,00 0,96 0,35 78,00 0,73 

18. Aba 40,50 41,35 2,97 0,09 -0,46 78,00 0,64 

19. Def 36,18 43,53 1,20 0,28 -3,52 78,00 0,00 

20. Crs 59,30 55,63 1,11 0,30 1,42 78,00 0,16 

21. Scn 41,88 47,23 3,40 0,07 -3,36 78,00 0,00 

22. Scf 51,30 50,93 0,53 0,47 0,12 78,00 0,90 

23. Pad 35,78 44,35 1,26 0,26 -2,95 78,00 0,00 

24. Iss 53,68 57,10 0,01 0,94 -1,12 78,00 0,27 

25. Cps 55,25 51,88 1,74 0,19 1,71 78,00 0,09 

26. Mls 33,95 40,05 5,89 0,02 -2,26 68,36 0,03 

27. Mas 59,00 61,98 0,02 0,89 -1,37 78,00 0,18 

28. Fem 36,20 38,38 1,92 0,17 -0,96 78,00 0,34 

29. Cp 58,55 57,40 1,31 0,26 0,57 78,00 0,57 

30. Np 38,88 45,80 0,04 0,85 -2,67 78,00 0,01 

31. A 41,35 47,53 0,88 0,35 -2,67 78,00 0,01 

32. Fc 54,03 51,10 0,07 0,79 1,60 78,00 0,11 

33. Ac 55,58 51,25 2,32 0,13 1,93 78,00 0,06 

34. A1 55,68 47,95 0,34 0,56 3,67 78,00 0,00 

35. A2 57,33 52,13 0,00 0,98 2,33 78,00 0,02 

36. A3 42,18 46,15 0,81 0,37 -1,56 78,00 0,12 

37. A4 45,88 50,65 7,40 0,01 -2,31 66,81 0,02 

Lp. Skala Mężczyzna Mąż 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t 

równości średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

1. Nck 41,33 38,30 5,70 0,02 2,14 69,12 0,04 

2. Fav 37,05 42,35 2,86 0,09 -1,61 78,00 0,11 

3. Ufv 69,03 59,13 1,46 0,23 2,21 78,00 0,03 
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Porównanie wyników badań dotyczących postrzegania mężczyzny w 
roli mężczyzny i męża wykazało, że różnice istotne statystycznie występują 
w następujących skalach: Com, End, Ord, Int, Nur, Def, Scn, Pad, Mls, Np., A 
oraz A4. Wynika z nich, że mężczyzna jako mąż jest postrzegany jako 
bardziej wytrwały i zorganizowany w podjętych przez siebie działaniach 
(End, Ord), ma większą potrzebę rozumienia siebie oraz innych (Int) oraz 
większą potrzebę opiekowania się innymi (Nur) niż mężczyzna w roli 
mężczyzny. Ma także większą potrzebę podporządkowania się w relacjach z 
innymi (Def) i cechuje się większą samokontrolą (Scn), ponadto ma większy 
poziom przystosowania osobistego (Pad) a także cechuje go większy 
poziom przywództwa (Mls). Kobiety uważają ponadto, że mężczyzna w roli 
męża jest bardziej „wychowującym rodzicem” i „dorosłym” niż mężczyzna 
jako mężczyzna; jest także inteligentny lecz cechuje go niższa oryginalność 
niż mężczyznę w roli mężczyzny (A4).  

Mężczyzna w roli mężczyzny jest z kolei postrzegany jako mający 
większą potrzebę ujawniania siebie (Exh), autonomiczności (Aut), 
agresywności (Agg) oraz cechuje go większa potrzeba zmian (Cha) niż 
mężczyznę w roli męża. Jest też generalnie postrzegany jako bardziej 
oryginalny niż mężczyzna jako mąż, choć nieco mniej inteligentny (A3, A4). 
Do opisu mężczyzny w roli mężczyzny kobiety użyły więcej przymiotników 
negatywnych niż w przypadku mężczyzny w roli męża (Ufv). Na poziomie 
tendencji różnice można zauważyć w ilości przymiotników pozytywnych 
(Fav) użytych do opisu mężczyzny w roli męża – użyto ich więcej, niż w 
przypadku opisu mężczyzny jako mężczyzny. Ponadto tendencje występują 
także w przypadku skali dotyczącej potrzeby porządku (Ord) – mężczyzna 
jako mąż wykazuje większą tendencję w kierunku przykładania wagi do 
porządku i organizacji niż mężczyzna w roli mężczyzny. Według studentek, 
mężczyzna w roli mężczyzny ma także tendencje do bycia bardziej 
twórczym i cechuje go tendencja do bycia bardziej dzieckiem (Fc, Ac) niż 
dorosłym (zgodnie z teorią analizy transakcyjnej).  

Porównanie wyników badań dotyczących postrzegania mężczyzny w 
roli mężczyzny i ojca wykazało następujące różnice istotne statystycznie 
(tabela 8). Generalnie mężczyzna jako ojciec jest postrzegany bardziej 
pozytywnie – liczba pozytywnych przymiotników jest większa niż w opisie 
mężczyzny jako mężczyzny (Fav). Jako ojciec, jest on także postrzegany jako 
o wiele bardziej wytrwały (End), dominujący (Dom) rozumiejący siebie i 
innych (Int) oraz angażujący się w opiekę nad innymi (Nur) niż mężczyzna 
jako mężczyzna. Jest też bardziej samokrytyczny (Aba) i podporządko-
wujący się (Def) i samokontrolujący (Scn) w porównaniu z mężczyzną w 
roli mężczyzny. Jest również bardziej przystosowany (Pad) i ma więcej 
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zdolności przywódczych (Mls) niż mężczyzna jako mężczyzna. Cechuje go 
bycie bardziej „wychowującym rodzicem” (Np) i „dorosłym” (A) niż 
mężczyznę jako mężczyznę. Jest oceniany także jako mniej oryginalny (A3, 
A4) niż mężczyzna jako mężczyzna.  

 
Tabela 7. Percepcja mężczyzny i ojca w grupie studentek  

Lp. Skala Mężczyzna Ojciec 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t równości 

średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

1. Nck 41,33 38,48 3,21 0,08 1,92 78,00 0,06 

2. Fav 37,05 44,40 3,57 0,06 -2,25 78,00 0,03 

3. Ufv 69,03 52,70 18,19 0,00 4,23 62,72 0,00 

4. Com 22,15 28,58 0,57 0,45 -2,30 78,00 0,02 

5. Ach 46,98 49,18 0,95 0,33 -0,94 78,00 0,35 

6. Dom 51,70 54,15 0,04 0,84 -1,18 78,00 0,24 

7. End 42,30 52,38 1,79 0,19 -3,31 78,00 0,00 

8. Ord 45,05 54,78 0,61 0,44 -3,49 78,00 0,00 

9. Int 33,73 44,25 0,68 0,41 -3,65 78,00 0,00 

10. Nur 32,25 44,63 6,02 0,02 -4,62 61,17 0,00 

11. Aff 38,75 42,88 0,79 0,38 -1,39 78,00 0,17 

12. Het 47,83 43,30 1,22 0,27 1,78 78,00 0,08 

13. Exh 61,95 53,70 0,21 0,64 4,76 78,00 0,00 

14. Aut 62,15 52,50 1,10 0,30 5,62 78,00 0,00 

15. Agg 60,55 52,65 0,87 0,35 4,11 78,00 0,00 

16. Cha 48,80 40,50 0,00 0,98 4,68 78,00 0,00 

17. Suc 49,23 48,60 0,93 0,34 0,33 78,00 0,74 

18. Aba 40,50 46,68 4,37 0,04 -3,36 69,64 0,00 

19. Def 36,18 47,00 4,92 0,03 -5,61 69,64 0,00 

20. Crs 59,30 49,68 5,26 0,02 4,03 67,70 0,00 

21. Scn 41,88 49,40 4,14 0,05 -4,84 78,00 0,00 

22. Scf 51,30 52,78 3,18 0,08 -0,53 78,00 0,60 

23. Pad 35,78 48,18 5,68 0,02 -4,54 67,37 0,00 

24. Iss 53,68 56,35 2,66 0,11 -0,96 78,00 0,34 

25. Cps 55,25 49,95 1,06 0,31 2,61 78,00 0,01 

26. Mls 33,95 44,28 3,95 0,05 -3,74 78,00 0,00 

27. Mas 59,00 58,80 0,43 0,51 0,10 78,00 0,92 

28. Fem 36,20 38,15 0,37 0,55 -0,84 78,00 0,40 

29. Cp 58,55 55,20 0,41 0,52 1,77 78,00 0,08 

30. Np 38,88 49,73 0,32 0,58 -4,39 78,00 0,00 

31. A 41,35 49,33 2,89 0,09 -3,61 78,00 0,00 

32. Fc 54,03 50,20 0,83 0,37 2,10 78,00 0,04 

33. Ac 55,58 50,43 0,28 0,60 2,14 78,00 0,04 

34. A1 55,68 43,70 0,00 0,99 5,98 78,00 0,00 

35. A2 57,33 47,43 4,65 0,03 5,06 68,60 0,00 

36. A3 42,18 48,85 1,15 0,29 -2,60 78,00 0,01 

37. A4 45,88 51,18 1,15 0,29 -2,36 78,00 0,02 
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Studentki opisując mężczyznę jako mężczyznę używają w stosunku 
do niego więcej przymiotników negatywnych (Ufv). Widzą go też jako 
mającego większą potrzebę ujawniania siebie (Exh), mającego większą 
potrzebę agresywności (Agg) oraz zmiany (cha) niż mężczyzna w roli ojca. 
Uważają też, że współczesnego mężczyznę jako mężczyznę cechuje większa 
podatność na poddanie się poradnictwu psychologicznemu (Crs) a także 
większy potencjał twórczy (Cps). Widzą go też bardziej jako dziecko (Fc, 
Ac) oraz osobnika mającego większy poziom oryginalności niż mężczyznę w 
roli ojca.  

Na poziomie tendencji udało się zauważyć różnice na skali Het – 
potrzeby kontaktów heteroseksualnych oraz na skali Cp – krytycznego 
rodzica: z badań wynika, że mężczyzna jako mąż ma mniejszą potrzebę 
takich kontaktów, a także to, ze ma tendencję do bycia bardziej 
„krytycznym rodzicem” niż mężczyzna jako mężczyzna. 

W przypadku porównania opisu mężczyzny jako męża i ojca, 
zauważono o wiele mniej różnic istotnych statystycznie niż w porównaniu 
mężczyzna – ojciec, jednakże o wiele więcej niż w przypadku analogicznego 
badania przeprowadzonego na studentach (tabela 8). 

 

Tabela 8a. Percepcja męża i ojca w grupie studentek  

Lp. Skala Mąż Ojciec 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t 

równości średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

1. Nck 38,30 38,48 0,20 0,65 -0,14 78,00 0,89 

2. Fav 42,35 44,40 0,10 0,76 -0,77 78,00 0,44 

3. Ufv 59,13 52,70 7,52 0,01 1,80 66,99 0,08 

4. Com 27,90 28,58 0,48 0,49 -0,27 78,00 0,79 

5. Ach 47,45 49,18 0,77 0,38 -0,77 78,00 0,44 

6. Dom 53,05 54,15 0,63 0,43 -0,57 78,00 0,57 

7. End 50,48 52,38 0,12 0,73 -0,67 78,00 0,50 

8. Ord 50,68 54,78 0,04 0,85 -1,53 78,00 0,13 

9. Int 40,65 44,25 0,48 0,49 -1,44 78,00 0,15 

10. Nur 42,28 44,63 4,65 0,03 -1,02 69,33 0,31 

11. Aff 41,08 42,88 1,16 0,29 -0,65 78,00 0,52 

12. Het 48,10 43,30 4,96 0,03 1,82 72,30 0,07 

13. Exh 56,73 53,70 0,00 0,97 1,90 78,00 0,06 

14. Aut 55,95 52,50 2,60 0,11 1,80 78,00 0,08 

15. Agg 55,88 52,65 0,49 0,48 1,66 78,00 0,10 

16. Cha 42,60 40,50 0,00 0,96 1,27 78,00 0,21 

17. Suc 48,50 48,60 0,71 0,40 -0,05 78,00 0,96 

18. Aba 41,35 46,68 0,36 0,55 -3,60 78,00 0,00 
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Tabela 8b. Percepcja męża i ojca w grupie studentek (cd.) 

Lp. Skala Mąż Ojciec 

Test Levene'a 

jednorodności wariancji 

Test t 

równości średnich Istotność 

(dwustronna) F Istotność t df 

19. Def 43,53 47,00 1,14 0,29 -1,99 78,00 0,05 

20. Crs 55,63 49,68 1,87 0,18 2,82 78,00 0,01 

21. Scn 47,23 49,40 0,00 0,95 -1,58 78,00 0,12 

22. Scf 50,93 52,78 0,84 0,36 -0,69 78,00 0,49 

23. Pad 44,35 48,18 2,47 0,12 -1,64 78,00 0,11 

24. Iss 57,10 56,35 2,86 0,09 0,28 78,00 0,78 

25. Cps 51,88 49,95 0,09 0,77 1,12 78,00 0,27 

26. Mls 40,05 44,28 0,28 0,60 -1,92 78,00 0,06 

27. Mas 61,98 58,80 0,76 0,38 1,58 78,00 0,12 

28. Fem 38,38 38,15 1,23 0,27 0,12 78,00 0,91 

29. Cp 57,40 55,20 0,26 0,61 1,02 78,00 0,31 

30. Np 45,80 49,73 0,73 0,39 -1,63 78,00 0,11 

31. A 47,53 49,33 0,66 0,42 -0,90 78,00 0,37 

32. Fc 51,10 50,20 0,60 0,44 0,53 78,00 0,60 

33. Ac 51,25 50,43 0,97 0,33 0,39 78,00 0,70 

34. A1 47,95 43,70 0,45 0,50 2,10 78,00 0,04 

35. A2 52,13 47,43 5,42 0,02 2,49 70,57 0,02 

36. A3 46,15 48,85 0,09 0,77 -1,20 78,00 0,23 

37. A4 50,65 51,18 3,51 0,06 -0,29 78,00 0,77 

 

Kobiety widzą mężczyznę w roli ojca jako cechującego się większą 
potrzebą samokrytyki i uniżenia się  (Aba) oraz bardziej 
podporządkowującego się (Def) niż mężczyzna w roli męża. Ponadto w ich 
oczach mężczyzna jako mąż jest bardziej podatny na poradnictwo 
psychologiczne (Crs) a także jest bardziej oryginalny (A1, A2) niż jako 
ojciec.  

Na poziomie tendencji daje się zauważyć, że kobiety użyły więcej 
przymiotników negatywnych w opisie mężczyzny jako męża (Ufv). Mają 
tendencję do postrzegania mężczyzny w roli ojca jako bardziej 
przystosowanego (Pad) niż mężczyzna w roli męża. Ponadto cechuje go 
większy poziom zdolności przywódczych (Mls) niż mężczyznę jako męża. 
Uważają ponadto, że mężczyzna jako mąż cechuje się większą tendencją w 
kierunku realizacji potrzeb kontaktów heteroseksualnych (Het), ma 
większą potrzebę ujawniania siebie (Exh), autonomiczności (Aut) oraz 
Agresywności (Agg) niż mężczyzna jako ojciec.  
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6.  Interpretacja wyników 
 
Pierwszy postawiony problem badawczy  dotyczył postrzegania 

współczesnego mężczyzny w jego rolach społecznych – mężczyzny, męża 
oraz ojca. Zakładano, że istnieją różnice w postrzeganiu mężczyzny w jego 
rolach społecznych przez studentów i studentki.  

Analiza poszczególnych wyników wskazuje, że studenci widzą 
współczesnego mężczyznę w roli mężczyzny jako człowieka mającego 
raczej mały wgląd w siebie (Int--), indywidualistę mającego małą potrzebę 
opiekowania się innymi (Nur--), nie angażującego się zbytnio w relacje (Aff-
). Jest mało cierpliwy i wyrozumiały (Np-), raczej niefrasobliwie podchodzi 
do życia i obowiązków (A-). Według nich, współczesny mężczyzna nie lubi 
się podporządkowywać (Def-) i jest dość autonomiczny oraz może być 
postrzegany jako egoista (Aut+). Ma dużą potrzebę ujawniania siebie, co 
może przejawiać się w tendencji do zwracania na siebie uwagi (Exh++). Jest 
też dość rywalizujący oraz cechuje go dość wysoki poziom agresji (Agg++). 
Może być dość impulsywny (Scn-) oraz mało przystosowany społecznie 
(Pad-). Wyróżnia go także brak zdyscyplinowania, wytrwałości, ma małą 
zdolność planowania i organizacji oraz ma on mały wpływ na innych(Mls--).  

Obraz mężczyzny jako mężczyzny, jaki wyłania się z badania 
przeprowadzonego wśród studentek, jest podobny (różnice istotne 
statystycznie wykryto tutaj w kilku skalach: Crs, Cps, Mas oraz Fem). 
Różnica polega na tym, że kobiety postrzegają go jako ambitnego, 
stanowczego raczej niecierpliwego i w tym sensie typowego dla roli męskiej 
(Mas++), natomiast przypisują mu zdecydowanie mniej cech postrzeganych 
jako typowo kobiece, takich jak empatia, delikatność, ciepło (Fem--). 
Postrzegają go także jako dość twórczego, oryginalnego (Cps+). Na uwagę 
zasługują wyniki skali Crs: niższe wyniki u mężczyzn mogą sugerować, że 
postrzegają oni mężczyznę w roli mężczyzny jako dość przedsiębiorczego, 
niezahamowanego, z zaufaniem do swoich zdolności. Podwyższony wynik 
(Crs++) u kobiet sugerować może coś przeciwnego: widzą one mężczyznę w 
roli mężczyzny jako niezadowolonego z życia, nieporadnego, mało pewnego 
siebie. 

W przypadku badań dotyczących postrzegania mężczyzny jako męża, 
wyniki przedstawiają się nieco inaczej.  

Studenci widzą mężczyznę w roli męża jako bardziej typowego  
(o wiele więcej wyników oscyluje wokół średniej). Na uwagę jednak 
zasługuje kilka skal: uważają oni, że mężczyzna jako mąż ma dość niski 
wgląd w siebie, jest dość konwencjonalny (Int--). Ma także dość mała 
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potrzebę bliższych więzi z innymi i małą potrzebę opiekowania się innymi 
(Nur--). Jest także dość uparty i nie lubi się podporządkowywać (Def-). Jest 
też raczej mało wytrwały i nie ma wielu zdolności przywódczych (Mls--). 

Studentki postrzegają współczesnego mężczyznę w roli męża raczej 
podobnie jak studenci (jego obraz jest także dość typowy) z tą różnicą, że w 
porównaniu międzygrupowym w niektórych skalach wystąpiły różnice 
istotne statystycznie. Według studentek, mężczyźni w roli mężów są raczej 
apodyktyczni, potrafią domagać się tego, co według nich im się należy (Aba-
-). Różnica istotna statystycznie w skali Crs w kierunku Crs++ może 
sugerować, że kobiety widzą mężów jako dość nieporadnych życiowo, nie 
potrafiących cieszyć się życiem i posiadających raczej małe zaufanie do 
siebie. U mężczyzn wynik ten plasuje się bliżej środka skali, co 
świadczyłoby o tym, że w tym zakresie postrzegają się w granicach normy.  

Kobiety uważają mężczyznę w roli męża także za typowego w swej 
roli męskiej (Mas++), w przeciwieństwie do mężczyzn, u których wynik ten 
plasuje się blisko średniej. Uważają one też, że mężczyzna jako mąż posiada 
niewiele cech typowych dla płci żeńskiej (delikatność, współczucie) – Fem.  

Jeśli chodzi o postrzeganie mężczyzny w roli ojca, mężczyźni i kobiety 
widzą go najbardziej typowo i jednocześnie opis ten jest najbardziej 
porównywalny międzypłciowo. U studentów wszystkie wyniki skal potrzeb, 
skal tematycznych, analizy transakcyjnej oraz oryginalności – inteligencji 
zawierają się w przedziale 40,45 do 56,63, natomiast u kobiet –  
w przedziale od 38,15 do 58,80. Jedyna różnica na poziomie istotnym 
statystycznie zaznacza się w porównaniu wyników skali Fem. Studentki 
zwracają uwagę, ze mężczyzna w roli ojca jest dość ambitny, stanowczy, 
typowy w swej roli męskiej (Mas+) i ma niewiele cech uważanych za 
typowo kobiece (Fem--). 

Druga hipoteza zakładała zróżnicowanie dotyczące spostrzegania ról 
mężczyzny, męża i ojca zarówno u studentów jak i studentek. Założono, że 
zarówno studenci jak i studentki inaczej widzą mężczyznę  
w poszczególnych, pełnionych przez niego rolach.  

W przypadku porównania mężczyzna – mąż różnice istotne 
statystycznie wystąpiły w dwunastu skalach. Z analizy wyników badań 
możemy wysnuć następujące wnioski: 

Studenci uważają, że mężczyzna jako mąż ma większą potrzebę 
porządku oraz stabilizacji niż mężczyzna w roli mężczyzny (Ord). W 
większym stopniu potrafi zrozumieć siebie oraz innych (Int). Zauważyć 
można także, że jako mąż jest bardziej współczujący, empatyczny  
i opiekuńczy (Nur). Studenci uważają również, że w roli męża mężczyzna 
jest mniej agresywny i rywalizujący (Agg) a także mniej autonomiczny  
i niezależny (Aut). Potwierdza to także różnica w wynikach skali Def – 
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mężczyzna jako mąż jest odbierany jako bardziej podporządkowany, 
ulegający innym. Jest także mniej spontaniczny i bardziej się kontroluje 
(Scn), ale za to osiąga większy poziom przystosowania osobistego (Pad). 
Studenci uważają także, że w roli męża mężczyzna jest lepiej 
zorganizowany i wykazuje się większymi zdolnościami organizacyjnymi  
i przywódczymi (Mls).  

Różnica w skali A1 wskazuje na to, że mężczyzna jako mężczyzna jest 
postrzegany jako bardziej oryginalny i spontaniczny, zaś różnica w skali A4 
oznacza, że mężczyźni jako mężowie odbierani są jako bardziej analityczni, 
poukładani wewnętrznie, chociaż kosztem oryginalności i spontaniczności. 

Najwięcej różnic istotnych statystycznie zauważono w porównaniu 
mężczyzna – ojciec; zauważono je w osiemnastu skalach. Wystąpiły one w 
przypadku wyników dotyczących tych samych skal co w porównaniu 
mężczyzna – mąż, poza nimi pojawiły się także w kilku innych skalach.  

Studenci postrzegają mężczyznę w roli ojca jako bardziej wytrwałego 
w dążeniu do celu i mającego większe poczucie obowiązku (End) niż 
mężczyzna w roli mężczyzny. Zauważają także, że mężczyzna jako 
mężczyzna ma o wiele większą potrzebę ukazywania siebie i zwracania na 
siebie uwagi – zauważają, że w roli ojca potrzeba ta zostaje nieco 
wygaszona (Exh). Postrzegają oni także współczesnego mężczyznę w roli 
ojca jako bardziej wychowującego, ustabilizowanego (Np) a także jako 
bardziej zdyscyplinowanego i skoncentrowanego na celu  (A) niż 
mężczyznę w roli mężczyzny. Z wyników badań wynika także, że 
mężczyzna jako ojciec jest raczej pragmatyczny, nieskomplikowany ale i 
jednocześnie mniej twórczy i oryginalny niż mężczyzna jako mężczyzna 
(A3). 

Ostatnie porównanie mąż – ojciec nie wykazało żadnych różnic 
istotnych statystycznie poza jedną skalą – A1. Wyniki sugerują, że 
mężczyźni w roli męża są bardziej spontaniczni i oryginalni w porównaniu 
z rolą ojca. Na poziomie tendencji zauważono jedną różnicę – w przypadku 
skali Scn. Wynik może sugerować, że istnieje wśród badanych studentów 
tendencja do postrzegania mężczyzny w roli ojca jako bardziej statecznego 
i pracowitego, choć mniej spontanicznego niż mężczyzna w roli męża. 

Z analizy wyników badań wynika, że postawiona hipoteza sprawdziła 
się – studenci postrzegają mężczyznę w poszczególnych rolach społecznych 
odmiennie. Na uwagę zasługuje fakt, że największe różnice występują w 
porównaniu mężczyzna – mąż oraz mężczyzna – ojciec, natomiast nie ma ich 
praktycznie w ogóle w przypadku porównania mąż – ojciec. Sugerować to 
może fakt, że studenci postrzegają rolę męża i ojca raczej podobnie, co 
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najwyżej różnicując natężenie pewnych cech, które posiada mąż i ojciec. 
Diametralnie inaczej za to postrzegają oni mężczyznę w roli mężczyzny. 

Porównanie wyników badań wewnątrz grupy studentek wykazało 
także pewne różnice. Jeśli chodzi o porównanie mężczyzna – mąż, 
przedstawia się ono następująco. 

Różnice istotne statystycznie wystąpiły w osiemnastu skalach. 
Według studentek, mężczyzna jako mąż jest bardziej wytrwały i ma 
większe poczucie obowiązku niż mężczyzna jako mężczyzna (End); ponadto 
cechuje go większy stopień rozumienia siebie oraz innych (Int), a także o 
wiele większy poziom opiekuńczości niż mężczyznę w roli mężczyzny 
(Nur). Jest także bardziej podporządkowany i szukający kompromisu (Def), 
ponadto jest bardziej zdyscyplinowany (Scn), przystosowany (Pad)  
i cechuje go większy poziom zdolności przywódczych niż mężczyznę w roli 
mężczyzny (Mls). W skali analizy transakcyjnej jest bardziej wychowującym 
rodzicem (Np) oraz dorosłym (A) co oznacza, że jest bardziej uczynny, 
wyrozumiały i odpowiedzialny niż mężczyzna w roli mężczyzny. Wyższy 
wynik w skali A4 oznacza, że kobiety postrzegają mężczyznę w roli męża 
jako bardziej analitycznego i inteligentnego, choć mniej oryginalnego, niż 
mężczyznę jako mężczyznę.  

Z kolei porównania innych skal wskazują na to, że studentki 
postrzegają mężczyzn w roli mężczyzn jako bardziej autonomicznych (Aut) 
i mających większą potrzebę ujawniania siebie (Exh) niż wtedy, gdy pełnią 
rolę mężów. Jako mężczyźni, są oni także bardziej rywalizacyjni i agresywni 
(Agg) i mają większą potrzebę zmian. Są także postrzegani jako bardziej 
oryginalni, spontaniczni i niewrażliwi na konwenanse niż mężczyźni w roli 
mężów (A1 oraz A2).  

W przypadku porównania mężczyzna – ojciec zanotowano bardzo 
dużą liczbę różnic istotnych statystycznie, aż dwadzieścia sześć na 
trzydzieści siedem w całym teście. Różnice istotne statystycznie wystąpiły 
w przypadku wyników dotyczących tych samych skal co w porównaniu 
mężczyzna – mąż, stąd skupimy się na opisie pozostałych. 

Studentki uważają, że mężczyzna w roli ojca przykłada większą wagę 
do porządku (Ord) niż mężczyzna w roli mężczyzny. Twierdzą ponadto, że 
są mniej konfliktowi, bardziej nastawieni na kompromis i bardziej potrafią 
się podporządkować (Aba); ponadto w roli ojca uważają ich za cierpliwych, 
nieskomplikowanych, lecz mniej oryginalnych niż w roli mężczyzny (A3).  
Z kolei wyniki badań sugerują, że mężczyzna jako mężczyzna jest bardziej 
zagubiony, niezdolny do cieszenia się życiem niż mężczyzna jako ojciec 
(Crs). W roli mężczyzny studentki widzą mężczyznę jednak jako bardziej 
kreatywnego i oryginalnego niż w roli ojca (Cps, A1, A2). Uważają  także, że  
współczesny mężczyzna jako mężczyzna cechuje się porywczością i nie 
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potrafi odroczyć gratyfikacji (FC). Ponadto postrzegają go jako częściowo 
zależnego i bojącego się konfrontacji (AC).  

W przypadku ostatniego porównania – mąż – ojciec uzyskaliśmy  
o wiele mniej różnic istotnych statystycznie – podobnie jak w analogicznym 
porównaniu przeprowadzonym w grupie studentów. W odróżnieniu od 
grupy studentów, zanotowano pięć różnic na poziomie istotności. 
Wystąpiły one w skalach Aba, Def, Crs, A1 oraz A2. Sugerować to może, że 
mężczyzna w roli męża jest postrzegany podobnie jak w roli ojca – z tą 
różnicą, że w roli ojca jest bardziej przystosowany i podporządkowany 
innym (Aba, Def), natomiast w roli męża jest postrzegany jako bardziej 
zagubiony i zahamowany (Crs) lecz jednocześnie jako bardziej oryginalny 
(A1, A2) niż mężczyzna w roli ojca. 

Powyższa analiza wskazuje na to, że założone hipotezy dotyczące 
różnic w postrzeganiu mężczyzny jako mężczyzny, męża i ojca w obrębie 
danych grup płciowych sprawdziły się. Studenci oraz studentki inaczej 
postrzegają mężczyznę w pełnionych przez niego rolach. Największe 
różnice dało się zauważyć w postrzeganiu mężczyzny w roli mężczyzny 
oraz ojca, zarówno u studentów, jak i u studentek. Może to być związane  
z tym, że rola ojca jest niejako na przeciwległym biegunie skali mężczyzna – 
mąż – ojciec. Mężczyzna w roli ojca postrzegany jest przez studentów  
i studentki jako bardziej odpowiedzialny, ustabilizowany, uspołeczniony, 
lecz jednocześnie jako mniej spontaniczny i oryginalny niż mężczyzna jako 
mężczyzna. Mężczyzna w roli mężczyzny jest postrzegany bardziej jako 
rywalizujący, szukający nowych wrażeń, mający dość dużą potrzebę zmian. 
Można go określić jako dużego, nieco egoistycznego chłopca, który nie jest 
zainteresowany kontaktami społecznymi, jeśli wymagają one od niego 
zaangażowania. Lubi być widziany i ma potrzebę ujawniania siebie, co może 
przejawiać się w zwracaniu na siebie uwagi.  

Wyniki badań dostarczyły ciekawej informacji dotyczącej 
postrzegania mężczyzny w roli męża i ojca przez studentów i studentki. 
Wydaje się, że studenci i studentki postrzegają mężczyznę w roli męża i ojca 
bardzo podobnie – w porównaniach wewnątrzpłciowych nie znaleziono 
wielu różnic istotnych statystycznie. Jednak o ile w przypadku porównania 
w grupie studentek różnic tych było kilka, tak w przypadku studentów 
wystąpiła tylko jedna różnica istotna statystycznie. Sugerować to może fakt, 
że studentki widzą mężczyznę w pełnionych przez niego rolach niejako 
odrębnie – każda z tych ról cechuje się pewnym zbiorem cech i zachowań,  
z których najbardziej podobne są role męża i ojca, choć różnią się trochę 
między sobą. Studenci wydają się nie różnicować praktycznie w ogóle roli 
męża i ojca – tak, jakby były one tożsame. Najbardziej różnicują oni bycie 
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mężczyzną i ojcem. Być może jako przedstawicielom płci, którą opisywali, 
było im trudniej zauważyć owe różnice, choć możliwa jest także hipoteza, 
że bycie w roli męża i ojca jest jednak w jakimś stopniu dla nich tożsame – 
różni się tylko natężeniem pewnych cech. Studentkom z kolei może być 
łatwiej zauważyć pewne zmiany w zachowaniu mężczyzn, gdy wchodzą  
w rolę męża, a później ojca – mogą je widzieć niejako z boku, z pozycji 
obserwatora. 

Wyniki badań wydają się przynajmniej częściowo potwierdzać 
teoretyczne założenia, zawarte w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy. 
Dotyczy to szczególnie postrzegania mężczyzny w jego męskiej roli. 
Otrzymane przez nas wyniki badań wydają się odzwierciedlać współczesne 
wzorce kulturowe, promujące mężczyznę aktywnego, szukającego łatwego 
zaspokojenia swoich potrzeb, nie nastawionego na odlegle cele lecz na 
chwilową przyjemność i zabawę. Widać to szczególnie w wynikach 
dotyczących postrzegania mężczyzny jako mężczyzny – studenci oraz 
studentki postrzegają współczesnego mężczyznę jako dość oryginalnego, 
lecz raczej nieodpowiedzialnego, z lekkim rysem narcystycznym, 
nastawionego na egoistyczne zaspokojenie swoich potrzeb bardziej niż na 
zaspokajanie potrzeb innych. Może to być doskonałą pożywką dla 
współczesnej kultury, która lansując pewne wzorce, opisywane w 
powyższej części naszej pracy, ma okazję trafić na podatny grunt.  

W przypadku ról społecznych męża oraz ojca, na pierwszy plan 
wysuwają się cechy związane z racjonalnością, pragmatycznością, 
zaradnością. Wydaje się, że studenci oraz studentki postrzegają mężczyznę 
w tych rolach jako osobę w działaniu, potrafiącą odnaleźć się w sytuacjach 
zadaniowych, lecz będącą bardziej zagubioną tam, gdzie w grę wchodzą 
emocje i potrzeba zaopiekowania się innymi. To z kolei wydaje się nie 
przystawać do tego, co współcześnie lansuje się w kulturze – wzorzec męża 
i ojca, jako partnera, posiadającego w równym stopniu androgyniczne 
cechy, wydaje się być wzorcem trochę sztucznie wytworzonym.  
W przypadku studentów i studentek wyniki badań wskazują, że mężczyzna 
w roli męża i ojca jest postrzegany jako dość typowo reprezentujący swoją 
płeć i posiadający niewiele cech typowych dla płci przeciwnej (Mas, Fem).  

Wyniki badań ukazują, że postrzeganie mężczyzny w jego rolach 
społecznych po części może być warunkowane przez wzorce kulturowe 
(szczególnie, jeśli chodzi o rolę mężczyzny). Wydaje się jednak, że pewne 
cechy pozostają niezmienne, szczególnie te, które są związane ze 
stereotypowym pojmowaniem płci, jak emocjonalność, pragmatyzm, 
wrażliwość i tym podobne. Jednakże nie powoduje to sztywności zachowań 
– mężczyźni zmieniają się najbardziej w momencie wejścia w rolę ojca,  
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w której potrafią zrezygnować z wielu zachowań realizowanych w innych 
rolach.  

 
7. Wnioski końcowe 
 
W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia kulturowego 

wzorca mężczyzny, męża i ojca widzianego oczami studentów i studentek. 
Celem przeprowadzonych badań było stworzenie pewnego uśrednionego 
profilu mężczyzny jako mężczyzny, męża i ojca widzianego oczami 
studentów i studentek oraz porównanie tych wizerunków.  

Pewne hipotezy, które założono przed przeprowadzeniem badań, nie 
zostały potwierdzone. Wydawało się, że studenci i studentki będą inaczej 
postrzegać mężczyznę w pełnionych przez niego rolach. Okazało się jednak, 
że różnice w wynikach uzyskanych w obu grupach są na tyle nieistotne, że 
hipoteza ta nie uzyskała potwierdzenia. Każda grupa – i studenci,  
i studentki postrzegają podobnie mężczyznę w roli mężczyzny, męża oraz 
ojca. 

Potwierdziła się natomiast inna, założona hipoteza. Okazało się, że 
studenci widzą inaczej mężczyznę w roli mężczyzny, inaczej w roli męża,  
a jeszcze inaczej w roli ojca. Taka sama hipoteza została założona  
w przypadku grupy studentek. Tutaj także widać było różnice  
w postrzeganiu mężczyzny w pełnionych przez niego rolach.  

Przy okazji interpretacji wyników badań udało się zauważyć jeszcze 
inną rzecz. Okazało się, że studenci widzą rolę męża i ojca niejako tożsamo; 
można wysnuć wniosek, że istnieje opozycja w postrzeganiu ról: mężczyzna 
versus mąż oraz ojciec. Wyniki badań studentek wskazują na większe 
zróżnicowanie. Okazuje się, że każdą z tych ról widzą one jako bardziej 
odrębne.  

Ponadto wyniki naszych badań wydają się potwierdzać pewne teorie 
dotyczące męskości. Pewne współczesne wzorce męskości, szczególnie 
lansowane przez media, znajdują odbicie, przynajmniej częściowe, w tym, 
jak jest postrzegany współczesny mężczyzna szczególnie w roli męskiej. 
Wydaje się, że studenci oraz studentki widzą mężczyznę w roli męskiej jako 
niezależnego, egoistycznego, niekonwencjonalnego, ale jednocześnie 
niepodejmującego zobowiązań i niezbyt dojrzałego. Można zatem 
powiedzieć, że w pewnym stopniu teorie mówiące o kryzysie męskości we 
współczesnym społeczeństwie, znajdują potwierdzenie. Zmienia się to 
postrzeganie mężczyzny w momencie, gdy wchodzi on w pozostałe role, 
szczególnie w rolę ojca. Natężenie cech negatywnych jest wtedy o wiele 
mniejsze, natomiast obie badane grupy postrzegają go jako bardziej 
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odpowiedzialnego, altruistycznego i zaradnego. Być może wejście w nową, 
bardzo wymagającą rolę, którą jest podjęcie odpowiedzialności za swoje 
potomstwo i ich matkę, powoduje mobilizację mężczyzny i zmianę 
dotychczasowych postaw. 

Oczywiście przeprowadzone badania nie odpowiadają na wiele pytań, 
które mogą zrodzić się podczas lektury tej pracy. Dla przykładu, można 
zastanawiać się, dlaczego studenci postrzegają jako praktycznie tożsame 
role męża i ojca, podczas gdy studentki jednak je różnicują. Odpowiedź na 
to pytanie oraz inne być może uda się uzyskać przeprowadzając inne 
badania, gdyż warto podjąć działania zmierzające do poszerzenia wiedzy na 
ten temat.  
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W POSZUKIWANIU RADYKALNEJ TRANSCENDENCJI.  
OJCIEC I SYN W FILOZOFII E. LÉVINASA 

 
 
Poszukiwanie ojca to jeden z najbardziej znanych toposów w naszej 

kulturze. Liczne wątki, mówiące o relacji ojciec-syn można znaleźć w Biblii, 
w literaturze od Homera po J. M. Coetzee’ego, w sztuce. Motyw ten powraca 
także dzisiaj, wobec powszechnie podnoszonego kryzysu ojcostwa, głównie 
w sztuce filmowej. Możemy przyjąć, że problem ojca to jedna  
z najważniejszych kwestii antropologicznych. Jest tak dlatego, że dotyczy 
ona tożsamości człowieka. Jeśli chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, 
powinniśmy poznać swojego ojca. Znaleźć ojca to odkryć własne korzenie, 
dotrzeć do tego, skąd jesteśmy. Ale także poznać ojca, czyli być synem, to 
samemu stawać się ojcem dla innych ludzi. Widzimy zatem, że kwestia 
ojcostwa i synostwa jest zagadnieniem z obszaru relacji międzyludzkich, a 
jej przemyślenie staje się niezbędnym warunkiem zintegrowanego życia 
osoby, zbudowania własnej tożsamości. 

Problem stosunku człowieka do człowieka pojawił się w filozofii dość 
późno, ale stanął on w centrum myśli francuskiego filozofa Emmanuela 
Lévinasa (1905-1995). Jego filozoficzna droga to niestrudzony wysiłek 
opisania i zrozumienia inności Innego, a także zrozumienia Ja w relacji do 
Innego (Jędraszewski, 1990, s. 10). Lévinas wniósł nieoceniony wkład w 
zrozumienie relacji międzyludzkich. Jak pisze jeden z komentatorów jego 
myśli: „Dzieło Lévinasa jest rzuceniem na stosunki międzyludzkie tego 
samego światła, jakie jego poprzednicy kierowali na więzi łączące 
człowieka z Bogiem. Idzie mu o to, by widzieć w drugim, to znaczy w osobie 
różnej ode mnie, byt, który podtrzymuje więź ze mną, przedstawia mi siebie 
jako kogoś, kto pozostaje poza wszelkim stosunkiem, kto przełamuje 
wszelkie zamknięcia w całość” (Blum, 1973, s. 73).  

Lévinas może być zatem nieocenionym przewodnikiem po 
problematyce relacji międzypodmiotowych, w tym także ojcostwa  
i synostwa. Podejmuje on zresztą to zagadnienie explicite w swoim 
najbardziej znanym dziele Całość i nieskończoność (Lévinas, 2012). Zawarte 
tam analizy pokazują kiedy, w całej skomplikowanej dialektyce 
międzyludzkich relacji, wyłania się relacja ojciec-syn, czym ona jest  
w swojej istocie, a nade wszystko pozwala pojąć kim jest ojciec i kim jest 
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syn. Być może współczesny kryzys ojcostwa bierze się właśnie z tego, że nie 
bardzo wiadomo kim w ogóle jest ojciec. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji ojciec-
syn w filozoficznym ujęciu Lévinasa, które zawarł on w ostatniej części 
dzieła Całość i nieskończoność. Jest to tzw. filozofia generacji (Jędraszewski, 
1990, s. 158). Analizuje ona zjawiska wyłaniające się „poza Twarzą” 
(Lévinas, 2012, s. 306-344), czyli jakby na dalszym planie spotkania 
człowieka z innym człowiekiem. Filozofia generacji jest próbą pogłębienia 
rozumienia relacji międzypodmiotowych. Myśl Lévinasa z tego obszaru 
zaprezentujemy w następujących krokach. Najpierw skrótowo zostaną 
przedstawione zmagania filozofa o taki kształt filozofii, który najlepiej 
zdołałby uchwycić człowieka w tym, co specyficznie ludzkie. Dla Lévinasa, 
wraz z odkryciem Innego i jego Twarzy, filozofia taka musi przyjąć kształt 
etyki. Następnie zobaczymy przejście od relacji etycznych do fenomenu 
miłości i Erosa jako jego głównej postaci. Fenomenologia Erosa przyniesie 
nam postać ojca i jego relację do syna. 

 
1. Od ontologii do etyki 
 
Chcąc zrozumieć człowieka w jego relacjach, należy od samego 

początku mieć na uwadze, że tym, co interesuje Lévinasa, jest filozoficzny 
punkt widzenia, a więc dotarcie do najgłębszych struktur rzeczywistości. 
Podejście filozoficzne jest z pewnością czymś innym, niż dominujące dziś 
tendencje psychologiczne i empiryczne. Tym samym takie kategorie, jak 
męskość, kobiecość, miłość, płodzenie, ojcostwo, synostwo, braterstwo są 
traktowane jako struktury bytowe człowieka i relacji między-
podmiotowych, stają się zasadami ontologicznymi. Wyjaśnić czym jest np. 
ojcostwo według Lévinasa to nie znaczy wskazywać na psychologiczne, 
emocjonalne, osobowościowe i inne warunki bycia ojcem, które u swojej 
podstawy mają zwyczajny biologiczny fakt zrodzenia dziecka. To także nie 
oznacza poszukiwanie kryteriów właściwego wypełniania roli społecznej 
czy ekonomicznej ojca. Filozofia generacji traktuje ojcostwo jako składnik 
bytowy człowieka i chce ukazać w jaki sposób urzeczywistnia się ono w 
relacjach międzyludzkich. Mówiąc nieco przewrotnie, możemy powiedzieć, 
że według Lévinasa każdy z nas bytowo jest poniekąd ojcem, a zrozumienie 
tego wymiaru może sprawić, że lepiej zrozumiemy nie tylko samych siebie, 
ale całą rzeczywistość. 

Zanim jednak ukażemy levinasowską filozofię generacji, warto 
osadzić ją w odpowiednim kontekście, czyli przyjrzeć się pokrótce drodze, 
jaką przeszła myśl filozofa, aż do punktu, w którym znalazła swoje optatam 
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totius, czyli uchwyciła adekwatnie kategorie specyficznie ludzkie.  
W literaturze filozoficznej rozwój myśli Lévinasa dzieli się zasadniczo na 
trzy okresy, przy czym ostatni z nich nie będzie nas w tym artykule 
zajmował. Pierwszy okres naznaczony jest poszukiwaniami ontologicznymi, 
a jego wyznacznikiem są takie dzieła, jak O uciekaniu (Lévinas, 2008), 
Istniejący i Istnienie (Lévinas, 2006), Czas i Inny (Lévinas, 2009). Okres ten 
możemy określić jako przygotowawczy, choćby z tego powodu, że dominują 
w nim tony polemiczne nad propozycjami konstruktywnymi. Lévinas 
odrzuca tzw. ontologizm, który jego zdaniem cechuje całą dotychczasową 
filozofię Zachodu, a w jego czasach filozofię Heideggera (Huneman, 1997,  
s. 128). Ontologizm to nic innego, jak myślenie w kategoriach bytu, którym 
rządzi zasada tożsamości. Nawet jeśli dobrze opisuje on świat rzeczy, to 
niewiele ma do powiedzenia na temat bytu ludzkiego. Stąd pojawiające się 
u Lévinasa takie kategorie, jak ucieczka od anonimowego bycia (évasion), 
przykucie do własnego ciała (être rivé), czy samotność.  

Drugi okres w myśli Lévinasa to najbardziej jej dojrzała postać, która 
znalazła wyraz w dziele Całość i nieskończoność. Autor dokonuje 
rozróżnienia pomiędzy ontologią i metafizyką w taki sposób, że o ile ta 
pierwsza jest teorią najbardziej ogólnych struktur bytowych, o tyle ta druga 
staje się filozofią tego, co jednostkowe i indywidualne. Przełamaniem 
absurdalnego przywiązania do siebie, uwięzienia w sobie jest pojawienie 
się w moim horyzoncie innego człowieka. Ale znowuż, dotychczasowe 
kategorie filozoficzne okazują się tutaj niewystarczające, zwłaszcza 
spostrzeżenie. To ostatnie było jednym z tzw. doświadczeń pierwotnych w 
fenomenologii Husserla (Depraz, 2010, s. 26). Dla Lévinasa tymczasem 
spostrzeżenie drugiego człowieka, stematyzowanie go, zrozumienie, nie jest 
doświadczeniem pierwotnym. Pierwotne jest zagadnięcie, wezwanie do 
rozmowy. Tak zawiązuje się najbardziej pierwotna relacja, w której jeszcze 
nie ma pracy świadomości, konstytuowania i dyskursu, jest nawiązanie 
wspólnoty z drugim i mówienie raczej do niego, aniżeli o nim. Jak napisze 
później Lévinas: „Bezpośrednie jest tylko spotkanie twarzą w twarz” (2012, 
s. 43). Metafizyka nie jest zatem dyscypliną teoretyczną, lecz uchwyceniem 
relacji z innością (alterité) jako taką. U Lévinasa staje się ona etyką 
(Wieczorek, 1992, s. 50). 

Relacja Ja – Inny od samego początku jest u Lévinasa relacją 
asymetryczną. Inny nie jest moim alter ego, lecz nośnikiem i śladem 
Nieskończonego, on przychodzi z innego świata. Tylko taka relacja z Innym 
czyni zadość filozofii transcendencji. Zatrzymajmy się nad tym przez 
moment. Wiadomo, że transcendencja oznacza, najogólniej mówiąc, 
przekraczanie, ale też wychodzenie z siebie, przekraczanie siebie. Opisanie 
człowieka jako bytu transcendentnego jest dla Lévinasa warunkiem 
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wyrwania go z totalizującego systemu bytu, czyli ontologizmu. Trafnie 
ujmuje to jeden z komentatorów: „Trzeba, by człowiek, umiejscowiony  
w ciele, w społeczeństwie, w kulturze, języku (…), krótko, w systemie, nie 
był określany przez sytuację, ale mógł transcendować system i być 
podmiotem dialogu, bytem, który mówi” (Alvarez, 1974, s. 510-511). Cały 
wysiłek filozoficzny Lévinasa to ukazanie człowieka jako bytu 
transcendentnego, czyli takiego, który nadaje sens otaczającej go 
rzeczywistości i tym samym różni się od rzeczy. Co może być podstawą 
takiej transcendencji? Na pewno nie ontologia i myślenie w kategoriach 
bytu. Trzeba wyjść poza sferę bytu i niebytu i wejść w obszar, którym nie 
rządzi żadne z praw ontologicznych. Takim obszarem jest np. sfera 
pragnień człowieka. Inną zasadą zabezpieczającą transcendencję jest 
radykalna separacja między Ja i Innym. 

Podmiot u Lévinasa zostaje określony jako Toż-Samy (le Même). Ma to 
wskazywać na jego całkowite zamknięcie się w sobie, egoistyczne, 
samowystarczalne przeżywanie świata i zaspokajanie własnych potrzeb. 
I znowu, nie chodzi tu o negatywne sklasyfikowanie egoizmu, lecz o 
ukazanie tej struktury ontycznej w podmiocie jako warunku transcendencji. 
Toż-Samy musi być radykalnie odmienny od Innego. Gdyby Inny był jakimś 
zwyczajnym nie-Ja, wówczas dałby się sprowadzić do Ja, choćby przez 
negację. Toż-Samy funkcjonuje w logice potrzeby (besoin), która, jak np. 
głód, jest zaspokajalna. Podmiot odkrywa jednak w sobie inny wymiar – 
pragnienie (désir). W odróżnieniu od potrzeby, pragnienie nie jest nigdy 
zaspokajalne, nie sprowadza wszystkiego do siebie samego i ma tylko jeden 
przedmiot – Innego i jego radykalną inność. O ile potrzeba szuka innych 
rzeczy (np. pokarmu) by je wchłonąć, unicestwić w inności i przekształcić w 
siebie, o tyle „pragnienie jest pragnieniem absolutnie Innego. Poza głodem, 
który można nasycić, poza zmysłami, które można ukoić, metafizyka 
pragnie Innego wyższego nad możliwe zaspokojenia” (Lévinas, 2012, s. 20). 

W ten sposób zostaje otwarta droga Toż-Samego ku Innemu, ku 
wyjściu z samego siebie, czyli możliwość transcendencji. Relacja z Innym 
może przyjąć dwojaką postać: rozmowy albo zabójstwa. Inny ma jednak 
moralną przewagę nad Toż-Samym. Jak pisze Lévinas: „Ta silniejsza od 
zabójstwa nieskończoność stawia opór już w jego twarzy – jest jego twarzą, 
źródłową ekspresją i pierwszym słowem: «Nie zabijesz»” (2012, s. 234).  
W relacji etycznej mamy zatem przekroczenie zmysłowości, która byłaby 
zabójstwem, unicestwieniem innego człowieka jako człowieka. Ekspresja 
twarzy jest mową. Dzięki temu relacja etyczna jest bezpośrednia, twarzą  
w twarz, w jej nagości i głodzie, nie jest zapośredniczona w jakimkolwiek 
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zmysłowym obrazie. Mowa stanowi serce relacji etycznej pomiędzy ludźmi, 
a etyka to transcendencja człowieka (Calin, 2002, s. 24). 

 
2. Miłość jako przełamanie apologii 
 
Jak widzimy, Lévinas fascynuje się innością i próbuje ją zrozumieć. 

Ukazany przez niego stosunek Ja do innego człowieka, jako do twarzy, ma 
charakter apologetyczny. Oznacza to, że podmiot zbliżając się do drugiego 
człowieka, już jest jakoś zawstydzony, odnosi się do jego sądu, słowem 
czuje potrzebę, by swoje istnienie przed nim usprawiedliwić. Nie oznacza 
to, że spojrzenie Innego jest tego typu, o jakim mówił Sartre – 
uprzedmiotawia i nie pozwala w pełni być człowiekiem. Wręcz przeciwnie, 
postawa apologetyczna Ja domaga się sądu ze strony Innego, „sprzeciwia się 
koncepcji, wedle której wszelka inność jest obelgą dla Ja” (Lévinas, 2012,  
s. 304). Choć relacja Toż-Samego z Innym jest całkowicie asymetryczna, to 
jednak podmiot potrzebuje jej. Relacja ta ustanawia się w mowie osobowej, 
która prowadzi od Ja do Innego – i na tym polega apologia. Pisze Lévinas: 
„Mój byt urzeczywistnia się wtedy, gdy istnieje dla innych ludzi w 
(roz)mowie, jest tym, co objawia się innym, ale objawia się, uczestnicząc w 
tym objawieniu, asystując mu” (2012, s. 305). Ruch od Ja do Innego jest jak 
najbardziej pozytywny. Podmioty – tak Ja, jak i Inny – ofiarowują sobie 
nawzajem swój świat i w ten sposób usprawiedliwiają się w istnieniu. 

Należy jednak podkreślić, że tak pojęty apologetyczny stosunek 
człowieka do człowieka – relacja mowy osobowej, która wskazuje na 
pragnienie Innego – nie jest jeszcze miłością. Samo uświadomienie sobie, że 
potrzebuję Innego, jest co najwyżej dobrocią. „Być dla Innego – to być 
dobrym” (Lévinas, 2012, s. 315). W relacji miłości wszelka mowa musi 
zamilknąć, apologia musi ustać, a to w jednym celu – by wyrzec się samego 
siebie. Jak pisze Lévinas: „podmiotowość może nie tylko zwyczajnie 
zamilknąć, nie tylko pogodzić się z ustaniem apologii, ustępując wobec 
dławiącej przemocy rozumu; może też sama z siebie wyrzec się siebie, 
wyrzec się bez przemocy, wstrzymać apologię – co nie będzie ani 
samobójstwem, ani rezygnacją, lecz miłością” (2012, s. 305). W ten sposób 
Lévinas wyprowadza relacje międzypodmiotowe na wyższy poziom, który 
transcenduje samą epifanię twarzy. Jest to poziom miłości i płodzenia, na 
którym podmiot „przenosi się poza śmierć, a jednocześnie wyzwala się  
z pragnienia powrotu do siebie” (tamże). Miłość jest zatem pogłębieniem, 
wzmocnieniem transcendencji, jaką realizuje Ja w relacji etycznej. 

Miłość w rozumieniu Lévinasa jest relacją dwuznaczną i w tej 
dwuznaczności tkwi jej istota. Z jednej strony miłość pragnie Innego, jest 
więc ruchem transcendencji, czyli wyjścia poza siebie. Z drugiej jednak 
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strony, miłość można zredukować do sfery immanencji – dzieje się tak, gdy 
Inny staje się przedmiotem użycia, gdy zaspokaja moją potrzebę. Miłość 
właściwie jest równoczesnością pragnienia i potrzeby w człowieku. Jeśli 
levinasowski rozwój samoświadomości podmiotu opiszemy według 
kolejnych etapów jej wyłaniania się, jako zmysłowość – mowa – miłość, to 
zauważymy, że miłość niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo: mierzy ona 
zrazu bardzo wysoko, jest pragnieniem transcendencji, ale ze względu na 
obecny w niej element rozkoszy łatwo może, zatrzymując się tylko na tym 
poziomie, odwrócić się w swoje zaprzeczenie. Wówczas człowiek spada nie 
tylko poniżej poziomu miłości, ale nawet poniżej poziomu mowy, czyli 
relacji etycznej, dobroci, w sferę zmysłowego rozkoszowania się. Miłość 
może człowieka wynieść wysoko, ale może również strącić go bardzo nisko. 
Jest ona sprzecznym rozkoszowaniem się bytem transcendentnym, 
czerpaniem rozkoszy z Innego. Na takiej dwuznaczności opiera się 
oryginalność miłości w ujęciu Lévinasa. 

 
3. Fenomenologia Erosa 
 
Ten dwuznaczny charakter miłości eksploruje Lévinas przyglądając 

się relacji erotycznej. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie relacje 
międzypodmiotowe ujmuje on z androcentrycznego punktu widzenia, stąd 
także na relację erotyczną patrzy z pozycji mężczyzny, w związku z czym 
Inny przybiera postać Kobiety lub Ukochanej (Calin, 2002, s. 31-32). Tym, 
co się ujawnia w Innym w pierwszej kolejności, jest jego słabość: „Kochać, 
znaczy bać się o innego człowieka, przychodzić z pomocą jego słabości” 
(Lévinas, 2012, s. 308). Epifania Innego w relacji erotycznej, czyli 
wyłonienie się Ukochanej, przybiera postać łagodności, kruchości, słabości, 
istnienia niemal na granicy bytu i niebytu, ale z drugiej strony sam erotyzm 
zakłada element zmysłowy (Dubost, 2006, s. 320). Lévinas nazwie go nawet 
„paroksyzmem materialności” w człowieku (2012, s. 309). Miłość jest 
ruchem transcendencji, czyli zwrotem ku inności drugiego człowieka, ale 
przez to uwznioślenie przebija się nagle materialność człowieka, która 
jakby nie pozwalała o sobie zapomnieć. Widzimy zatem, że miłość 
erotyczna nie może być sprowadzona do samej tylko duchowości, lecz 
przebija się przez nią materialność i zmysłowość człowieka, jego cielesność.  

Inny nie jawi mi się już jako twarz, ale jako nagość, z czym z kolei 
wiąże się doświadczenie wstydu. Lévinas mówi, że wstyd w relacji 
erotycznej zostaje sprofanowany, ale nie przezwyciężony. Na czym polega 
profanacja wstydu? „Profanacja polega właśnie na tym, że równocześnie 
odkrywa i zakrywa” (Lévinas, 2012, s. 309) i w ten sposób jest ona 
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potwierdzeniem samej dwuznaczności miłości. Wstyd nadaje miłości 
charakter patetyczny – oznacza to, że jest on tak ściśle związany z relacją 
erotyczną, że nie da się go pokonać. Nie jest to jednak taki wstyd, jaki 
występuje u Sartre’a, pełni tu bowiem zupełnie inną funkcję. „Tam wstyd 
rodził się wzbudzony spojrzeniem drugiego, który chciał mnie zamienić  
w przedmiot, i był ukryciem siebie, unikiem, obroną przed urzeczowieniem. 
Tutaj wstyd jest znakiem właśnie obudzonej ze snu wolności, a zarazem 
subtelnym znakiem żyjącego we mnie Pragnienia. Nie wstydziłbym się, 
gdybym nie pragnął. Wstydzę się własnej swawoli. Nie chcę być swawolny 
wobec Drugiego, chcę być wolny. Tę wolność ofiarował mi Drugi i ja jestem 
mu ją winien. Drugi jest bowiem tym, kogo pragnę w moim wstydzie” 
(Tischner, 2005, s. 175). 

Widać to bardzo dobrze na przykładzie pieszczoty. Czym ona jest? 
Pieszczota nie jest czymś czysto duchowym – samą empatią, czystym 
współodczuwaniem, ani też czymś czysto cielesnym, zmysłowym, 
doznaniem mechanicznym, czy przeżyciem fizjologicznym. Jest ona 
pośrodku obu tych skrajności. Lévinas ” (2012)powie, że polega ona na 
„rozkoszowaniu się współodczuwaniem” (tamże, s. 310). Bazą do przeżycia 
pieszczoty jest rzeczywiście doświadczenie ciała. W przypadku Erosa są to 
dwa ciała nawzajem się odczuwające, ale świadomość, że drugi odczuwa 
podobnie jak ja, nie jest już doświadczeniem cielesnym, lecz duchowym. 
Tak więc z jednej strony pieszczota, jako dotyk, jest czymś zmysłowym,  
z drugiej jednak transcenduje ona zmysłowość, gdyż przyzywa to, co 
nieustannie wymyka się dotykowi: „Pieszczota szuka, myszkuje. Nie jest 
intencjonalnością odsłaniającą, lecz poszukującą: zmierza ku 
niewidzialnemu” (tamże). Pieszczota jest zatem ruchem ku przyszłości, 
wyjściem podmiotu poza samego siebie, karmieniem się tym, czego jeszcze 
nie ma. 

W pieszczotę wkrada się jednak profanacja, gdyż odkrywa to, co 
zakryte. Ukazuje się w niej ciało jako nagość erotyczna. Ciało to jednak 
ogałaca się ze swojej formy, porzuca status bytu, status jestestwa. W relacji 
erotycznej, poprzez pieszczotę, ciało przestaje być czymś bytującym: nie 
jest ani ciałem fizjologicznym, ani narzędziem pracy, ani ekspresją twarzy. 
Ten niezwykły stan znajdowania się poza bytem nazywa Lévinas 
dziewictwem. Rozkosz pieszczoty jest dla Lévinasa relacją zupełnie 
wyjątkową. Nie jest ona do pogodzenia z klasyczną logiką formalną (Kayser, 
2000, s. 35), co tylko pokazuje, jak ta ostatnia ma niewiele powiedzenia  
o ludzkich sprawach, w tym o miłości. Nie znaczy to, że miłość jest 
nielogiczna, ma ona raczej swoją logikę: w erotyzmie to, co odkryte, dalej 
pozostaje zakryte, nie traci swojej tajemniczości. Jest tak dlatego, że jako 
korelat profanacji pojawia się wstyd: „z powodu dokonanej profanacji każe 
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on spuścić oczy, które mogłyby badać ukrytą rzeczywistość” (Lévinas, 2012, 
s. 313). Na tym zasadza się dwuznaczność Erosa – jest on odkryciem 
zasłaniającym. 

Dialektyka profanacji i wstydu w przeżyciu erotycznym sprawia, że 
nie można mu przypisać żadnej treści, nie ma ono żadnego znaczenia 
(Thayse, 1998, s. 72). Jak powie Lévinas, jest to „intencjonalność bez 
widzenia” (2012, s. 314), czyli doświadczenie czyste, które nie daje się 
wtłoczyć w żadne pojęcia, czysty ruch ku Innemu. To właśnie sprawia, że 
miłość nie jest poznaniem. „Miłość niczego nie chwyta, nie prowadzi do 
żadnego pojęcia, nie prowadzi donikąd, nie ma ani struktury przedmiot-
podmiot, ani struktury Ja-Ty” (tamże). Czymże zatem jest miłość? Jest ona 
czystym wychodzeniem poza siebie, przekraczaniem siebie i własnych 
możliwości, transcendencją właśnie.  

O ile Twarz – Inny w relacji etycznej – posiada znaczenie, o tyle 
miłość jest bez znaczenia, nie ma ona żadnej treści, żadnego elementu „co”. 
Co znaczy twarz w relacji etycznej, czyli w mowie? Jej podstawowym 
znaczeniem jest apel „nie zabijesz mnie”. I o ile twarz jawi się jako 
wysokość, pochodzi bowiem z wymiaru boskiego, o tyle inny w relacji 
erotycznej, czyli Kobieta, jawi się jako łagodność, kruchość i skłania do 
litości nad jej słabością. Ale to nie znaczy, że w erotyzmie znika twarz. Co 
więcej, uprzednie doświadczenie twarzy jest warunkiem nawiązania relacji 
erotycznej. Tak więc twarz kobiety okazuje się równie dwuznaczna: przez 
jej znaczenie, jako twarzy, przebija bezznaczeniowość, jako kobiecości. Na 
tym, zdaniem Lévinasa, zasadza się istota piękna kobiecego. Twarz kobiety 
znaczy tylko jedno: odmowę znaczenia, odmowę mowy i ekspresji. Nie jawi 
się ona jako wola walcząca z moją wolą. Raczej jest sprowadzona do 
poziomu dzieciństwa, kokietki, śmiechu i zabawy – do tego stopnia, że 
porzuca status osoby. Jej twarz zaciera się, staje się bezosobowa, „nabiera 
zwierzęcej dwuznaczności” (Lévinas, 2012, s. 318). To wszystko prowadzi 
Lévinasa do wniosku, że miłość jest rodzajem zabawy. 

Tak pojęta twarz kobiety skrywa aluzje, niedopowiedzenia. W tym 
wyraża się jej dwuznaczność. Ale dla Lévinasa jest to tylko przejaw tego, co 
jeszcze nieobecne. Pamiętamy, że miłość została wcześniej określona jako 
ruch ku przyszłości, ku temu, czego jeszcze nie ma. Eros wychodzi zatem 
poza twarz. Nie odsłania tego, co obecne, choć zakryte, lecz to, co nieobecne. 
Jego kierunek jest zatem nieznany. W tym sensie nie da się, zdaniem 
Lévinasa powiedzieć, że miłość prowadzi jak w filozofii dialogu M. Bubera, 
od Ja do Ty. „Zwraca się w innym kierunku niż kierunek, w którym 
spotykamy Ty” (Lévinas, 2012, s. 319). Jest to nieuchwytne, bo wykracza 
poza możliwości. Stąd miłość nie ma charakteru społecznego. Naiwnością 
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jest sądzić, że w miłości kochankowie oddają się sobie nawzajem. Nie jest 
tak, nawet gdyby się w sobie zatracili. Relacja erotyczna jest 
przeciwieństwem relacji społecznej – „wyklucza świadków, pozostaje 
intymnością, samotnością we dwoje, związkiem zamkniętym, 
niepublicznym we właściwym sensie” (Lévinas, 2012, s. 320). Kobiecość to 
Inny, który nie wchodzi w relacje społeczne. 

Niespołeczny charakter miłości izoluje kochanków od świata i od 
innych ludzi, ale jednocześnie ustanawia między nimi niezwykłą więź. 
Tworzą oni wspólnotę czującego i odczuwanego: „drugi człowiek jest nie 
tylko tym, kogo odczuwam, ale też tym, kto czuje, potwierdzając się jako 
czujący w moim własnym odczuwaniu, jakbyśmy czuli tym samym 
uczuciem” (tamże). To, co zachodzi między kochankami, jest 
nieprzekazywalne osobom trzecim – ani przez oddanie tego słowami, ani 
nawet przez obserwację. Stąd iluzja i błąd pornografii. Dzieje się tak, gdyż 
przeżycie erotyczne nie jest zapośredniczone w żadnej obiektywnej treści. 
Nie ma też tutaj do czynienia z analogią uczuć. Występująca między 
kochankami „identyczność odczuwania” (Lévinas, 2012, s. 321) jest 
wyjątkowa i nieprzekazywalna. Jest to uczucie o strukturze Inter-
subiektywnej, której nie da się uprościć do świadomości jednostkowej.  
I tutaj dochodzimy do odkrycia prawdziwej istoty Erosa: „W rozkoszy Inny 
jest jednocześnie mną i kimś ode mnie oddzielonym” (tamże). 

Istotę miłości widać wyraźnie kiedy się ją zestawi z przyjaźnią. Miłość 
nie jest rodzajem przyjaźni, bo inne są ich cele. O ile przyjaźń pragnie 
innego człowieka, o tyle cel miłości nie jest nawet bytem. Miłość szuka tego, 
co nieskończenie przyszłe, „co ma się dopiero narodzić”. Nie kocham 
dlatego, że potrzebuję innego człowieka. W miłości moja rozkosz 
rozkoszuje się rozkoszą drugiego. To utożsamienie Ja i Innego w Erosie 
Lévinas nazywa „transsubstancjacją” i jest ona transcendencją totalną, tzn. 
o wiele bardziej radykalnym przekroczeniem siebie, niż w relacji etycznej 
(Forthomme, 1979, s. 325). Nie polega ono na tym, że obydwa podmioty 
zlewają się ze sobą, zatracają się w sobie, lecz na tym, że płodzą dziecko. 
Należy pamiętać o dwuznacznym charakterze miłości u Lévinasa: ruch 
między pragnieniem Innego i powrotem przez rozkosz do samego siebie. W 
tym sensie, w przeżyciu erotycznym jest już zawarta relacja z dzieckiem. 
Czym jest dziecko? Jest ono kimś innym i zarazem mną samym. 
Transcendencja radykalna spełnia się zatem w dziecku, w byciu ojcem  
i synem. 
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4. Ojcostwo jako ustanowienie przyszłości 
 
To ostatnie stwierdzenie ustawia nam miłość w zupełnie innym 

świetle. Z jednej strony, jak powiedzieliśmy wyżej, nie jest ona relacją 
społeczną, lecz intymnością we dwoje. Ale już w jej jądrze kiełkuje relacja  
z kimś trzecim, z dzieckiem. Choć ściśle mówiąc, u Lévinasa dziecko nie jest 
trzecim, w sensie podmiotu z zewnątrz, lecz właśnie Innym (Kayser, 2000, 
s. 41). Podmiot nie odkrywa przez miłość jakiegoś głębszego Ja, wszak 
kobieta milczy. Podmiot odkrywa dziecko, i w ten sposób staje się ojcem 
(Calin, 2002, s. 30-31). 

Ojcostwo, podobnie jak miłość, zostaje wyrażone w kategoriach spoza 
logiki formalnej. Jest ono przede wszystkim tożsamością z sobą, ale zarazem 
różnicą w tej tożsamości. Nie można powiedzieć, że ojciec ma dziecko – on 
w pewnym sensie jest swoim dzieckiem, odnajduje się w swoi synu. „Moje 
dziecko jest obcym, który nie tylko do mnie należy, ale który jest mną” 
(Lévinas, 2012, s. 323). Dziecko nie jest kimś/czymś zewnętrznym. Nie jest 
również produktem, choć ktoś mógłby tak twierdzić, wszak zostało przez 
ojca wyprodukowane, zrobione. Lévinasowi nie chodzi tylko o to, że te 
wyrażenia są grubiańskie i niestosowne. One są przede wszystkim 
nieprawdziwe. Miłość nie jest żadnym działaniem, tak jak działa ręka 
człowieka w pracy. Nie ma ona związku z żadnymi władzami człowieka. 
Dziecka nie da się – choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli – zaprojektować, 
zaplanować. Dlaczego? Bo projekt mógłby wyjść tylko ze świadomości 
jednostkowej, a tymczasem miłość to relacja z kobietą, wyjście ku 
przyszłości, przekroczenie własnych możliwości. Dziecko zatem oznacza 
pojawienie się przyszłości. Jest to przyszłość moja, ale nie tylko, także 
Innego jako kobiety. Ja nad nią nie panuję, nie projektuję jej. Choć mogę się 
w niej jakoś odnaleźć, to nie jest to moja wyłączna przygoda, nie są to tylko 
moje dzieje. „Relację z taką przyszłością – niesprowadzalną do władzy, jaką 
mam nad możliwościami – nazywamy płodzeniem” (tamże). 

Stosunek ojciec-syn nigdy zatem nie opiera się na władzy bądź 
posiadaniu, lecz określony jest on przez płodzenie, czyli relację z absolutną 
przyszłością. Podmiot może istnieć dalej, w swoim synu, ale jest to już 
zupełnie inne istnienie. Być może syn będzie nosił możliwości wyznaczone 
przez ojca, ale to już nie będzie czyste powtórzenie ojca. Nawet możemy 
powiedzieć, że syn jako podobny do ojca, powtórzy kilka jego cech, czy 
perypetii życiowych – ale to nie będzie już czysty ojciec. Ojciec odnajdzie się 
w synu, ale syn nie jest „klonem” Toż-Samego, lecz będzie stał na własnych 
nogach. Klonowanie byłoby czystą powtarzalnością, a ta musiałaby rodzić 
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metafizyczną nudę. Płodzenie nie jest zwykłym powtórzeniem (Forthomme, 
1979, s. 327). Dzięki niemu ojciec w synu staje się Ja innym i młodym. 
Dlatego też, jak powie Lévinas: „Płodzenie kontynuuje historię, która nie 
zna starości” (2012, s. 325).  

Widzimy wyraźnie, że levinasowska filozofia generacji próbuje 
zmierzyć się i rozwiązać jeden z bardziej dojmujących problemów 
człowieka – problem czasu i przemijania (Thayse, 1998, s. 235). Mamy tutaj 
niewątpliwie odwołanie się do koncepcji judaistycznych – przetrwać, 
pokonać upływ czasu to przeżyć w swoim potomstwie. W ten sposób ojciec 
zachowuje się i urzeczywistnia w niewyczerpanej młodości dziecka. 
Wydarza się jako Ja, które jest zawsze początkiem i które może odnawiać 
swoją substancję. Na tej podstawie możemy Lévinasa określić jako „filozofa 
młodości”. Każdy człowiek pragnie być młody, zachować siły witalne i żyć 
wiecznie, ale rozwiązanie tego typu problemów dostarcza ludzkości 
bardziej religia niż filozofia. Lévinas sięga do tradycji judaistycznej i ukazuje 
jej wyższość nad np. chrześcijaństwem. W tej ostatniej koncepcji 
nieśmiertelność jest indywidualną własnością jednostki – nie potrzebuje 
ona Innego, co najwyżej Boga, który ofiarowuje nieśmiertelność. 
Chrześcijaństwo jest przeto, w rozumieniu Lévinasa, bardziej ontologiczne, 
niż etyczne, bardziej monologiczne, niż dialogiczne. W levinasowskiej 
koncepcji nieśmiertelność ujawnia się jako płodzenie, a do tego człowiek 
potrzebuje innego człowieka, otwiera się na inność. Dzięki temu sam byt 
ukazuje się jako mnogi, pluralistyczny, powie Lévinas „rozdzielony na 
tożsamość i inność” (Lévinas, 2012, s. 325).  

Jednakże ruch transcendencji – od tożsamości do inności – przybiera 
postać czasu, a to oznacza, że pragnienie nie zatrzymuje się na Innym, ale 
prowadzi dalej, kiedy byt płodny płodzi kolejny płodny byt. Pragnienie 
spełnia się w płodzeniu, „wykracza poza siebie, płodząc Pragnienie” 
(Lévinas, 2012, s. 326). Dzięki tak pojętemu płodzeniu można lepiej 
zrozumieć najgłębsze, bytowe podstawy rzeczywistości. Płodzenie staje się 
u Lévinasa zasadą ontologiczną, tzn. sposobem istnienia bytu. 
Zauważyliśmy już, ze byt u Lévinasa pojęty jest jako pluralistyczny, 
wieloraki. Dużo wysiłku wkładał filozof w przełamanie totalności bytu  
i jego systemowego ujmowania, czego mistrzami był i Hegel, i Heidegger. 
Problem polega na tym, że w tego typu ujęciach niemożliwa jest w istocie 
żadna transcendencja. Tymczasem, zdaniem Lévinasa, przez seksualność 
podmiot wchodzi w relację z czymś absolutnie innym. Stosunek Ja do tej 
inności nie może być ujęty na kształt władzy bądź wiedzy. Czym jest zatem? 
„Seksualność nie jest w nas ani wiedzą, ani władzą, lecz samą wielością, 
samym pluralizmem naszego istnienia” (Lévinas, 2012, s. 334). Eros zatem 
to charakterystyka samej podmiotowości Ja. Ojcostwo to powrót Ja do 
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siebie, ale o zmienionej strukturze. Syn nie jest dziełem ojca, nie jest jego 
własnością. Ojciec nie jest przyczyną swojego syna i nie panuje nad nim. 
Ojcostwo polega na tym, że nie mam mojego dziecka, lecz jestem moim 
dzieckiem. „Ojcostwo jest relacją z obcym, który, choć pozostaje obcy, choć 
jest innym człowiekiem (…) – jest mną” (Lévinas, 2012, s. 335). Zmienia się 
tutaj koncepcja bytu – byt nie jest już jednością, jak u Parmenidesa, lecz 
przejawia się jako wielość i transcendencja. Byt jest w swojej istocie 
pluralistyczny, a płodzenie jest transcendencją Ja, czyli ruchem ku inności.  

 
5. Synostwo – być wybranym 
 
Dotąd analizowaliśmy levinasowską filozofię generacji patrząc od 

strony ojca. Ojciec jest tym, który uwalnia się od samego siebie bo, nie 
przestając być sobą, jest w swoim synu. Warto teraz spojrzeć na płodzenie 
od strony drugiego partnera tej relacji, czyli syna. Lévinas wskazuje tutaj na 
dwa pierwotnie dominujące fenomeny, składające się na sytuację synostwa: 
zerwanie i nawiązanie. 

Zerwanie przyjmuje postać wyparcia się ojca i ukazuje, jak mówi 
Lévinas, klasyczny „paradoks wolności stworzonej” (2012, s. 336). Ta 
ostatnia nie zaistniałaby bowiem, gdyby nie odróżniła się, nie wyłoniła się 
poprzez negację, zaprzeczenie innemu. Zerwanie wskazuje na nieciągłość 
jaka występuje między ojcem i synem. Jest to zjawisko naturalne, które 
przyjmuje często postać buntu młodych pokoleń wobec zastanego 
porządku (Migasiński, 1997, s. 321). Z drugiej jednak strony, syn, mimo iż 
„niesie” w sobie ojca, nie jest skrępowany żadnym przeznaczeniem. Byłby 
wówczas projektem swojego ojca, a jak widzieliśmy, analiza płodzenia 
wykazała, że jest to niemożliwe. Dlatego też może swobodnie nawiązywać 
do ojca, czyli do swojej przeszłości. Może też ukryć się w swojej przeszłości, 
co jest charakterystyczne dla okresu dzieciństwa – syn wówczas istnieje 
bardziej bytem ojca, niż swoim, bawi się własnym bytem. Zrywanie  
i powrót konstytuują historyczność syna. Jest on kimś historycznym  
w takim sensie, że nie widać w nim żadnego przeznaczenia, żadnej 
celowości. Przeszłość jest podejmowana wraz z każdym pokoleniem od 
nowego punktu, niemniej jest podejmowana i to tworzy historyczność 
człowieka. 

O ile zerwanie i nawiązanie jest konieczne do ukonstytuowania się Ja 
syna jako samodzielnego podmiotu, o tyle istota relacji ojciec-syn leży gdzie 
indziej. By być samodzielnym podmiotem, syn musi czerpać swą jedyność 
od ojca, czyli musi być przez ojca wybrany (Forthomme, 1979, s. 341). 
Analiza płodzenia pokazała nam, że ojciec nie jest przyczyną swojego syna. 
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Ojciec jest swoim synem, choć jest też sobą. Syn, choć pozostaje sobą, 
przyjmuje jedyność ojca. I tylko wtedy stanie się synem, kiedy będzie 
jedyny i wyjątkowy. Jak pisze Lévinas: „W miłości ojca do syna spełnia się 
jedyna możliwa relacja z jedynością innego człowieka i w tym sensie każda 
miłość musi przypominać miłość ojcowską” (2012, s. 337). W relacji ojciec-
syn nie chodzi już tylko o poszanowanie inności drugiego człowieka. To 
zbyt mało. Miłość ojcowska odkrywa jedyność innego. Tę ostatnią może 
nadać synowi tylko ojcowski Eros. Człowiek mający poczucie jedyności to 
człowiek doświadczający miłości ojca. „Syn jest jedyny dla siebie, ponieważ 
jest jedyny dla ojca” (tamże). 

Można powiedzieć, że relacja ojciec-syn rozpoczyna się od aktu 
wybrania. Dopiero on konstytuuje synostwo, czyli istnienie w poczuciu 
własnej jedyności. Tutaj też możliwa staje się struktura więzi rodzinnej. 
Ojciec może syna wychowywać, rozkazywać mu, żądać posłuszeństwa.  
A jednocześnie wolność syna zostaje w pełni uszanowana. Nic bardziej nie 
gwałciłoby wolności syna, jak spłodzenie go pojęte jako przyczynowość. 
Tymczasem płodzenie jest ruchem transcendencji – ostatecznie wybraniem 
syna i utwierdzeniem go w „sobości wybrańca” (tamże). 

Kategoria wybrania naprowadza nas na konieczność posiadania 
innych synów. Jeśli syn jest kimś wybranym, to znaczy, że musi być 
wybrany „spośród”. Dlatego też syn pojawia się zawsze jako brat pośród 
braci, a „ojcostwo urzeczywistnia się jako przyszłość niepoliczalna” 
(Lévinas, 2012, s. 337). Relacja brat-brat to taka relacja z twarzą Innego,  
w której spełnia się jednocześnie wybranie i równość. W ten sposób 
dopiero może ustanowić się porządek społeczny. 

 
6. Podsumowanie: być w sposób pluralistyczny i wspólnotowy 
 
Podsumujmy przeprowadzone analizy. Filozofia generacji umożliwia 

wpisanie stosunku z innością w sam byt podmiotu. Pozwala ona myśleć  
o człowieku nie jako o bycie monadycznym, zamkniętym w sobie, lecz jako 
o bycie niezbywalnie pluralistycznym, mnogim. Płodzenie i ojcostwo 
zostają przez Lévinasa podniesione z poziomu biologicznego  
i psychologicznego do rangi kategorii ontologicznej. Oznacza to odmienną 
koncepcję bytu, nade wszystko zerwanie z eleacką jednością bytu  
i wprowadzenie doń wielości, nieciągłości i transcendencji. Ojcostwo 
uwalnia Ja od własnego ciężaru bytu. Syn jest uwolnieniem ojca  
z uwięzienia w sobie samym, w swoim bycie – nie jest on innym mną, ale 
mną jako innym. Jest on tym, nad którym ojciec nie ma władzy, bo syn jest 
odrębnym podmiotem. Jednocześnie jest on kimś wybranym, synem 
jedynym. Relacja ojciec-syn jest zatem dziwną relacją czasową, czystym 
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zerwaniem i nieciągłością, ale jednocześnie spełnieniem się „sobości” ojca  
i syna.  

Filozofia Lévinasa walczyła z ontologizmem jako autystycznym 
zamknięciem się człowieka w sobie na poziomie zmysłowości, ale 
fascynacja innością, relacja z Innym jako Twarzą ujawniła inne 
niebezpieczeństwo: rozpłynięcia się i zatracenia w bezosobowym 
kolektywizmie. Przełamaniem obu niebezpieczeństw jest filozofia generacji, 
czyli metafizyka bytu absolutnego pojętego jako czas. Nie jest on czymś 
statycznym i danym raz na zawsze, lecz urzeczywistnia się jako wielość 
relacji łączących ojca i syna. Figura ojca osiąga swój sens wtedy, gdy syn jest 
wielością niepoliczalną, jak w przypadku potomstwa Abrahama. Syn zaś 
najpełniej wtedy pozostaje w relacji do ojca kiedy jednocześnie pozostaje  
w relacji z braćmi. Filozofia generacji wprowadza człowieka w wielość, ale 
nie wielość indyferentną, chaotyczną, lecz w wielość uporządkowaną wedle 
relacji etycznej i właściwych jej kategorii, zwłaszcza odpowiedzialności.  
W ten sposób w relacjach międzyludzkich, w relacji ojciec-syn objawia się 
nieskończoność i radykalna transcendencja. 
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MĘSKOŚĆ ZIĘCIA W PERCEPCJI TEŚCIA - NA PODSTAWIE KSIĄŻKI 
„KRYSTYNA CÓRKA LAVRANSA”  S. UNDSET 

 
Wprowadzenie 
 
Ojciec jest pierwszym i jednym z najważniejszych mężczyzn w życiu 

córki. Stanowi dla niej wzór mężczyzny. Wzór ten pomaga córce  
w kształtowaniu wizerunku męskiego w rodzinie i poza nią (Sosnowski, 
2009, s. 211).  

E. Fromm (2006) podkreśla, że miłość ojcowska jest wymagająca. 
Wymagania stawiane dziecku dotyczą odpowiedzialności, posłuszeństwa, 
dyscypliny, niezależności, zdolności do kierowania własnym życiem (tamże, 
s. 51-54). Warto poddać analizie, na ile wymagania ojca dotyczą procesu 
realizacji przez dziecko zadań rozwojowych, w tym - wyboru 
współmałżonka. Według R. Huvighursta zadanie rozwojowe pojawia się w 
pewnym okresie życia jednostki (dzieciństwie, adolescencji, dorosłości) i 
wynika z jej  potrzeb (somatycznych i psychicznych) oraz wymogów 
społeczeństwa (Tyszkowa, 1993, s. 952). W ramach teorii  Huvighursta 
podkreśla się, że wybór współmałżonka jest również zadaniem 
rozwojowym, dlatego jego niewypełnienie u większości osób skutkuje 
brakiem poczucia szczęścia i niespełnieniem (tamże, s. 952).  

W niniejszym opracowaniu analizowano, jaką rolę ma do odegrania 
ojciec w wyborze małżeńskim córki. M. Apostolou, na podstawie analizy 
danych historycznych stwierdza,  że na  przestrzeni wieków małżeństwo 
córki, w porównaniu z małżeństwem syna, było poddane większej kontroli 
rodziców (Apostolou, 2010). Działo się tak dlatego, że w przypadku kobiet 
posiadanie potomstwa jest bardzo inwestycyjnie obciążające (tamże,  
s. 505). Dla kobiety wybór nieodpowiedniego współmałżonka jest bardziej 
brzemienny w skutki niż dla mężczyzny. Prawidłowość ta dotyczyła 
zwłaszcza kobiet z dawnych epok historycznych, m.in. dlatego, że rodziły 
wiele dzieci i w związku z tym stale były uzależnione od pomocy 
najbliższych, przede wszystkim współmałżonka. W związku z tym plany 
matrymonialne córek poddane były szczególnej kontroli, głównie ojców, 
którzy mieli wtedy dużą władzę.  

Nie każdy kandydat na współmałżonka córki zdobywa akceptację 
ojca. Warto zastanowić się nad tymi cechami przyszłego zięcia, które cieszą 
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się szacunkiem teścia. Jako podstawę teoretyczną dla niniejszych rozważań 
przyjęto koncepcję miłości ojcowskiej Fromma (2006). Przytoczony badacz 
zakłada, że ojciec kocha stawiając wymagania.   Fromm podkreśla znaczenie 
pierwiastka ojcowskiego reprezentowanego w osobie ojca (tamże, s. 51). 
Opisując miłość ojcowską mówi o jej „typie idealnym”  
(w ujęciu Maxa Webera) lub o archetypach (w ujęciu Junga) (tamże, s. 51).  

Wprawdzie Fromm nie analizuje roli ojca w wyborze małżeńskim 
córki, niemniej jednak wyjątkowo mocno akcentuje rolę ojcowskich 
wymagań. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że wymagania te dotyczą 
również zadań rozwojowych dziecka, w tym – wyboru współmałżonka. 
Warto się zastanowić, jakie wymagania stawia ojciec swojemu przyszłemu 
zięciowi. Fromm podkreśla, że ojciec reprezentuje świat przedmiotów, 
dyscypliny, prawa, ładu i porządku. (tamże, s. 51). Z tego względu 
wysunięto hipotezę, że w stosunku do ewentualnego zięcia, z racji jego płci, 
przyszły teść stawia „męskie” wymagania: odpowiedzialności, zaradności, 
odwagi.  

W niniejszym opracowaniu zagadnienie męskości zięcia w oczach 
teścia przedstawiono na przykładzie literatury pięknej, a dokładnie 
powieści historycznej zatytułowanej „Krystyna córka Lavransa” S. Undset 
(Undset, 1966). Przytoczona powieść,  składająca się z trzech tomów, 
została napisana w latach 1920-1922, a w roku 1928 Undset dostała za nią 
literacką Nagrodę Nobla. W przytoczonej powieści historycznej opisane 
zostały losy czternastowiecznej Norwegii za panowania Haakona V (1299-
1319) oraz króla Magnusa (1319-1344). Najważniejszym wątkiem książki 
są losy Krystyny i jej męża – rycerza Erlenda. Mąż Krystyny od początku nie 
cieszył się względami przyszłego teścia – ojca Krystyny, Lavransa. Niemniej 
jednak Lavrans, jako że był kochającym i empatycznym ojcem, starał się 
zaakceptować zięcia, co ostatecznie w pewnym stopniu mu się udało.  

Biorąc pod uwagę fakt, że akcja książki toczy się w średniowieczu, 
warto zwrócić uwagę na fakt szczególnej roli ojca w tym okresie. Władza 
ojcowska w średniowiecznej, norweskiej klasie wyższej była bardzo duża – 
ojciec decydował o wyborze małżeńskim córki, zapewniał rodzinie ochronę, 
decydował o podziale majątku. W czasach wojennej zawieruchy brał udział 
w wyprawach wojennych, co dawało mu splendor i poważanie. Męscy 
bohaterowie przytoczonej powieści sami nieraz przewodzili niewielkim 
wyprawom w przygranicznych terenach lub organizowali ochronę rodziny 
przed dzikimi plemionami (Karelowie, Rusini). 

W dzisiejszej rzeczywistości rola ojca uległa ogromnemu 
ograniczeniu. Wobec problemów wychowawczych z dorastającymi dziećmi 
ojciec przyjmuje często postawę bierności i wycofania (Mendecka, 1995). 
Rola rodziców w wyborze współmałżonka dziecka jest całkowicie 
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(przynajmniej w aspekcie formalnym) ograniczona. Wybór przyszłego 
męża (żony) jest tylko i wyłącznie prywatną sprawą dzieci. Zdając sobie 
sprawę z tego, że udział rodziców w wyborze współmałżonka dziecka 
pociągał za sobą wiele problemów (kastowość, nacisk na łączenie się 
majątków, bagatelizowanie uczucia łączącego młodych), warto 
równocześnie poddać rozważeniu, na ile dzisiejszy model sprzyja trwałości 
małżeństwa, na ile młodzi ludzie czują się wspierani przez starsze 
pokolenie, które z kolei ma poczucie, że może podzielić się z młodymi 
swoim doświadczeniem w kwestii wyboru współmałżonka.  

1. Wymagania teścia stawiane przyszłemu zięciowi 

Rola ojca w wyborze przez córkę współmałżonka zaczyna się od 
czasu jej wczesnego dzieciństwa. Ojciec, który na początku narodzin dziecka 
ma z nim mniejszy kontakt niż matka, stopniowo coraz bardziej angażuje 
się w wychowanie. Jako pierwszy mężczyzna w życiu dziewczynki staje się 
dla niej wzorem męskości, gdzie wzór ten jest w dużym stopniu 
nieuświadomiony (Krzysteczko, 2000, s. 281). Rola ojca w wyborze przez 
córkę współmałżonka staje się szczególnie widoczna, gdy zaczyna się ona 
spotykać z chłopcami. Prawdopodobnie kochający i stawiający wymagania 
ojciec stanowi dla córkę ochronę. Można przypuszczać, że chłopak, 
zakochany w dziewczynie, stawia czoła pewnemu wyzwaniu, gdy 
odwiedzając ją w domu, poznaje również jej ojca. Takie spotkanie jest 
spotkaniem dwóch mężczyzn. Mężczyzna, w porównaniu z kobietą, patrzy 
bardziej chłodno i instrumentalnie. Dla ojca pewne rzeczy – jak np. wygląd 
zewnętrzny wybranka córki- są mało ważne. W tym miejscu warto 
przytoczyć rozmowę rodziców Krystyny:  

„Siedzieli przez chwilę, po czym Ragnfrida spytała: 
-  Jak on wygląda – ten Erlend z Husaby? 
- Och! – rzekł Lavrans ociągając się z odpowiedzią. – Jest pięknym 

mężczyzną – na swój sposób. Ale nie bardzo wygląda mi na to, by był zdatny 
do czego innego jak do zawracania głowy kobietom” (Undset, 1966, t. 1,  
s. 194). 

A więc walory fizyczne, które mogą oddziaływać na kobiety, w 
przypadku mężczyzn mają mniejsze znaczenie. Ojciec nie przywiązuje dużej 
wagi do wyglądu zewnętrznego. Mężczyźni, oceniając innego mężczyznę, 
rzadko biorą pod uwagę jego aparycję. Natomiast wysoko wartościują 
zaradność, osiągnięcia zawodowe, umiejętność zapewnienia bytu rodzinie, 
odpowiedzialność, racjonalne zachowanie. Mężczyzna stawia więc 
wymagania, również innym mężczyznom, szczególnie, jeśli walczą oni  



 ISSN 2082-7067 1(13)2013 Kwartalnik Naukowy FIDES ET RATIO 

o względy bliskich mu osób, w tym córek. Ta rola ojca w sytuacji przyszłego 
zamążpójścia córki wydaje się nie do przecenienia. Ojciec chroni córkę 
przed mężczyznami, których  nie uważa za wystarczająco dobrych dla 
swojej córki. Warto przytoczyć słowa Lavransa: 

„To, że nie chcę cię zmuszać, byś wzięła męża, który nie jest ci miły, 
Krystyno – choć Bóg i święty Olaf raczą wiedzieć, co masz przeciwko 
człowiekowi, któremu cię przyrzekłem – to jedna sprawa, a zupełnie co 
innego, czy ten, ku któremu zwróciłaś serce, jest taki, bym mógł cię jemu 
oddać” (tamże, t. 1. s. 181).  

Ojciec ceni uczucie, którym przyszły zięć darzy jego córkę, również 
odpowiedzialność i zaradność zięcia są przez teścia wysoko wartościowane. 
Warto podkreślić, że Krystyna miała łagodne usposobienie, była 
małomówna i pracowita. Cechy, takie jak władczość, były obce jej 
osobowości, stąd ojciec wiedział, że potrzebuje męża, który byłby dla niej 
podporą i na którym mogłaby polegać. Lavrans tłumaczył ten fakt swatom 
swojej córki: 

„Chciałbym tyle powiedzieć, że córka moja nie została tak wychowana, 
aby mogła samodzielnie rozporządzać włościami i bogactwem, zawsze 
bowiem dążyłem do tego, by ją dać człowiekowi, w  którego ręce mógłbym 
spokojnie złożyć dobro mojego dziecka”  (tamże, t. 1. s. 232). 

O dobrych intencjach ojca wspomniała również matka głównej 
bohaterki, Ragnfrida: 

„Chciałam ci tylko rzec: życzę ci, abyś dostała męża, którego byś mogła 
miłować. Musisz jednak postępować rozumnie, aby Lavransowi nawet na myśl 
nie przyszło, żeś sobie wybrała jakiegoś nieszczęśnika, takiego, który lekce 
sobie waży cześć i spokój kobiety. Gdyż takiemu nie odda cię przenigdy, nawet 
wówczas, gdyby chodziło o to, aby cię uchronić przed jawną hańbą. Wtedy 
wybrałby raczej oręż, by rozstrzygnął pomiędzy nim a tym, który zmarnował 
twoje życie” (tamże, t. 1, s. 188). 

 
1.1. Wymagania teścia dotyczące zdolności zięcia do zapewnienia 

                    ekonomicznego bytu rodziny 
Fromm podkreśla, że ojciec jest  odpowiedzialny za rozwój 

ekonomiczny rodziny (Fromm, 2006, s. 51). Rolą ojca jest wyznaczanie 
pewnych męskich standardów, w tym finansowych. W odniesieniu do 
niniejszego opracowania można powiedzieć, że w opinii zaradnego, 
odpowiedzialnego ojca godnym jej córki jest taki mężczyzna, który zapewni 
jej poczucie bezpieczeństwa, również finansowego. Erlend syn Mikołaja nie 
do końca spełniał ten warunek. Mimo ogromnego bogactwa, sukcesywnie 
trwonił majątek. Lavrans niejednokrotnie wyrażał swoją negatywną opinię 
o zaradności Erlenda:   
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„Wielkim dziedzictwem, które przejął po panu Mikołaju, tak 
gospodarzył, że skurczyło się bardzo. Nie dla takiego zięcia harowałem i 
starałem się zabezpieczyć moje córki”  (Undset, 1966, t. 1. s. 194).  

Krystyna prawie od początku swojej znajomości z Erlendem widziała 
jego małą gospodarność. Fakt ten dostrzegła już na jednym z pierwszych 
spotkań z Erlendem:  

„Potem mówili o wielkiej spuściźnie, którą odziedziczył po rodzicach. 
Krystyna zauważyła, że niedokładnie rozeznawał się w tych sprawach. Ona 
wiedziała niejedno o zakupie włości przez ojca. Erlend w innym kierunku 
prowadził swoje sprawy, sprzedawał i rozpraszał, zaprzepaszczał i zastawiał 
dobra, najwięcej w latach ostatnich, gdy chciał się rozstać ze swoją nałożnicą 
i mniemał, że jego zły tryb życia pójdzie wkrótce w zapomnienie i krewni mu 
dopomogą. Łudził się, że w końcu zostanie mianowany królewskim wójtem 
nad połową okręgu Orkdola, jak jego ojciec” (tamże, t. 1. s. 138).  

To, że Erlend źle zarządzał swoim gospodarstwem, Krystyna jasno 
zobaczyła, gdy jako młoda mężatka przybyła na jego dwór:  

„Kiedy na drugi dzień obchodziła z Erlendem dwór, spotykała na 
każdym kroku dowody złej gospodarki. Po skończonych godach weselnych 
pustką będą świeciły spichrza i stodoły; sąsieki były prawie że wymiecione.  
I nie pojmowała, jak Erlend zamyśla wykarmić przez zimę tyle koni i bydła 
skąpym zapasem słomy i siana; liści zaś zebrano tak mało, że nawet dla owiec 
nie mogło wystarczyć” (tamże, t. 2, s. 12).  

„Jedno poddasze było w połowie zapełnione niezdatnym zgoła do 
użytku płótnem; zbierano je widać przez wiele lat. W jakiejś zaś komorze 
pełno było starej, nie pranej i cuchnącej wełny, częściowo w worach, 
częściowo walającej się po podłodze. Gdy Krystyna włożyła w nią rękę, 
potoczyły się na dłoń małe brązowe poczwarki; widocznie dostały się tu mole 
i robaki. Bydło było nędzne, chude, parszywe i okaleczałe, nigdzie też dotąd 
nie widziała tak wielu starych sztuk” (tamże, t. 2, s. 12). 

Krystyna starała się naśladować ojca w prowadzeniu gospodarstwa. 
Robiła to chętnie, była prawdziwym wzorem dla służby. Warto podkreślić, 
że oddziaływania wychowawcze ojca, jego pozytywny wzór osobowy  
w podejściu do obowiązków dnia codziennego jest tym skuteczniejszy, im 
wyższa jest samoocena ojca i pozytywne postrzeganie własnych 
umiejętności, zaradności (Murawska-Ziobro, 2012, s. 39). Podobnie jak 
Lavrans, Krystyna lubiła swoją pracę i była jej oddana:  

 „A Krystyna codziennie pokazywała służbie spokojną i pogodną twarz. 
Nie karciła nikogo, lecz gdy któraś z dziewek sprzeciwiła się jej rozkazowi, 
udawała, że wierzy, iż tamta nie może sama wydołać robocie, i pokazywała 
jej po przyjacielsku i łagodnie, jak miało to być wykonane. Tak bowiem 



 ISSN 2082-7067 1(13)2013 Kwartalnik Naukowy FIDES ET RATIO 

postępował jej ojciec z nowymi parobkami, kiedy byli uparci, i nikt nie śmiał 
po raz drugi sprzeciwić się Lavransowi na Jorund” (Undset, 1966, t. 2, s. 30). 

Przez całe życie małżeńskie to Krystyna była tą, która czuła się 
odpowiedzialna za całe gospodarstwo: 

 „Walczyła i harowała każdego dnia, każdej godziny, odkąd jako żona 
Erlenda przybyła na jego dwór, odkąd ujrzała, że konieczny był tam człowiek, 
który by walczył o to, by ratować dziedzictwo dla noszonego pod sercem 
potomka” (tamże, t. 3, s. 27-28). 

„Lecz Erlend nigdy tego od niej nie żądał. Nie ożenił się z nią po to, aby 
narzucić jej troski i pracę, lecz aby spała w jego ramionach. A potem, kiedy 
czas nastawał, dziecię leżało u jego boku i żądało dla siebie starunku i miejsca 
przy jej piersi” (tamże, t. 3, s. 28). 

W życiu Erlanda pierwsze lata małżeństwa z Krystyną zbiegły się 
sukcesami w jego życiu pozarodzinnym. Dla Lavransa była to pozytywna 
informacja. Dał temu wyraz w rozmowie z Krystyną: 

 „Ja sam powiedziałem i inni również to mówili, że Erlend nadaje się 
tylko do uwodzenia kobiet. I tyś również winna temu, że tak mówiono – tyżeś 
sama to udowodniła. Od tego czasu pokazał jednak, że nadaje się też do czego 
innego: pozyskał dobre imię dzięki odwadze i rzutkości w wojennej wyprawie. 
Niemały to zysk dla twych synów, że ojciec ich posiadł sławę mężnego  
i sprawnego rycerza” (tamże, t. 2, s. 234). 

Należy podkreślić, że Lavrans szczęśliwie nie dożył dnia, w którym 
Erlend – częściowo na skutek nawiązanego romansu, a częściowo na skutek 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności – został oskarżony o zdradę króla i 
stracił cały swój majątek. Jego żona i siedmiu synów zostali pozbawieni 
majątku i rycerskiego tytułu.  

 
1.2.  Wymagania teścia dotyczące podobieństwa zięcia do niego 
Miłość ojca jest warunkowa. Oznacza to, że ojciec kocha dziecko 

wtedy, gdy spełnia ono jego warunki (Fromm, 2006, s. 52). „Kocham cię, 
ponieważ spełniasz moje oczekiwania, ponieważ wypełniasz swój 
obowiązek, ponieważ jesteś taki, jak ja” (tamże, s. 52). Ten warunek 
kochający ojciec prawdopodobnie stawia również swojej córce w kwestii 
zamążpójścia, w pewnym sensie odnosi się on również do ewentualnego 
zięcia. 

Ojciec ceni w przyszłym zięciu przytoczone wcześniej cechy: 
zaradności, odpowiedzialności. Mężczyzna, który stara się o rękę jego córki 
i charakteryzuje się takimi cechami, zyskuje jego sympatię. Kochający, 
odpowiedzialny, pracowity i zaradny ojciec wysoko ocenia tych 
kandydatów na męża dla swojej córki, którzy w zakresie wymienionych 
cech są do niego podobni (tamże, s. 52). Te warunki spełniał Szymon - 
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mężczyzna, którego pierwotnie Lavrans wybrał Krystynie na męża. 
Zarówno Lavrans, jak i Szymon, cechowali się dużym poczuciem 
odpowiedzialności, byli dobrymi gospodarzami, a później - czułymi  
i zaangażowanymi ojcami. Krystyna od początku dostrzegała – jeszcze w 
czasie, gdy była zaręczona z Szymonem – ze ojciec bardzo upodobał sobie 
Szymona na zięcia.  

Ona sama jednak sprzeciwiła się woli ojca. Akceptowała jego wybór, 
dopóki nie spotkała Erlenda, w którym się zakochała. Wówczas zerwała 
zaręczyny z Szymonem. Gdy spotkała Erlenda, miała niecałe 16 lat, szybko 
też nawiązała z nim relację seksualną. Jeśli przyjmiemy, że pierwsze 
stosunki seksualne mają charakter przywiązaniowy (Kępiński, 1992; 
Teachman, 2003;  Alexander, Garda, Kanade, Jeebhoy, Ganatra, 2006), 
zrozumiałym staje się fakt, że nie chciała go zostawić, mimo ogromnego 
sprzeciwu ojca. Niemniej jednak Krystyna dość szybko dostrzegła, że Erlend 
nie pasuje do środowiska, w którym się wychowała:  

„Kochała go ponad wszystko i miłość ta wypełniała jej serce, chociaż 
przez cały czas wiedziała i widziała też tamto: jak mało pasuje ten dworny 
mąż w wytwornym czerwonym kaftanie, że srebrnymi ostrogami na nogach i 
w pozłocistym pasie do żniwiarskiej krzątaniny na Jorund” (Undset, 1966,  
t. 1, s. 249). 

Z kolei Lavrans był prawdziwym gospodarzem. Słynął z pracowitości 
i  gospodarności:  

„Jej ojciec znał każdą piędź swej posiadłości, opanował w pełni ową 
chłopską wiedzę o kaprysach pór roku, potrafił radzić sobie z każdą glebą, czy 
podczas słot, czy suszy, w wietrzne czy gorące lata; znał doskonale swe 
zwierzęta, które sam nabywał i sprzedawał, hodował i krzyżował przez całe 
pokolenia, słowem miał wszystkie wiadomości, które tu były nieodzowne” 
(tamże, t.1, s. 28). 

Krystyna dostrzegała też dużą różnicę między obu mężczyznami  
w kwestii ich zdyscyplinowania i roztropności: 

 „Przypomniała sobie ojca z czasów swej młodości, na wielkich 
pijatykach podczas uroczystych świąt i biesiad, jak się śmiał z całego serca, 
przy każdym żarcie klepał się po udach i każdego męża, który mu się zdawał 
równej z nim mocy, wzywał na zapasy, by zmierzyć z nim siłę swych mięśni, 
jak ujeżdżał konie i pląsał ochoczo w tańcu, ale najbardziej się śmiał, kiedy 
sam niepewnie stał na nogach; jak rozdawał dary i promieniał dobrotliwością 
i życzliwością ku wszystkim. Domyślała się, że ojcu trzeba od czasu do czasu 
silnego oszołomienia pomiędzy ustawiczną pracą, surowymi postami i cichym 
pożyciem domowym wśród swoich, którzy w nim widzieli najlepszego 
przyjaciela i podporę. 
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Czuła również, że jej mąż nigdy nie ma potrzeby upijać się na umór, 
pewnie dlatego, że tak bardzo sobie folgował nawet po trzeźwemu i zawsze 
szedł za swoimi zachciankami nie myśląc wiele o tym, co słuszne, a co nie, ani 
też co ludzie uważają za dobry obyczaj i roztropne zachowanie” (tamże, t. 2, 
s. 225). 

Erlend posiadał istotną cechę męską, taką jak odwaga, która cieszyła 
się akceptacją teścia. Dobitnie ujął to Lavrans w rozmowie z córką:  

„Zimnej stali nie lękał się Erlend nigdy” (tamże, t. 2. s. 233).  
Odwaga Erlenda ujawniła się już w tracie jego narzeczeństwa  

z Krystyną. Krótko przed weselem głównych bohaterów wybuchł pożar w 
gminie, który zajął również kościół. Erlend z narażeniem swojego życia 
starał się ugasić pożar. Jego bohaterskie zachowanie nie uszło uwadze 
teścia: 

 „Krystyna miała wrażenie, że od owego pożaru Lavrans polubił 
bardziej swego zięcia” (tamże, t. 1. s. 256).  

Tak więc Lavrans dostrzegał, że Erlend miał pewne cechy, które – 
umiejętnie wykorzystane – mogłyby przynieść mu szacunek i splendor: 

„Gdyby teraz były takie czasy, że jakiś książę potrafiłby przywiązać do 
siebie tego męża i użyć go dla swoich celów...Ale w świecie takim, jak 
dzisiejszy, gdzie każdy mógł polegać jedynie na sobie...” (tamże, t. 2, s. 86-87). 

Erlend umiał pozyskać sympatię osób, na których mu zależało. W 
pewnym sensie dotyczyło to też Lavransa: 

„Lavrans nieraz prosił Boga i cierpliwość wobec męża swej córki; teraz 
zaś był omal zły na siebie, gdyż Erlend był mu milszy, niżby sam chciał, i czuł, 
że tej nocy, kiedy się kościół palił, polubił go bardzo. Nie w tym długim ciele 
leżała wina, że Erlend tak mało był męski. Boleśnie ukłuło coś serce 
ojca...Szkoda było tego Erlenda, on by się zaprawdę nadawał do czegoś więcej 
niż do uwodzenia kobiet. Ale ze wszystkich innych jego poczynań nie więcej 
wynikło niż z wybryków niedorostka” (tamże, t. 2. s. 86).  

Lavrans cieszył się szacunkiem otoczenia, w tym również swojego 
zięcia, który miał o nim dobre zdanie. Erlendowi zależało na dobrej opinii 
Lavransa, żałował, że uwiódł Krystynę. Swoją postawę ukazał w dzień 
śmierci teścia: 

„Twarz Erlenda drżała i łzy spływały mu po licach, kiedy podniósł  
i ucałował rękę Lavransa prosząc go cicho, by mu wybaczył wszystko, co 
przez te lata względem niego zawinił. Lavrans odparł, że czyni to z całego 
serca i że będzie błagał Boga, by go nigdy nie opuszczał. Dziwnie promienne, 
blade światło leżało na pięknym obliczu Erlenda. Cicho cofnął się i stanął 
u boku żony, trzymając ją za rękę” (tamże, t. 2.  266).  

 
1.3.  Wymagania teścia dotyczące odpowiedzialności zięcia 
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Erlend, choć pochodził z wyższego stanu niż Lavrans i jego córka, nie 

zyskał aprobaty przyszłego teścia. Lavrans, już w jednej z pierwszych 
rozmów z córką na temat Erlenda,  zdecydowanie ujawnił swoją ostrożność 
wobec jej małżeńskiego wyboru. Decyzję swoją uzasadniał m. in odwołując 
się do braku odpowiedzialności Erlenda w kwestii jego nieślubnego 
potomstwa: 

„- Wiem- rzekła Krystyna. Mówiła niepewnie. – Wiem również, że miał 
osiemnaście lat, gdy poznał ją – swoją nałożnicę. 

- I ja byłem w tym wieku, gdym się żenił – odparł Lavrans. – Za moich 
młodych lat byliśmy zdania, że mężczyzna osiemnastoletni winien za siebie 
odpowiadać i winien mieć na oku dobro swoje i innych”(tamże, t. 1, s. 192). 

Po weselu córki Lavrans już całkowicie nie krył swoich negatywnych 
uczuć:  

„Och, nigdy, przenigdy nie powinienem był dać jej temu człowiekowi. 
Niech mi Bóg będzie łaskaw. Wiedziałem o tym przez cały czas: on zniszczył 
jej młodość i niewinność. Nie wierzyłem w to, nie...jakżeż mógłbym w coś 
takiego wierzyć, gdy chodzi o Krystynę, ale przecież wiedziałem. Mimo to ona 
jest za dobra dla tego gnuśnego hultaja, który zmarnował siebie i ją. Gdyby ją 
uwiódł nawet dziesięć razy, nie powinienem był dać mu jej, aby jeszcze 
bardziej zniszczył jej życie i szczęście” (tamże, t. 1. s. 272).  

Obawiał się, że Krystyna będzie mieć trudne życie z Erlendem. 
Tłumaczył to swojej żonie:  

 „Czyż nie rozumiesz? Teraz on ma nad nią zupełną władzę – on, który 
sam nigdy nie miał się w garści. Ciężko jej będzie oprzeć mu się w 
czymkolwiek, a gdy będzie musiała to zrobić, będzie to dla niej bolesne. Moje 
biedne, biedne dziecko” (tamże, t. 1. s. 272). 

Jak stwierdza dalej Lavrans:  
„Nie pojmuję omal, czemu Bóg nakłada na mnie tak ciężkie cierpienia. 

Przecież usilnie starałem się o to, żeby pełnić Jego wolę. Dlaczego zabrał nam 
nasze dzieci, Ragnfrido, jedno po drugim – najpierw naszych synów, potem 
małą Ulvhildę, a teraz tę, którą najbardziej umiłowałem, musiałem oddać, 
odartą ze czci, niegodnemu zaufania, nierozumnemu mężowi. Pozostaje nam 
jeszcze nasza najmłodsza, ale wydaje mi się nierozsądne cieszyć się nią, póki 
nie zobaczę, co się z nią stanie”(tamże, t. 1. s. 272). 

Smutek i żal ojca dostrzegła Krystyna: 
„Przypomniała sobie twarz ojca w chwili, gdy odjeżdżała z Erlendem  

i pomagał jej dosiąść konia. Nadrabiał miną, bo tylu ludzi stało dookoła, ale 
ujrzała jego oczy. Pogłaskał jej ramię i ujął rękę na pożegnanie. Wówczas 
była przede wszystkim rada, że odjeżdża z domu, ale teraz zdawało jej się, że 
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wspomnienie tych oczu ojca przez całe życie palić będzie jej duszę” (tamże, t. 
2, s. 13).  

 
2. Cierpliwość i wyrozumiałość miłości ojcowskiej a wybory 

                małżeńskie córki 
 
Lavrans czuł się bardzo odpowiedzialny za wybór małżeński córki. Jej 

decyzję o poślubieniu Erlenda od początku uważał za niewłaściwą:  
„Wielką boleść i zmartwienie sprawiłaś mi swoim postępkiem, córko, 

ale wiesz, że twoje dobro najbardziej mi leży na sercu. Bóg jeden 
wie...cokolwiek byś nie zrobiła, mojego uczucia to nie odmieni. On i Jego 
litościwa Matka wspomogą nas, tak że się wszystko na dobre obróci” (tamże, 
t. 1. s. 182).  

Lavrans, z racji dużej empatii i dobroci, starał się nie odrzucać córki. 
Spełniał więc jak najbardziej zasady pełnej miłości ojcowskiej w ujęciu 
Fromma „Miłość ojca powinna kierować się pewnymi zasadami; powinna 
być raczej cierpliwa i wyrozumiała, niż posługiwać się groźbami  
i narzucaniem swojego autorytetu” (Fromm, 2006, s. 52). Lavrans potrafił 
dostosować się do wymagań rozwojowych swoich dzieci, wspierał je, choć 
ich wybory nieraz sprawiały mu ból.  

W tym miejscu warto przywołać rezultaty badania G. Mendeckiej, 
która analizowała różnice w pełnieniu roli ojca w zależności od wieku 
(Mendecka, 1995). Rola ojca analizowana była za pomocą dwóch 
wskaźników: postaw rodzicielskich oraz stosowania nagród i kar. Rezultaty 
ujawniły, że w kwestii pełnienia roli ojca u badanych mężczyzn wystąpiły 
duże zmiany uwarunkowane ich wiekiem. Jak podkreśla Mendecka, zmiany 
te nie spowodowały jednak wzrostu rodzicielskich kompetencji, a więc nie 
miały charakteru rozwojowego. Mężczyźni w wieku średnim, którzy 
posiadali dorastające dzieci, otaczali je właściwą opieką i miłością, ale mieli 
trudności z kierowaniem nimi i stawianiem im wymagań. Ich kary były 
formalne i restrykcyjne, a nagrody stosowali rzadko. Mieli trudności  
z traktowaniem własnych dzieci podmiotowo (tamże, s. 26).  

Warto podkreślić, że Lavrans dość dobrze radził sobie ze zmianami 
rozwojowymi w pełnieniu roli ojca. Dziecko z wiekiem dojrzewa 
intelektualnie i emocjonalnie, w kontaktach z rodzicami jest coraz bardziej 
powściągliwe, co wymaga korekt w sprawowaniu ról rodzicielskich przez 
ojca i matkę (tamże, s. 28). Kontrola rodziców, ich sposób stawiania  
i egzekwowania wymagań, zakres kontroli muszą ulec modyfikacji (tamże,  
s. 28). Warto jeszcze raz podkreślić, że rola ojca w średniowiecznej 
Norwegii była bardzo duża, ojciec miał prawo wydać córkę za mąż wbrew 
jej woli. Lavrans starał się zrozumieć motywy decyzji córki, choć decyzja ta 
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wywoływała w nim ogromne emocje, na początku przede wszystkim 
negatywne.  

 
3. Rola ojca a ochrona seksualności córki 
 
Ojciec chroni seksualność córki. Prawidłowość tę można dostrzec w 

jednym z dialogów Lavransa  z żoną. Wątek dotyczący seksualności córki 
rozpoczęła Ragnfrida, zaraz na samym początku znajomości córki  
z Erlendem, po jej rocznym pobycie Oslo: 

 „Czyżeś nie zauważył, że Krystyna jest zupełnie odmieniona, odkąd 
wróciła z Oslo, że chodzi jak opętana? Czyż nie pojmujesz? Kocha tak bardzo 
tego człowieka, że może się zdarzyć nieszczęście, jeśli nie przyzwolisz.  

- Co masz na myśli? – spytał Lavrans i spojrzał na nią badawczo.  
- Niejeden człowiek pozdrawia swego zięcia nie wiedząc o tym – rzekła 

Ragnfrida. 
Zdawało się, że Lavrans zdrętwiał. Powoli twarz jego zbielała zupełnie. 
- Ty, jej matka! – rzekł ochryple. – Czy może...Czyś widziała może tak 

pewne oznaki, że ośmielasz się oskarżać o to własną córkę? 
- Nie, nie – odparła szybko Ragnfrida. – Nie to mam na myśli. Ale nikt 

nie może wiedzieć, co się stało albo co się stać może. O niczym innym ona 
teraz nie myśli, tylko że kocha tego człowieka, i pewnego dnia mogłaby nam 
pokazać, że go przenosi nad cześć albo nad życie!” (t1. s. 196). 

Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo gwałtowną reakcję Lavransa na 
takie słowa żony:  

„Czyś zgłupiała? Jak możesz nawet tak myśleć o naszym pięknym, 
dobrym dziecku!” (Undset, 1966, t. 1. s. 196). 

Lavrans był przeciwny małżeństwu córki z Erlendem, już sama myśl  
o tym, że córka mogłaby podjąć współżycie seksualne z mężczyzną jej 
niegodnym, wywoływała w nim bardzo żywe, negatywne emocje. Należy 
przypomnieć, że akcja książki toczy się w średniowieczu, a więc w czasach, 
gdzie fakt podjęcia przez niezamężną kobietę współżycia seksualnego  
z mężczyzną, automatycznie powodował, że to już nie przyszły narzeczony 
musiał starać się o narzeczoną, ale odwrotnie – rodzicom narzeczonej 
zależało na tym, aby kochanek ich córki jak najszybciej zawarł z nią 
małżeństwo. Należy zaznaczyć, że Erlend do końca starał się o Krystynę tak, 
jakby byłą niewinną dziewczyną - chociaż musiał kilka lat czekać na zgodę 
Lavransa na małżeństwo z jego córką. Ten fakt - honorowość Erlenda – 
docenił po latach Lavrans w rozmowie z Krystyną.  

W tym miejscu warto zastanowić się, na ile brak zaangażowania 
ojców w wybory małżeńskie dzieci, a przede wszystkim – brak ojcowskich 
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wymagań (stawianych zarówno dzieciom, jak i ich potencjalnym 
małżonkom) przyczynia się do dzisiejszej kruchości małżeństwa. 
Wymagający ojciec, stawiający zięciowi wymagania – prawdopodobnie 
przyczynia się do tego, że córka jest postrzegana jako trudna do zdobycia, a 
ostateczne małżeństwo z nią – jako sukces i źródło radości. Prawidłowość 
ta dotyczyła w pewnym sensie również Erlenda i jego stosunku do 
Krystyny. Lavrans bardzo długo wstrzymywał się ze zgodą na małżeństwo 
córki. Przez ten czas młodzi widywali się bardzo rzadko. Erlendowi przez 
ten czas nawet na myśl nie przyszło, żeby wycofać się z małżeństwa  
z Krystyną. Wręcz przeciwnie – ogromnie się cieszył, z radością przyglądał 
się weselnym przygotowaniom: 

„- Czy nie zdaje ci się to dziwne – rzekł promieniejący - że to na nasze 
wesele sposobi się to wszystko?” (tamże, t. 1. s. 249). 

Swoje ogromne wzruszenie ujawnił zaraz po weselu: 
„- Zapomnij – błagał usilnym szeptem – zapomnij o wszystkim, 

Krystyno, o wszystkim prócz tego, że jesteś moją żoną, a ja twoim mężem. 
Uderzeniem ręki zgasił ostatnią z palących się świec, rzucił się  

w ciemności na łoże obok niej – i on łkał także: 
- Nigdy, nigdy podczas tych wszystkich ostatnich lat nie wierzyłem, że 

dożyjemy tego dnia” (tamże, t. 1. s. 249). 
Małżeństwo Krystyny i Erlenda, choć trudne, nie było pozbawione 

wielkiego uczucia. Oprócz ogromnej fizycznej fascynacji uczucie to 
przetrwało dzięki szczególnym cechom osobowościowym małżonków. Ze 
strony Krystyny była to pracowitość, łagodność, oddanie i wierność, z kolei 
ze strony Erlenda – duża atencja dla żony: 

„My, Krystyno, nie mamy już tylu lat przed sobą, zanim nadejdzie 
starość. Chceszże zmarnować ten czas, kiedy jeszcze jesteś zdrowa i piękna,  
i stworzona do radowania się życiem, Krystyno? (tamże, t.. s. 226).  

Zaletą Erlenda był też brak chowania urazy oraz świadomość swoich 
przewinień w stosunku do żony. Dobitnie ujął to w rozmowie z Krystyną 
(już po śmierci Erlenda) zaprzyjaźniony ksiądz: 

„A twój małżonek, Krystyno – Panie, świeć nad jego duszą – wiem, że we 
dnie i w nocy czyniłaś mu w sercu wyrzuty z powodu jego nierozwagi. Zdaje 
mi się jednak, iż dla tak dumnej kobiety jak ty dużo cięższe musiałoby być 
poznanie, że Erlend wiódł cię z sobą przez hańbę i zdradę, i krew, gdybyś choć 
jeden raz się przekonała, że człowiek ten czyni coś z zimnym rozmysłem.  
I sądzę, że przede wszystkim twoją wiernością, zarówno w gniewie i złości, jak 
w miłowaniu, trzymałaś przy sobie Erlenda. Bo o ile nie chodziło o ciebie, 
zawsze kierował się zasadą: co z oczu, to z pamięci. Bóg niech mu będzie 
miłościw, obawiam się, że Erlend nigdy nie był na tyle rozumny, by kajać się  
z powodu swych grzechów; lecz przewinień względem ciebie żałował i gorzko 
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się nimi smucił. I ta nauka, miejmy nadzieję, wyjdzie mu jeszcze po śmierci na 
pożytek” (tamże, t. 3. s. 393). 

Przede wszystkim zaś oboje małżonkowie byli gorliwymi 
chrześcijanami, popełniając  błędy, mieli świadomość grzechu. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że dla katolików małżeństwo jest nierozerwalne, 
problemy małżeńskie głównych bohaterów są ponadczasowym przykładem 
wytrwania w małżeństwie aż do śmierci. 
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POSTAWY RODZICIELSKIE OJCA A STYL PRZYWIĄZANIOWY  

W DOROSŁYCH RELACJACH CÓRKI 
 

 
1. Pojęcie i typologia postaw rodzicielskich  
 
Termin postawa należy do pojęć wieloznacznych i posługują się nim 

przedstawiciele różnych dziedzin naukowych pragnących zbadać lub opisać 
ustosunkowanie się do czegoś lub stosunku do kogoś (Rembowski, 1972,  
s. 53). B. Wojciszke (2007, s. 79) w definicji postawy zwraca uwagę na 
względnie stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania 
się człowieka do tego obiektu. Określając czyjąś postawę wobec obiektu 
należy ją umiejscowić na kontinuum ustosunkowania się człowieka do tego 
obiektu. Po jednej stronie tego kontinuum znajdzie się odrzucenie obiektu  
i jest to biegun skrajnie negatywny, a na drugim końcu kontinuum jest 
całkowita akceptacja obiektu, czyli biegun skrajnie pozytywny. Zatem 
charakterystycznymi własnościami dla postawy są pozytywny lub 
negatywny znak oraz poziom natężenia owego ustosunkowania. Pozytywna 
postawa wobec danego obiektu wyraża się jego aprobatą, chęcią chronienia 
i działania na jego korzyść, natomiast negatywna wiąże się z potępianiem, 
zwalczaniem i działaniem na niekorzyść tegoż obiektu (tamże).  

J. Rembowski (1972, s. 55). postawę rodzicielską definiuje jako 
całościową formę ustosunkowania się rodziców (osobno ojca, osobno matki) 
do dzieci, do zagadnień wychowawczych itp., ukształtowaną podczas 
pełnienia funkcji rodzicielskich. Postawa rodzicielska zawiera w sobie, trzy 
komponenty ustosunkowania się do dziecka: myślowy (ocena zachowania 
dziecka, pogląd na dziecko), uczuciowo-motywacyjny (sposób, ton  
i ekspressja wypowiedzi do dziecka,, oraz zachowania niewerbalne rodzica) 
i działanie (zachowanie wobec dziecka: przytulanie go, karanie).  

Te same komponenty postawy rodzicielskiej (poznawczy, 
emocjonalny i behawioralny) wyróżnia M. Braun–Gałkowska (1986, s. 56), 
która postawę rodzicielską ujmuje jako względnie stały sposób odnoszenia 
się do dziecka. Ustosunkowanie to oparte jest na pewnych danych 
intelektualnych, zabarwione określonymi emocjami i związane z tendencją do 
względnie stałych zachowań.  
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M. Ziemska (1973, s. 31-32 postawę określa jako tendencję do 
zachowania się w specyficzny sposób wobec jakiejś osoby, sytuacji czy 
problemu, czyli, ogólniej ujmując, jakiegoś przedmiotu, na który jest 
skierowana. Zatem w tym ujęciu postawa rodzicielska, zarówno matki jak  
i ojca, jest tendencją do zachowania się w pewien specyficzny sposób w 
stosunku do dziecka” (tamże, s. 32). M. Ziemska także przyjmuje istnienie 
trzech składników postawy rodzicielskiej, nazywając ją nabytą strukturą 
poznawczo–uczuciowo–wolicjonalną, ukierunkowującą zachowanie się 
rodziców wobec dziecka (Ziemska 1980, s. 169). Autorka szczególne 
znaczenie w postawie rodzicielskiej przypisała komponentowi 
emocjonalnemu. 

Psychologowie stworzyli wiele typologii postaw rodzicielskich, wśród 
których do najbardziej znanych zaliczyć można typologię M. Ziemskiej. 
Wyróżniła postawy prawidłowe, korzystne dla rozwoju dziecka takie, jak: 
akceptacja, współdziałanie, uznawanie praw dziecka oraz rozumna 
swoboda oraz postawy negatywne, szkodliwe dla kształtowania się 
osobowości dziecka, do których należą: nadmierne chronienie dziecka, 
nadmierne wymaganie od niego, odrzucanie go i unikanie z nim kontaktu. 

M. Plopa (1987), nawiązując do modelu M. Ziemskiej wyróżnił pięć 
postaw rodzicielskich uwzględniających sześć jej wymiarów. 

1) Postawa akceptacji – odrzucenia 
 Akceptacja – rodzic bezwarunkowo akceptuje dziecko takim jakie ono 

jest, tworząc przy tym atmosferę zapewniającą i umożliwiającą 
swobodną wymianę myśli, uczuć, poglądów oraz poprzez rodzicielską 
postawę otwartości, akceptacji i wspomagania, rodzice uczą dziecko 
akceptacji innych i kształtują w nim poczucie ufności do świata  
i ludzi. Rodzic jest czuły na potrzeby dziecka, jego problemy, aspiracje 
i troski, dając mu zawsze wsparcie i bezpieczeństwo. Przebywanie  
z dzieckiem sprawia rodzicowi radość, jest dla niego przyjemne  
i satysfakcjonujące. Dziecko traktowane jest z szacunkiem i godnością 
wynikającą z głębokiej więzi miłości i poszanowania jego osoby. 

 Odrzucenie – interakcja z dzieckiem nie sprawia rodzicowi 
przyjemności i satysfakcji. Rodzica cechuje obojętność, dystans 
emocjonalny, chłód, poczucie przewagi i brak chęci podejmowania 
interakcji zabawowej i dialogu z dzieckiem. Rodzic nie stara się 
zbliżyć emocjonalnie do dziecka i nie jest zadowolony, gdy ono chce 
to zrobić, nie interesuje się sprawami dziecka i jego potrzebami. 
Rodzic nie dostrzega podmiotowości dziecka, traktuje je 
instrumentalnie, zabezpieczając w niemowlęctwie jedynie jego 
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potrzeby konieczne do przeżycia, a w wieku starszym dziecka 
ograniczając się przede wszystkim do zabezpieczenia potrzeb 
materialnych. 
2) Postawa nadmiernie wymagająca – rodzic wymaga od dziecka 

bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania się w każdej 
drobnej kwestii, nie tolerując sprzeciwu i krytyki. Prezentuje 
sztywny model zachowania, w którym uważa się za autorytet w 
każdej dziedzinie, a swoje decyzje za jedynie słuszne, najlepsze  
i najważniejsze. Wszelkie próby osiągnięcia przez dziecko 
autonomii, samodzielności i współdecydowania o swoich 
sprawach są blokowane przez zakazy, nakazy i kary. Rodzic nie 
uwzględnia możliwości dziecka, oczekuje zbyt dużo od dziecka 
oraz perfekcjonizmu w wykonywanych przez niego obowiązkach  
i zadaniach, a gdy jest inaczej, ostro je krytykuje, karze i obarcza 
winą. Akceptuje tylko te plany, działania i aspiracje dziecka, które 
są zgodne z jego poglądami, oczekiwaniami i pomysłami. Taka 
postawa rodzica jest powodowana specyficznym pojmowaniem 
przez rodzica dobra dziecka. 

3) Postawa autonomii – rodzic rozumie wzrastającą z wiekiem 
potrzebę niezależności i rozwoju dziecka, traktując dziecko 
podmiotowo, adekwatnie do jego wieku i możliwości. Rodzic od 
okresu niemowlęcego pozwala mu na „eksperymenty” i uczenie się 
na własnych doświadczeniach, a w razie potrzeby służy 
wsparciem, pomocą, radą, a gdy jest starsze partnerską dyskusją. 
Umożliwia dziecku samodzielne podejmowanie decyzji i rozwią-
zywanie problemów, dostosowanych do poziomu rozwojowego, 
racjonalnie tolerując przy tym popełnianie błędów. Rodzic 
zachowuje się elastycznie, rozumie silną potrzebę prywatności i 
posiadania własnych tajemnic dziecka. W sytuacjach 
konfliktowych rodzic nie narzuca dziecku siłą swojego zdania, ale 
prowokuje do refleksji, ukazując różne alternatywy i konse-
kwencje działań i decyzji, wskazując tym samym na istotność 
różnych okoliczności przy ich podejmowaniu. Rodzic szanuje 
poglądy dziecka, jego relacje, pozwala na posiadanie swojego stylu 
funkcjonowania, zawsze jest jednak gotowy do udzielania porady, 
wsparcia i wyrażania opinii. 

4) Postawa niekonsekwentna – stosunek rodzica do dziecka jest 
niestały, zależny od jego nastroju czy samopoczucia, które 
przenosi na relacje interpersonalne w rodzinie. Rodzic jest 
niekonsekwentny w swych opiniach, decyzjach, uczuciach, 
zachowaniach, prezentowanych zasadach i nakazach oraz 
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zakazach rodzicielskich. Jego postawa w stosunku do dziecka jest 
chwiejna i dla dziecka mało lub w ogóle nie zrozumiała, bowiem 
zazwyczaj zaangażowanie w sprawy dziecka i postawa 
akceptująca, często przeplata się u niego z silną nerwowością, 
krzykliwością i obietnicami różnych kar i ograniczeń. Dziecku brak 
stałości w zachowaniu rodzica, spokoju i relaksacyjnego klimatu 
domu, poprzez co dystansuje się on emocjonalnie od rodzica, 
zamyka w swoim świecie, ukrywa przed nim swe problemy  
i trudno mu się zwierzać ze swoich spraw, nawet jeśli rodzic jest 
aktualnie w dobrym nastroju. Rodzic może mieć pretensje, że 
dziecko izoluje się od niego i nie mówi o wszystkim,  
w konsekwencji powiela wówczas nieakceptowane zachowania. 
Dziecko może wówczas poszukiwać bliskości, wsparcia i zrozu-
mienia u innych osób poza domem. 

5) Postawa nadmiernie ochraniająca – rodzic, kierując się w swym 
przekonaniu miłością do dziecka, nadmiernie ingeruje we wszelkie 
jego sprawy, przesadnie się o niego troszczy, chce wiedzieć  
o wszystkim co dotyczy dziecka i we wszystkim mu doradzać. 
Uważa, że dziecko wymaga nieustającej opieki, nie uświadamia 
sobie faktu dorastania dziecka i konieczności zmian w 
postępowaniu z nim. Wszelkie przejawy autonomii i swobody 
dziecka są przyjmowane z lękiem i niepokojem. Rodzic nadmiernie 
martwi się o przyszłość dziecka, nie wierzy że samo, bez jego 
pomocy i wsparcia, będzie w stanie sobie poradzić. Taka postawa 
rodzica jest źródłem konfliktów z dzieckiem, rodzenia się buntu  
i emocjonalnego odsuwania się (Plopa, 1987, s. 553- 554; Plopa 
2008). 

 

2. Style przywiązaniowe jako prototyp bliskich relacji  
 
Wcześniejsze badania nad teorią przywiązania wykazywały, że 

jedynie więź dziecka z matką jako pierwszy stosunek uczuciowy, może być 
prototypem dla wszelkich późniejszych związków emocjonalnych jednostki. 
Tym samym uznając rolę ojca za podrzędną i nie mającą żadnego 
bezpośredniego znaczenia dla dziecka. Rola ojca ograniczała się więc 
jedynie do zabezpieczenia warunków materialnych i ekonomicznych 
rodziny (Bowlby, Spitz i inni, za: Rembowski, 1986). J. Bowlby, opisywał 
przywiązanie jako bliską więź między niemowlęciem a opiekunem 
(najczęściej matką) rozwijającą się podczas stałych, ciągłych interakcji. 
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Obecnie uwzględnia się w niej większość bliskich relacji interpersonalnych, 
obecnych w całym cyklu życia człowieka (Bowlby 1988, za: Plopa, 2006, 
Marczak, 2001, Kozińska, 2006). 

M. Ainsworth (za: Bowlby, 2007) przeprowadziła badania nad 
niemowlętami, na podstawie których wyróżniła w relacjach bezpieczne i 
pozabezpieczne wymiary przywiązania. W wymiarze bezpiecznym 
wyróżniła wzorzec B, będącym prawidłowym, nazwanym bezpiecznym 
stylem przywiązania, natomiast w pozabepiecznym wymiarze wyróżniła 
dwa wzorce nieprawidłowe, do których należy wzorzec A - styl unikający 
przywiązania i wzorzec C - styl lękowo-ambiwalentny przywiązania. 

Bezpieczny styl przywiązania kształtuje się w efekcie prawidłowego 
rozwoju więzi z opiekunem. Matka lub inna bliska dziecku osoba starała się 
troskliwie zabezpieczać potrzeby dziecka, wchodzić z nim w interakcje  
i nawiązywać serdeczną i bliską więź fizyczną i emocjonalną. Dzieci  
z takiego stylu przywiązania wyrastają na osoby, które odznaczają się 
elastycznością i spójnością ego, dobrze rozwiniętym poczuciem autonomii  
i bogatymi zasobami poznawczymi. Osoby ufnie przywiązane w nowych 
sytuacjach społecznych nie doświadczają lęku, ale z łatwością wchodzą  
w nowe interakcje i podejmują realizację zadań rozwojowych. Posiadają 
dobrze rozwinięte umiejętności współdziałania w relacjach 
interpersonalnych, a także stosują efektywne strategie rozwiązywania 
konfliktów (Bowlby, 2007).  

Styl przywiązania unikający rozwija się u człowieka pod wpływem 
frustracji, jaką dziecko odczuwało na skutek niezaspokojonych przez matkę 
lub opiekuna podstawowych potrzeb w początkowym okresie jego rozwoju. 
W sytuacjach dziecięcego zagrożenia zazwyczaj doświadczało 
niedostępności opiekuna, którą odbierało jako odrzucenie i brak akceptacji. 
Wytworzenie się u dziecka, a potem u dorosłego zachowań unikowych 
stanowi strategię radzenia sobie ze stresem, redukującą zarówno 
pragnienie bliskości, jak i niepokój oraz poczucie złości i niezadowolenia. 
Ukształtowany wzorzec „unikania” relacji chronią także osobę przed 
emocjonalnym zranieniem oraz służy wyciszaniu negatywnych emocji 
(Marczak, 2001; Bowlby, 2007; Plopa, 2008). 

Lękowo-ambiwalentny styl przywiązania kształtuje się pod wpływem 
niespójnych i niestabilnych postaw opiekuna wobec jednostki we wczesnej 
fazie jej rozwoju. Nieprzewidywalność reakcji opiekuna, który bez żadnego 
konkretnego powodu raz reaguje na sygnały dziecka innym zaś razem 
ignoruje je – powoduje, że dzieci te zawsze jednak mają nadzieję na 
satysfakcjonujący kontakt ze swoim opiekunem. Osoba lękowo-
ambiwalentnie przywiązana odczuwa z jednej strony pragnienie 
zaspokojenia potrzeby bliskości i bezpieczeństwa, z drugiej zaś przeżywa 
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lęk przed samą bliskością i niepokój egzystencjalny. W konsekwencji  
w relacjach doświadcza silnego dystresu. W obawie przed odrzuceniem nie 
dąży do rozwoju własnej autonomii, ale przyjmuje postawę nadmiernej 
zależności od innych (Kozińska, 2006; Plopa 2008).  

Badania M. Ainsworth udowodniły, że ustalony typ przywiązania w 
niemowlęctwie nie zanika wraz z końcem dzieciństwa, ale utrzymuje się 
przez całe życie. Figury przywiązania, z którymi podtrzymywana jest 
bliskość i komunikacja, mogą się zmieniać, ale rezultat zachowań 
przywiązaniowych pozostaje zwykle bez zmian, mimo iż coraz bardziej 
różnorodne stają się sposoby osiągania go – poszerza się wachlarz coraz 
bardziej wyrafinowanych elementów (Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 
1978; Bowlby, 2007; Marczak 2001). 

Reakcje opiekuna na potrzeby niemowlęcia kształtują, już we 
wczesnym rozwoju, zdolność samoregulacji i regulacji z innymi. Kluczowe 
znaczenie ma tu odpowiednie odczytywanie, interpretowanie jak  
i reagowanie na emocje dziecka. Selektywne wzmacnianie, czy 
modelowanie uwagi opiekunów kreuje emocjonalną ekspresję dziecka, a 
później dorosłego, na różne formy interakcji z innymi. Te dziecięce 
doświadczenia z obiektem przywiązania są też jednym z ważnych 
wyznaczników przyszłego emocjonalnego funkcjonowania (Marczak, 2001; 
Bowlby, 2007; Plopa 2008).  

Jeśli niemowlę doświadcza bezpiecznego stylu przywiązania, potrafi 
bezpośrednio i swobodnie ujawniać swoje potrzeby związane z ochroną  
i komfortem. Tych zdolności nie posiadają dzieci będące w relacji  
z opiekunami prezentującymi niepewne style przywiązaniowe – unikające, 
które hamują ekspresję potrzeby przywiązania i ambiwalentne, które  
z kolei ją wyolbrzymiają. Zatem odpowiedzi opiekunów na emocjonalne 
sygnały dziecka, prowadzą do jego wewnętrznej organizacji emocjonalnego 
doświadczenia. Kiedy dziecko nauczy się, że rodzic zawsze reaguje na jego 
sygnały stresu, będzie aktywnie dążyć do kontaktu z nim. Wpłynie to na 
rozwój efektywnych sposobów odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa w 
dorosłych relacjach. Natomiast, gdy dziecko wykształtuje w sobie poczucie, 
że odzew rodzica na jego emocjonalne sygnały jest selektywny, wzmocni  
w sobie wtórne strategie w postaci deaktywacji i hiperaktywacji (Kobak i 
in., 1993, za: Plopa 2008). Deaktywacja jest charakterystyczna dla 
unikowego stylu przywiazania, i polega na rozwijaniu strategii tłumienia 
zachowań korelujących z potrzebą przywiązania, włączając afekt (tamże,  
s. 271). Natomiast hiperaktywacja rozwija tendencję do wyolbrzymiania 
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zachowań przywiązaniowych i emocji – co jest charakterystyczne dla 
ambiwalentnego wzorca przywiązania (tamże, s. 271-272).  

Otwartość i plastyczność w ekspresji emocji wiąże się zatem jedynie  
z bezpiecznym wzorcem przywiązania. Kiedy rodzic pozytywnie odpowiada 
na przeżywane emocje dziecka, łącznie z negatywnym afektem, wtedy ono 
uczy się, że wszystkie prezentowane emocje są akceptowane, a ekspresja 
jest bezwzględnie ważna dla komunikacji społecznej. W sytuacji unikania, 
wewnętrzny model włączy minimalizowanie negatywnej ekspresji 
emocjonalnej, ponieważ jednostka nauczyła się ją tłumić lub hamować, by 
nie doświadczać bolącego odrzucenia. Dotyczy to zarówno negatywnych jak 
i pozytywnych emocji, gdyż sygnalizowana gotowość opiekuna do interakcji 
w rezultacie jest frustrująca i rozczarowująca. Te niemowlęta otrzymują 
informację, że ekspresja, szczególnie negatywna, jest nieefektywnym 
sygnałem w oczekiwaniu pomocy i wsparcia od opiekunów. Natomiast 
dziecięce doświadczenie selektywnego i niestałego odzewu na jego 
negatywne stany (ambiwalencji), wiąże się z podwyższeniem ekspresji 
emocji. Niemowlęta otrzymują wówczas informację, że efekty ich ekspresji 
są nieprzewidywane, jednak intensywne negatywne emocje szybciej skupią 
uwagę opiekuna. Wzory te stanowią bazę dla rozwoju emocjonalnego,  
a zarazem społecznego jednostki. Badania dowodzą, że bezpieczne 
przywiązanie koreluje z otwarciem, swobodą, emocjonalną ekspresją, 
bogatszym słownikiem emocji, elastycznością w sytuacjach problemowych, 
lepszym odczytywaniem i interpretacją emocji innych ludzi. Natomiast 
niepewne wzory przywiązania prowadzą do defensywnych procesów w 
kontaktach międzyosobniczych (Thompson, 1999, za: Plopa, 2008; por. 
także: Marczak, 2001). 

Określony typ przywiązania ze względu na jakość relacji rodzica  
z dzieckiem, implikuje także kształtowanie się obrazu samego siebie  
i poczucia własnej wartości. Człowiek o bezpiecznym stylu przywiązania 
uważa siebie za osobą wartościową, kompetentną, godną uwagi i miłości. 
Innych ludzi obdarza sympatią i szacunkiem, postrzegając ich jako ciepłych, 
wspierających i godnych zaufania. Dziecko przywiązane w sposób 
bezpieczny czuje się dobrze w bliskim związku, nie obawia się ani 
zależności w relacjach, ani poczucie jego wartości nie zmniejsza się w 
sytuacji samotności. Taki styl przywiązania powstaje na bazie postawy 
rodzicielskiej charakteryzującej się ciepłem, wrażliwością, opiekuńczością  
i niesieniem pomocy (Żółkowska, 2007; Bolwby, 2007;  Plopa, 2008). 

Ambiwalentny styl przywiązania przejawia się w niestabilnym, 
niespójnym i zależnym od akceptacji innych obrazie własnej osoby. 
Wizerunek innych ludzi dyktowany jest nadmierną potrzebą bliskości, 
poprzez co jest on idealizowany, a w stosunku do innych kierowane są zbyt 
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wysokie oczekiwania, wiążące się z rozczarowaniem. Inni ludzie odbierani 
są wówczas jako niedostępni i eksploatacyjni. Dzieci z ambiwalentnym 
typem przywiązania przeżywają silnie zazdrość, złość i smutek oraz lęk 
separacyjny i lęk przed rozdzieleniem, a jako starsze, swoje emocje 
nadmiernie kontrolują. Takie cechy powodują, że osoby te nadmiernie 
angażują się w relacje drugim człowiekiem, mając jednocześnie trudności z 
ich utrzymaniem. Z jednej strony mogą być „przylepni” i zależni, z drugiej 
dominujący i kontrolujący. Mają silną potrzebę bliskości dlatego szybko się 
zakochują i przedmiotowo traktując drugiego człowieka chcąc „mieć” go na 
wyłączność. Rodzic o postawie niespójnej, nieprzewidywalnej,  
z ambiwalentnymi uczuciami w stosunku do dziecka: idealizujący  
i jednocześnie dewaluujący je, predysponuje taki styl przywiązania  
w dorosłości (Marczak, 2001, Żółkowska, 2007; Plopa, 2008). 

Osoby o lękowym stylu przywiązania postrzegają siebie jako mało 
wartościowych, niekompetentnych i niezbyt atrakcyjnych. Inni ludzie są 
uważani za zagrażających, odrzucających i niedających wsparcia. „Lękowi” 
w sytuacji bliskości w związku, przejawiają niepokój i obawy. Okazywanie 
uczuć sprawia im trudność, są silnie reaktywni emocjonalnie. Nie umieją 
zaufać innym, obawiają się zależności, odtrącenia i porzucenia.  
W zachowaniu przejawia się to niechęcią do kontaktów społecznych, 
pasywnością, nieśmiałością i unikaniem konfliktów. Lękowy styl 
przywiązania powstaje na bazie niedostępnej, krytycznej, często 
nadopiekuńczej i kontrolującej postawy rodzicielskiej (tamże). 

 
3. Wpływ ojca na relacje dorosłe córki w aspekcie stylów  

                 przywiązaniowych 
 
J. Bowlby podsumowując teorię przywiązania, nakreślił zarys 

prawidłowego rozwoju osobowości człowieka, w którym szczególny wpływ 
mają wczesne doświadczenia relacji wspierających i współpracujących – 
najpierw matki, a nieco później ojca. Wtedy córka wzrasta w poczuciu 
własnej wartości, posiadanych kompetencji, wiary w pomocność innych 
oraz posiada korzystny model, na podstawie którego będzie budować swe 
dorosłe związki. Tak ukształtowana osobowość z pewnością czyni ją lepiej 
przystosowaną do przyszłych niepożądanych wydarzeń, wśród których 
separacje, odrzucenia i straty należą do codziennych doświadczeń 
życiowych człowieka (Bowlby, 2007). J. Bolwby zaznacza też, że  
u człowieka zachowania przywiązaniowe, rodzicielskie i seksualne, 
częściowo się pokrywają. Za nierzadki przykład podaje dorosłe jednostki, 
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traktujące swych seksualnych partnerów jak gdyby byli oni rodzicami. 
Partnerzy ci często odpowiadają na to przyjmując nadaną im rolę 
rodzicielską. Dowodzi to, że style przywiązaniowe są stabilne do okresu 
dorosłości, a ponad to równie łatwo jak w dzieciństwie mogą być 
wyzwalane (Marczak, 2001; Grygiel, 2006; Bowlby, 2007; Żółkowska, 
2007). 

Ewolucyjne podejście do systemu przywiązaniowego zakłada, iż 
rozwinął się on właśnie celem nawiązywania więzi między partnerami  
w dorosłych związkach (Goldberg, 2000, za: Plopa, 2006). Ponadto 
zauważono, że u wszystkich dobrze znanych gatunków, budujących  
w parach bliskie więzi, występowało przywiązanie we wczesnym rozwoju. 
Fakt ten potwierdza tezę o przełożeniu dziecięcego stylu przywiązania na 
jakość dorosłych relacji partnerskich. Doświadczenie więzi z obiektem 
przywiązania bezpośrednio wpływa na uaktywnienie się struktur 
mózgowych, odpowiedzialnych za przyszłe społeczne, emocjonalne 
funkcjonowanie i odporność na stres. Zatem jeśli kobieta, na bazie 
wczesnych doświadczeń, wykształciła w sobie bezpieczny styl 
przywiązania, w sytuacjach stresowych będzie ufna wobec kompetencji 
obiektu, będzie wierzyła w skuteczność partnera do redukcji jej 
dyskomfortu. Natomiast ta, której reprezentacja mózgowa opiera się na 
stylu unikającym, nauczyła się że obiekt przywiązania jest obojętny na 
sygnalizowane przez nią potrzeby, dlatego wykształciła większe 
wymagania do własnych, wewnętrznych zasobów, tym samym nadmiernie 
je obciążając. Kobieta z ambiwalentnym stylem, obiekt przywiązania 
upatruje jako nieprzewidywalny, choć czasem skuteczny, dlatego będzie 
wobec niego nadmiernie eksponować swą potrzebę przywiązania, także 
osłabiając przy tym własne zasoby (Plopa, 2006; Kozińska, 2006)). 

Na podstawie powyższych analiz, słusznym wydaje się stwierdzenie, 
że jedynie bezpieczny styl przywiązaniowy rozwija szerokie społeczne 
sprawności, umożliwia plastyczność w przyjmowaniu nowych doświadczeń 
i budowaniu przyszłych relacji na stabilnej emocjonalnej bazie.  

Opierając się na analizach J. Bowlby’ego, R.S. Shaver i in. (1988, za: 
Sternberg, Weis, 2007) wysunęli tezę, że więzi w dorosłym związku dwojga 
ludzi są przywiązaniem emocjonalnym i odpowiadają więzi między 
niemowlętami a głównymi opiekunami. Zarówno miłość niemowlęctwie jak 
i dorosłym życiu obejmuje takie zachowania, jak: kontakt wzrokowy, 
bliskość fizyczna, a więc trzymanie w ramionach, dotykanie, pieszczenie, 
uśmiechanie się, a także płacz, lgnięcie, oraz pragnienie bycia pocieszanym 
przez bliską osobę partnera w cierpieniu; doświadczenie gniewu, lęku  
i smutku towarzyszy rozstaniu lub utracie, a doświadczenie szczęścia  
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i radości pojawia się przy odnowieniu więzi (Marczak, 2001; Bowlby 2007, 
s. 63).  

R.S. Shaver i współpracownicy zauważyli ponadto, że style 
przywiązaniowe, że opisane przez M. Ainsworth przypominają, obserwo-
wane u dorosłych style miłości (Fraley, Shaver, 2000, za: Plopa, 2006). 
Zatem kobieta o bezpiecznym stylu przywiązania będzie czuła satysfakcję 
płynącą z bliskich relacji z partnerem, pozytywnie odbierała ich obustronną 
zależność od siebie i akceptowała zachowania partnera prowadzące do 
zwiększenia intymności i bliskości w związku. Kobieta, o unikającym stylu 
przywiązania, nie będzie odczuwała komfortu w bliskości z partnerem, 
będzie jej trudno w pełni mu zaufać i nie zdoła znaleźć w sobie zgody na 
zależność od niego. Wszelkie próby partnera zmierzające do zwiększenia 
intymności i bliskości będą rodziły w niej opór i nerwowość. Natomiast 
kobietę o lękowo-ambiwalentnym stylu przywiązania charakteryzuje 
poczucie, że jej partner nie wykazuje wystarczających chęci by wejść w 
oczekiwaną przez nią bliską relację. Rodzi to w niej nerwowość, 
niepewność co do uczuć partnera i jego chęci bycia w bliskości z nią. 
Niejednoznaczne zachowania takich kobiet, często spotykają się  
z dystansowaniem się partnerów, co rodzi w nich jeszcze większy lęk o ja-
kość związku i jego trwałość (Marczak, 2001; Bowlby, 2007; Plopa, 2008). 

Badania wykazały, że wzory przywiązania ukształtowane w 
dzieciństwie są zwykle stabilne, wysoce odporne na zmiany i aktywne 
podczas całego życia człowieka. Determinują określony sposób interpretacji 
celów i intencji partnerów w dorosłych relacjach, które są odbiciem 
zakorzenionych w nich oczekiwań i wierzeń, uformowanych na bazie 
historii doświadczania przywiązania. Gdy nowe doświadczenia w bliskich 
relacjach odbiegają od utrwalonego w kobiecie wzorca, mogą być nawet 
zniekształcane, byle były zgodne z oczekiwaniami. Powoduje to ciągłość w 
tworzeniu stale tych samych wzorów interakcyjnych zachowań, nawet gdy 
ich konteksty społeczne są różne (Feeney i in. 2000; Zeifman, Hazan 2000; 
Carver, Scheier 2000; Mikulincer 1998; Mikulincer, Nachshon 1991; Kobat, 
Hazan 1991; Shimpson i in. 1990, za: Rostowski 2003). 

Kobiety o bezpiecznym stylu przywiązania, ukształtowanym jeszcze 
w okresie dzieciństwa, zwykle opisują swoje związki jako szczęśliwsze, 
oparte na przyjaźni, wzajemnym zaufaniu i przekonaniu o trwałości ich 
wzajemnej miłości w porównaniu z dwoma pozostałymi stylami 
przywiązaniowymi. Akceptują zachowania partnera zmierzające do 
większej bliskości, odczuwają większą radość, przyjemność i satysfakcję z 
kontaktów fizycznych zaspokajających poczucie intymności, przy czym 
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tylko w kontekście trwałych relacji, nie zaś przygodnych. Ponadto kobiety 
przywiązane w relacjach w sposób bezpieczny, w sytuacji przeżywanego 
stresu, lęku i niepokoju, zazwyczaj szukają wsparcia u bliskich im osób, u 
przyjaciół i partnerów, dzieląc się przy tym z nimi swoimi emocjami  
i odczuciami. Obustronne wspomaganie się w relacjach jest przez obie 
strony pozytywnie odczuwana (tamże). 

Kobiety reprezentujące unikowy styl przywiązania nie wierzą w 
istnienie relacji prawdziwej miłości między ludźmi. Według nich miłość 
romantyczna występuje jedynie w filmach czy książkach, a jeśli już komuś 
naprawdę się zdarzy, to nie trwa długo, przeważnie istnieje na początku 
związku i rzadko trwa dłużej. Takim kobietom trudno jest zaakceptować 
niedoskonałości i wady partnera. Zazwyczaj w relacjach są wyniosłe, 
cyniczne, zdystansowane, nie wykazują potrzeby bliskości, a doznają wręcz 
zakłopotania i dyskomfortu w przypadku jej wystąpienia. Osoby  
o unikowym stylu przywiązania obawiają się wręcz bliskości emocjonalnej  
i intymności, która generuje w nich nerwowość i nie dążą do jej 
uintensywnienia, wykazując opór przed zachowaniami mogącymi ułatwiać 
proces powstawania i utrwalania się bliskich więzi. Cechuje je unikanie 
wszelkich zachowań mogących w jakikolwiek sposób uzależnić je od 
partnerów. Kobiety o unikowym stylu przywiązaniowy w sytuacji 
problemowej, trudnej, im bardziej są niepewne, tym mniej poszukują 
pomocy i wsparcia u najbliższych. Mężczyźni natomiast, im większy 
niepokój dostrzegają u swoich „unikowych” partnerek, tym bardziej się od 
nich oddalają i mniej pomocy i wsparcia im udzielając (podobnie jak w 
relacji opiekun niepewny – niemowlę). Zatem jeśli w parze „unikających” 
pojawia się konflikt, problem czy trudna sytuacja, to nie prowadzi to do 
zacieśnienia się więzi między partnerami, ale do rozluźnienia kontaktu  
z obu stron. Jednak część badaczy twierdzi, że związek dwojga 
„unikających” (podobnie jak z ambiwalentnym stylem przywiązania) należy 
do rzadkości. Uważają oni, że ludzie z niepewnym wzorem przywiązania 
unikają partnerów mogących traktować ich podobnie jak chłodny i odrzu-
cający rodzic. „Unikający” zatem chronią się od partnerów emocjonalnie 
niedostępnych, natomiast jednostki z ambiwalentnym wzorem 
przywiązania, niespójnych i niekonsekwentnych (Rostowski, 2003; Bowlby, 
2007). 

Kobiety o stylu przywiązaniowym lękowo–ambiwalentnym mają 
bardzo wielka potrzebę bycia kochanym i są przekonane o istnieniu 
prawdziwej miłości romantycznej. Jednakże często wątpią w siłę i 
autentyzm uczuć partnera relacji. Niepewne uczuć i tego, czy zasługują na 
miłość, w relacji nieustannie i często „sprawdzają” stan uczuć partnera. Są 
jednostkami głęboko uzależniającymi się od swych partnerów, od których 
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bardzo silnie oczekują odwzajemnienia uczuć i osiągnięcia z nimi 
maksymalnej bliskości i pełnego zjednoczenia. Cechuje je przy tym 
poczucie, że parter relacji nie wykazuje wystarczającej gotowości do 
oczekiwanych, bliskich relacji. Aktywność seksualna jest dla nich środkiem 
do zapewnienia i zaspokojenia potrzeby intymności, co może owocować 
podejmowaniem niedojrzałych i niewłaściwych zabiegów, przejawiających 
się gotowością do angażowania się w przygodne lub przypadkowe związki 
seksualne. Jednostki te chronią się w ten sposób przed rozwojem głębszej 
emocjonalnej więzi, stąd też miłość taka jest pełna wzlotów i upadków –  
z jednej strony obejmuje bowiem atrakcyjność i fascynację seksualną,  
z drugiej silną zazdrość, wątpliwości, nieporozumienia, chwiejność 
emocjonalną, a przede wszystkim ciągły niepokój przed zanikaniem czy 
brakiem miłości, a najbardziej przed jego odejściem. Zderzenie pragnień  
i wątpliwości rodzi napięcie, które prowadzi do częstych i intensywnych 
napadów gniewu i strachu. Niejednoznaczne zachowania mogą prowadzić 
do dystansowania się partnera, co jeszcze bardziej zwiększa lęk o jakość  
i trwanie relacji. W obliczu badań do niniejszej pracy istotnym jest fakt, że 
na ukształtowanie się tego wzoru przywiązania, a w następstwie typu 
miłości romantycznej duży wpływ ma nieprawidłowa postawa ojca 
(Marczak, 2001; Rostowski, 2003). 

Rodzina w życiu człowieka odgrywa najważniejszą rolą w kształ-
towaniu się jego osobowości, sfery wartości, budowanie relacji i intymnych 
związków w życiu dorosłym. Postawy rodzicielskie mają ogromny wpływ 
na kształtowanie się typu przywiązania społecznego w niemowlęctwie, co 
w sposób niewątpliwy przekłada się na relacje tego człowieka w życiu 
dorosłym. Styl przywiązania kobiety w relacjach partnerskich jest na ogół 
powtórzeniem stylu przywiązaniowego ze wczesnego dzieciństwa. Wiele 
badań potwierdziło iż styl przywiązania ma wpływ na kontakty 
interpersonalne, ale przede wszystkim na zdolność tworzenia 
satysfakcjonujących bliskich związków. Najwyższe umiejętności w tym 
zakresie mają kobiety bezpiecznym stylu przywiązania, najniższe o uni-
kającym, zapewne z powodu wypierania własnej potrzeby bliskości i nie-
ufności w stosunku do partnerów (Wojciszke, 2002).  

 
4. Założenia metodologiczne badań 
 
Koncepcja J. Bowlby’ego oraz M. Ainsworth zakłada, iż wzory 

przywiązania ukształtowane w dzieciństwie są zwykle stabilne, wysoce 
odporne na zmiany i aktywne podczas całego życia człowieka oraz 
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przekładają się na dorosłe związki. Postanowiono zatem sprawdzić czy i jak 
postawa rodzicielska ojca, który stanowi ważną figurę odniesienia dziecka 
przekłada się na dorosłe związki córki (Marczak, 2001; Rostowski, 2003; 
Grygiel, 2006; Bowlby, 2007). 

Celem przeprowadzonych badań było ustalenie zależności pomiędzy 
postawą rodzicielską ojca w retrospektywnej ocenie córki, a rodzajem stylu 
przywiązaniowego w jej dorosłych relacjach..  

Zmienną niezależną była określona postawa rodzicielska ojca wobec 
córki (akceptacja, odrzucenie, nadmierne wymaganie, autonomia, 
niekonsekwencja, nadmierna ochrona), natomiast zmienna zależna to 
stosowany przez córkę, w jej dorosłych relacjach partnerskich, jeden  
z trzech stylów przywiązaniowych (bezpieczny, lękowo-ambiwalentny, 
unikowy).  

Do pomiaru zmiennej niezależnej posłużono się Kwestionariuszem 
Retrospektywnej Oceny Postawy Rodzicielskiej Ojca (KPR-RocO), W celu 
zbadania zmiennej zależnej posłużono się Kwestionariuszem Stylów 
Przywiązaniowych (KSP) w wersji dla kobiet. 

Sformułowano dwie hipotezy badawcze oraz sześć pytań 
badawczych. 

 
4.1. Hipotezy i pytania badawcze: 
 
Przystępując do badań postawiono nastepujące hipotezy badawcze: 
1) Prawidłowe postawy rodzicielskie ojca (akceptacja i autonomia) 

korelują dodatnio z bezpiecznym stylem przywiązania córki w 
relacjach partnerskich. 

2) Nieprawidłowe postawy rodzicielskie ojca (odrzucenie, nadmierne 
wymaganie, niekonsekwencja, nadmierna ochrona) korelują 
dodatnio z lękowo-ambiwalentnym i unikowym styl przywiązania 
córek w relacjach partnerskich. 

Pytania badawcze: 
1) Jaka jest zależność pomiędzy postawą akceptacji ojca a 

przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych 
relacjach partnerskich?  

2) Jaka jest zależność pomiędzy postawą odrzucenia ojca a 
przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych 
relacjach partnerskich?  

3) Jaka jest zależność pomiędzy postawą autonomii ojca a 
przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych 
relacjach partnerskich?  
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4) Jaka jest zależność pomiędzy postawą nadmiernie ochraniającą 
ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich?  

5) Jaka jest zależność pomiędzy postawą nadmiernie wymagającą 
ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich?  

6) Jaka jest zależność pomiędzy postawą niekonsekwencji ojca a 
przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych 
relacjach partnerskich?  

 
4.2. Zastosowane metody badań 
 
Do badań wykorzystano dwa narzędzia badawcze: Kwestionariusz 

Retrospektywnej Oceny Postawy Rodzicielskiej Ojca (KPR-RocO) M. Plopy 
oraz Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (KSP) w wersji dla kobiet. 
Opracowany również przez M. Plopę. 

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postawy Rodzicielskiej Ojca 
(KPR-RocO) składa się z 75 twierdzeń i obejmuje pięć postaw ojca wobec 
dziecka: Akceptacja – Odrzucenie, Nadmierne Wymaganie, Autonomia, 
Niekonsekwencja, Nadmierne Ochranianie.  

Rzetelność poszczególnych wymiarów KPR-RocO, sprawdzono 
badając 992 dorosłych kobiet i mężczyzn. Każdy z wymiarów uzyskał 
następujące wartości:  

 Postawa Akceptacja-Odrzucenie:0,89;  
  Postawa nadmierne Wymaganie: 0,90;  
 Postawa Autonomia: 0,87;  
 Postawa Niekonsekwencja:0,87;  
 Postawa nadmierne Ochranianie: 0,84 (Plopa, 2006).  

Kwestionariusz jest dość łatwym narzędziem badawczym, w którym 
osoba badana ma zakreślić odpowiednio do treści twierdzenia możliwe  
5 kategorii oceny postawy rodzicielskiej ojca: 

- „zdecydowanie taki był i tak się zachowywał” 
- „raczej taki był i tak się zachowywał” 
- „mam wątpliwości czy taki był i czy tak się zachowywał” 
- „raczej taki nie był i tak się nie zachowywał” 
- „zdecydowanie taki nie był i tak się nie zachowywał” 
Konstrukcja Kwestionariusza Stylów Przywiązaniowych (KSP)  

w wersji dla kobiet, została oparta na koncepcji Hazan i Shavera, opisującej 
trzy style przywiązaniowe: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny oraz 
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unikowy. Stworzono ponad 50 stwierdzeń dotyczących relacji 
międzypartnerskich, które zostały poddane następnie analizie czynnikowej. 
Dzięki tejże analizie wyszczególniono trzy czynniki odpowiadające teorii 
Hazan i Shavera, do których dopasowano po dziesięć stwierdzeń. Podobnie 
jak przy KPR-RocO, posługując się programem LISNER, dokonano 
konfirmacyjnej analizy czynnikowej, potwierdzającej słuszność stworzenia 
trzech wymiarów. Następnie, posługując się wielkościami wskaźników 
Lambda-X, wybrano po osiem stwierdzeń do każdej ze skal. 

Wskaźniki rzetelności, dla każdej z podskal KSP, zostały ustalone po 
przebadaniu 2 226 dorosłych osób, zróżnicowanych wiekowo, zawodowo, 
pod względem statusu rodzinnego i wykształcenia. Każda z podskal 
uzyskała kolejno wysika ocenę rzetelności: 

- Styl przywiązania bezpieczny: 0,91;  
- Styl przywiązania lękowo-ambiwalentny:0,78;  
- Styl przywiązania unikowy: 0,80.  
Ocenie trafności KSP, podobnie jak KPR-RocO, posłużyło kilka odmian 

trafności teoretycznej – badaniu wewnętrznej struktury testu 
(interkoleracja skal), trafności kryterialnej oraz metodzie sprawdzania 
różnic międzygrupowych (Plopa, 2006). 

Konstrukcja KSP wymaga od badanego stopnia zgody z danym 
twierdzeniem na siedmio- punktowej skali. 

W badaniu wzięło udział 98 kobiet w wieku od 20 do 27 lat. Średni 
wiek wynosił 21,2 lat. Spośród badanych 91 kobiet to osoby studiujące na 
Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej oraz w Wyższej 
Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Pozostałych 
siedem badanych, to kobiety z wyższym wykształceniem. 

 
5. Prezentacja wyników badań  
 
5.1. Postawy ojców badanych kobiet 
 
Kwestionariusz Retrospektywnej Postawy Rodzicielskiej Ojca ujmuje 

pięć postaw rodzicielskich: akceptacja-odrzucenie, autonomia, nadmierne 
wymaganie, nadmierne ochranianie i niekonsekwencja. 

Najwyższą średnią ocenę ojcowskiej postawy, córki przypisały 
postawie akceptacji-odrzucenia, następnie kolejno autonomii, postawie 
nadmiernego ochraniania i niekonsekwencji, a najniższą – postawie 
nadmiernego wymagania.  

W tabeli nr 1 przedstawiono wyniki dokonanej przez córki 
retrospektywnej oceny postawy rodzicielskiej ojca. 
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Tab. 1. Retrospektywna ocena postawy rodzicielskiej ojca 

TYP POSTAWY 

OJCA 
M SD Min Max Skośność Kurtoza 

Akceptacja- 

Odrzucenie 
37,01 9,56 -0,453 -0,163 11 60 

Autonomia 35,84 5,95 -0,547 0,500 16 47 

Nadmierna 

Ochrona 
28,23 7,12 0,176 -0,403 13 45 

Niekonsekwencja 25,01 9,00 0,387 -0,513 10 48 

Nadmierne 

Wymaganie 
24,79 8,79 0,487 -0,184 10 49 

M- średnia, SD- odchylenie standardowe, Min- wynik najniższy, Max- wynik najwyższy 

 
5.2. Style przywiązaniowe w relacjach dorosłych córki  
 
Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych obejmuje trzy style 

przywiązania: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny i unikowy. 
Najczęściej badane osoby reprezentowały styl przywiązaniowy 

bezpieczny, następnie ambiwalentno-lękowy, a najrzadziej unikowy.  
W tabeli nr 2 przedstawiono wyniki rodzajów stylów przywiązaniowych w 
relacjach partnerskich córki.  

 
Tab. 2. Styl przywiązaniowy dorosłych relacjach córki  

STYL 

PRZYWIĄZANIOWY 
CÓRKI 

M SD Min Max Skośność Kurtoza 

Bezpieczny 42,89 8,70 -0,601 -0,018 15 56 

Lękowo-ambiwalentny 26,48 11,42 0,543 -0,381 8 56 

Unikowy 19,97 8,79 0,837 0,322 8 46 

M- średnia, SD- odchylenie standardowe, Min- wynik najniższy, Max- wynik najwyższy 

 

5.2.1. Postawa rodzicielska ojca a styl przywiązaniowy córki w 
dorosłych relacjach – weryfikacja pytań badawczych 

 
Postanowiono zbadać zależność pomiędzy postawą rodzicielską ojca 

a stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych relacjach. Wykorzystano 
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test korelacji liniowej r- Pearsona. W tabeli 3 przedstawiono zależności 
pomiędzy typem postawy rodzicielskiej ojca a stylem przywiązaniowym 
córki. 

 
Tab. 3. Retrospektywna ocena postawy rodzicielskiej ojca, a styl przywiązaniowy córki 
w jej dorosłych relacjach 

Styl 

Przywiąza 

niowy córki 

 

Postawy rodzicielskie ojca 

Akceptacja 

Odrzucenie 

Autono 

 mia 

Nadmierne 

Ochranianie 

Nadmierne 

Wymaganie 

Niekonse 

kwencja 

Bezpieczny 0,216* 0,298** -0,010 -0,272** -0,244** 

Lękowo- 

ambiwalentny 
-0,130 -0,195 0,080 0,173 0,189 

Unikowy -0,268* -0,346** 0,039 0,364** 0,367** 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). 
 * Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie). 

 

Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło zależność pomiędzy postawą 
akceptacji ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich. Analiza r - Pearsona (0,216*) wykazała 
słaby związek dodatni między postawą akceptacji ojca, a bezpiecznym 
stylem przywiązaniowym córki wobec partnera. Pozwala to stwierdzić, że 
im bardziej córka ocenia ojca jako akceptującego, tym częściej jej relacje  
z partnerem charakteryzuje bezpieczny styl przywiązaniowy. Postawa 
akceptacji ojca ujemnie koreluje z unikowym stylem przywiązaniowym 
córki w relacjach partnerskich, choć jest to zależność słaba. Tak więc im 
bardziej córki oceniają swych ojców jako odrzucających, tym częściej w 
relacjach z partnerem przyjmują unikowy styl przywiązania w dorosłej 
relacji. Postawa akceptacji ojca ma ujemny wpływ na lękowo-ambiwalentny 
typ przywiązania córki w jej relacjach partnerskich, chociaż nie jest to 
korelacja istotna statystycznie. 

Drugie pytanie badawcze dotyczyło zależności pomiędzy postawą 
odrzucenia ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich. Analizy statystyczne nie wykazały 
istotnego statystycznie związku między postawą odrzucenia ojca a lękowo-
ambiwalentnym stylem przywiązania córki w jej relacjach Jednakże 
postawa akceptacji ojca ujemnie koreluje z unikowym stylem 
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przywiązaniowym córki w relacjach partnerskich (-0,268* zależność słaba). 
Wyniki te pozwalają stwierdzić, że im bardziej córki oceniają swych ojców 
jako odrzucających, tym częściej stosują one unikowy styl przywiązania  
w relacjach z partnerem. Zatem postawa odrzucenia ojca ma związek  
z przyjmowanym unikowym stylem przywiązania, a nie ma związku  
z lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania. 

Trzecie pytanie badawcze dotyczyło zależność pomiędzy postawą 
autonomii ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich Analiza r - Pearsona (0,298**) wykazała 
słaby związek dodatni między postawą autonomii ojca a bezpiecznym 
stylem przywiązaniowym córki wobec partnera. Tak więc im bardziej córka 
ocenia ojca jako rozumiejącego jej potrzebę niezależności, tym częściej 
występuje u niej bezpieczny styl przywiązaniowy w swoich dorosłych 
relacjach z partnerem. Postawa autonomiczna ojca wiąże się istotnie 
statystycznie (0,346**0 z nie stosowaniem stylu przywiązaniowego 
unikania przez córki w jej dorosłych relacjach, to znaczy, że im ojciec jest 
bardziej autonomiczny, tym rzadziej córka w swoich relacjach przyjmuje 
unikowy styl przywiązania. Ponadto także zauważa się pewną tendencję 
statystyczną (0,05<p<0,10) świadczącą o ujemnej zależności między 
autonomią ojca a przywiązaniowym stylem lękowo-ambiwalentnym córki. 

Czwarte pytanie badawcze dotyczyło zależności między postawą 
nadmiernie ochraniającą ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym 
córki w jej dorosłych relacjach partnerskich. Analizy statystyczne nie 
wykazały istotnego statystycznie związku między nadmiernie ochraniającą 
postawą ojca a którymkolwiek ze stylów przywiązaniowych córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich.  

Piąte pytanie badawcze dotyczyło zależności pomiędzy postawą 
nadmiernie wymagającą ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym 
córki w jej dorosłych relacjach partnerskich. Analizy statystyczne (0,364**) 
wykazały umiarkowany związek dodatni między postawą nadmiernie 
wymagającą a stylem unikowym córki, czyli im bardziej córki oceniają 
swych ojców jako nadmiernie wymagających, tym częściej stosują one 
unikowy styl przywiązaniowy w swych relacjach partnerskich. Ponadto 
postawa nadmiernie wymagająca ojca ujemnie koreluje (-0,272**)  
z bezpiecznym stylem przywiązaniowym (choć jest to korelacja słaba). 
Oznacza to, że im bardziej córki oceniają swych ojców jako nadmiernie 
wymagających, tym rzadziej stosują w swych związkach bezpieczny styl 
przywiązaniowy. Analizy statystyczne nie wykazały istotnego statystycznie 
związku między nadmiernie wymagającą postawą ojca a lękowo-
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ambiwalentnym stylem przywiązania córki w jej relacjach partnerskich. 
Występuje tu jednak pewna tendencja statystyczna (0,05<p<0,10) 
wskazująca na dodatnią zależność między postawą nadmiernie wymagającą 
ojca a przywiązaniowym stylem lękowo-ambiwalentnym córki. 

Szóste pytanie badawcze dotyczyło zależności pomiędzy postawą 
niekonsekwencji ojca a przyjmowanym stylem przywiązaniowym córki w 
jej dorosłych relacjach partnerskich. Analizy statystyczne wykazały 
umiarkowany związek dodatni (0,367**) między postawą niekonsekwentną 
ojca a stylem unikowym córki. Tak więc im bardziej córki oceniają swych 
ojców jako niekonsekwentnych, tym częściej stosują one unikowy styl 
przywiązaniowy w swych relacjach partnerskich. Postawa niekon-
sekwentna ojca ujemnie koreluje (-0,244**) na poziomie słabym  
z bezpiecznym stylem przywiązaniowym. Oznacza to, że im bardziej córki 
oceniają swych ojców jako niekonsekwentnych, tym rzadziej stosują w 
swych związkach bezpieczny styl przywiązaniowy. Analizy statystyczne nie 
wykazały natomiast istotnego statystycznie związku między 
niekonsekwentną postawą ojca, a lękowo-ambiwalentnym stylem 
przywiązania córki w jej relacjach partnerskich. Występuje tu jedynie 
dodatnia zależność między postawą niekonsekwentną ojca  
a przywiązaniowym stylem lękowo-ambiwalentnym. 

 

5.2.2. Postawy prawidłowe ojca a styl przywiązaniowy córki w jej 
dorosłych relacjach – weryfikacja hipotez 

 
Dokonując analizy związku pomiędzy określoną postawą rodzicielską 

a typem przywiązania córki w jej dorosłych relacjach, uwzględniono 
różnicę pomiędzy postawami prawidłowymi i nieprawidłowymi ojca. Do 
sprawdzenia czy istnieją różnice między kobietami, które oceniały postawy 
ojców, w poszczególnych wymiarach jako prawidłowe, umiarkowanie 
prawidłowe bądź nieprawidłowe, użyto jednoczynnikowej analizy 
wariancji.  

Postanowiono sprawdzić zależności pomiędzy postawami 
prawidłowymi ojca, do których należy postawa akceptacji i autonomii, a 
bezpiecznym stylem przywiązaniowym w dorosłych relacjach córki, co było 
treścią hipotezy 1: Prawidłowe postawy rodzicielskie ojca (akceptacja  
i autonomia) korelują dodatnio z bezpiecznym stylem przywiązania córki w 
relacjach partnerskich. Dokonano rozróżnienia w poziomach 
prezentowanej postawy akceptacji: na trzy grupy: prawidłowa, świadcząca 
o wysokim poziomie akceptacji, umiarkowanie prawidłowa i niepra-
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widłowa, świadcząca o braku akceptacji, czyli odrzuceniu odrzuceni. W 
tabeli 4 zilustrowano otrzymane zależności.  

 
Tab. 4. Postawa akceptacji ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki  

STYL 
PRZYWIĄ 
ZANIOWY 

POSTAWA OJCA  
 AKCEPTACJA - ODRZUCENIE 

 

 
F 

 

 
p 

 

 
Różnice 

między 

grupami 

Prawidłowa 
Umiarkowanie 

prawidłowa 
Nieprawidłowa 

odrzucenie 

M SD M SD M SD 

Bezpieczny 
 

44,39 8,61 42,57 8,33 38,57 8,34 3,204 0,045 1:3 

Lękowo- 

ambiwalentny 
26,04 11,83 25,75 10,17 29,25 12,58 0,658 0,520 n.i. 

Unikowy 
 

18,51 8,39 19,84 8,80 25,05 8,33 3,885 0,024 1:3, 2:3 

M- średnia, SD- odchylenie standardowe, p- istotność, F- wynik jednoczynnikowej analizy 
wariancji.  
 

Wyniki wskazują, iż jeśli córki określają postawę ojca jako 
akceptującą, to dominującym stylem przywiązaniowy w ich relacjach jest 
styl bezpieczny, natomiast im mniej akceptująca postawa, tym większy 
poziom przywiązania unikowego w dorosłych relacjach córki. 

Na wykresie 1 zilustrowano graficznie związki pomiędzy poziomem 
postawy akceptacji ojca, a stylami przywiązaniowymi córki w jej dorosłych 
relacjach. 

 
Wykres nr 1. Postawa akceptująca ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki  
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Drugą prawidłową postawą rodzicielską w typologii M. Plopy jest 
postawa autonomii. Dokonano rozróżnień postawy autonomii na trzy 
poziomy: prawidłowa - pełna autonomia, umiarkowanie prawidłowa 
postawa autonomii i brak autonomii, czyli nieprawidłowa.  

W tabeli 5 przedstawiono wyniki zależności pomiędzy postawą 
autonomii ojca a stylem przywiązaniowy córki w jej dorosłych relacjach. 

 

Tab. 5. Postawa autonomii ojca a styl przywiązaniowy córki w jej dorosłych relacjach  

STYL 
PRZYWIĄ 
ZANIOWY 

POSTAWA OJCA  
AUTONOMIA – BRAK AUTONOMII 

  

 
F 

 

 
p 

 

 
Różnice 

między 

grupami 
 

 Prawidłowa 
pełna 

autonomia 

Umiarkowanie 

prawidłowa 
Nieprawidłowa 
brak autonomii 

 M SD  M  SD  M  SD 
Bezpieczny 

 
47,34 6,25 40,35 8,94 40,54  9,26 8,223 0,001 1:2, 1:3 

Lękowo- 

ambiwalentny 
25,44 11,24 26,07 11,33 31,63 12,13 1,300 0,277 n.i. 

Unikowy 
 

15,67 5,79 22,04 9,47 24,27  8,67 7,676 0,001 1:2, 1:3 

 

Wyniki wskazują, iż jeśli córki określają postawę ojca jako autonomiczną, 
to, w ich dorosłych relacjach częściej stosują bezpieczny styl 
przywiązaniowy. Analizy statystyczne wskazały, że kobiety, których 
ojcowie przejawiali prawidłową postawę autonomii, istotnie rzadziej 
stosują styl unikowy w relacjach z partnerem niż te, których ojcowie 
przejawiali nieprawidłową (brak autonomii) lub umiarkowanie 
prawidłową postawę. Postawa autonomia ojca nie ma istotnego związku z 
przyjmowanym przez córki stylem lękowo-ambiwalentnym w ich dorosłych 
relacjach.  

 
Wykres nr 2. Postawa autonomii ojca a styl przywiązaniowy córki w jej dorosłych relacjach  
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Przeprowadzona analiza wariancji pozwoliła potwierdzić hipotezę 1, 
iż prawidłowe postawy rodzicielskie ojca (akceptacja i autonomia) korelują 
dodatnio z bezpiecznym stylem przywiązania córki w relacjach 
partnerskich. 

W typologii postaw rodzicielskich w koncepcji M. Plopy wśród 
nieprawidłowych postaw rodzicielskich wyróżnia się postawę nadmiernie 
ochraniającą, postawę nadmiernie wymagająca, postawę niekonsekwencji 
oraz brak akceptacji, czyli postawę odrzucającą. 

Do sprawdzenia czy istnieją różnice między kobietami, które oceniały 
postawy ojców, w poszczególnych wymiarach jako prawidłowe, 
umiarkowanie prawidłowe bądź nieprawidłowe, użyto jednoczynnikowej 
analizy wariancji.  

Związek pomiędzy nieprawidłowymi postawami rodzicielskimi ojca a 
nieprawidłowymi stylami przywiązania córek w ich dorosłych relacjach, 
czyli ambiwalentno-lękowym i unikowych stylem przywiązaniowy, było 
treścią następnej hipotezy badawczej. Hipoteza 2 brzmi: Nieprawidłowe 
postawy rodzicielskie ojca (nadmierna ochrona, nadmierne wymaganie, 
niekonsekwencja, odrzucenie) korelują dodatnio z lękowo-ambiwalentnym 
i unikowym styl przywiązania córek w relacjach partnerskich. 

Pierwszą postawą nieprawidłową - nadmierna ochrona, podzielono 
na trzy poziomy: prawidłowa, umiarkowanie prawidłowa nieprawidłowa, 
która wskazuje na najwyższy poziom tej postawy. Jednoczynnikowa analiza 
wariancji nie wykazała istotnych statystycznie korelacji między postawą 
nadmiernie ochraniającą ojca a przywiązaniowym stylem córki w jej 
dorosłych relacjach partnerskich. Brak wpływu dotyczy zarówno stylu 
bezpiecznego, lękowo-ambiwalentnego jak i unikowego.  

W tabeli 6 przedstawiono wyniki zależności pomiędzy postawą 
nadmiernie ochraniającą ojca a stylem przywiązaniowy córki w jej 
dorosłych relacjach. 
Tab. 6. Postawa nadmiernie ochraniająca ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki 

 

 
STYL 

POSTAWA OJCA  

 
F 

 

 
p 

NADMIERNA OCHRONA 
 Prawidłowa Umiarkowanie 

prawidłowa 
Nieprawidłowa 

Nadmierna 

ochrona 
 M  SD  M  SD  M  SD 

 Bezpieczny 
 

42,71  8,44 42,97  8,10  43,05  10,90  0,012  0,988 

 Lękowo- 

ambiwalentny 
25,19 10,30 27,58  11,88  26,44  12,80  0,422  0,657 

 Unikowy 
 

20,03  8,11 19,23  9,28  21,61  9,05  0,454  0,636 
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Wykres nr 3. Postawa nadmiernie ochraniająca ojca a styl przywiązaniowy córki w jej 
dorosłych relacjach  

 

Zależność postawy nadmiernie wymagająca ojca a stylem 
przywiązaniowy córki w jej dorosłych relacjach obliczono uwzględniając 
trzy poziomy postawy: prawidłowa, umiarkowanie prawidłowa, 
nieprawidłowa, czyli najwyższy poziom nadmiernego wymagania. 

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji wskazują, iż im niższy 
poziom postawy nadmiernego wymagania, tym częściej córki w swoich 
dorosłych relacjach stosują styl przywiązania bezpieczny, natomiast im 
wyższy poziom nadmiernego wymagania, tym większa tendencja do 
unikowego przywiązania córki w jej dorosłych relacjach. Nie stwierdzono 
korelacji między postawą wymagającą a lękowo-ambiwalentnym stylem 
przywiązania córki w jej dorosłych relacjach. 

 
Tab. 7. Postawa nadmiernie wymagająca ojca a styl przywiązaniowy córki w jej dorosłych 
relacjach  

 

 
STYL 

POSTAWA OJCA 
NADMIERNE WYMAGANIE 

 

 
F 

 

 
p 

 

 
Różnice 

między 

grupami 
 

 Prawidłowa Umiarkowanie 

prawidłowa 
 Nieprawidłowa 

  
 M 

  
 SD 

  
 M 

  
 SD 

  
 M 

  
 SD 

 Bezpieczny 
 

45,16  7,36 40,18  9,30  40,52 10,43  3,700  0,028 1:2 

 Lękowo- 

ambiwalentny 
24,97  9,75 27,25 12,14  29,45 15,48  0,871  0,422 n.i. 

 Unikowy 
 

17,34  7,66 22,33  9,03  23,60 10,36  4,470  0,014 1:2, 1:3 
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Wykres nr 4. Postawa nadmiernie wymagająca ojca a styl przywiązaniowy córki w jej 
dorosłych relacjach 

 

 

Następną nieprawidłową postawą rodzicielską jest postawa 
niekonsekwencji, w której wyróżniono trzy jej poziomy i skorelowano z 
stylem przywiązaniowy córki w dorosłych relacjach.  

Analizy statystyczne wykazały istotną korelację między postawą 
niekonsekwentną ojca a stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych 
relacjach. Im bardziej ojcowie byli niekonsekwentni, tym częściej występuje 
u córek unikowy styl przywiązania w ich dorosłych relacjach. Natomiast im 
mniejszy poziom niekonsekwencji, tym większa tendencja do bezpiecznego 
stylu przywiązania córek w ich dorosłych relacjach. Analizy statystyczne 
wykazały, iż postawa niekonsekwentna ojca nie wpływa na styl lękowo-
ambiwalentny córki w relacjach partnerskich.  
 
Tab. 8. Postawa niekonsekwentna ojca a styl przywiązaniowy córki w jej dorosłych relacjach  

 

 
 STYL 

POSTAWA OJCA 
NIEKONSEKWENCJA 

 

 
F 

 

 
p 

 

 
Różnice 

między 

grupami 
 

 Prawidłowa Umiarkowanie 

prawidłowa 
 Nieprawidłowa 

  
 M 

  
 SD 

  
 M 

  
 SD 

  
 M 

  
 SD 

 Bezpieczny 
 

44,90  7,21 40,33  9,75  39,86  9,21  3,788  0,026  1:2, 1:3 

 Lękowo- 

ambiwalntny 
25,51 10,48 26,41 11,50  31,00  13,92  1,342  0,266 n.i. 

 Unikowy 
 

17,68  7,42 21,39  9,94  25,40  8,62  5,219  0,007 1:3 

 

Wykres 5 ilustruje graficznie związki pomiędzy poziomem postawy 
niekonsekwentnej ojca, a stylami przywiązaniowymi córki w jej dorosłych 
relacjach. 
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Wykres nr 5. Postawa niekonsekwentna ojca a styl przywiązaniowy córki w jej 
dorosłych relacjach  

 

Postawę nieprawidłową odrzucenia M. Plopa traktuje jako 
odwrotność postawy akceptacji, stąd wyniki przedstawiono w tabeli 4 i 
wykresie nr 1, omawiając postawę rodzicielską ojca akceptacji. Wyniki 
wskazują na następującą zależność: im wyższy poziom odrzucenia przez 
ojca, tym częściej córki przyjmują unikowy styl przywiązania w ich 
dorosłych relacjach oraz im większy poziom akceptacji ojca, tym częściej 
córki przywiązują się w sposób bezpieczny w swoich dorosłych relacjach. 
Analiza wariancji nie wykazała istotnej zależności między postawą 
odrzucenia a ambiwalentno-lękowym stylem przywiązania córki w jej 
dorosłych relacjach. 

Druga hipoteza badawcza dotycząca korelacji między nieprawidłową 
postawą rodzicielską ojca (odrzucenie, nadmierne wymaganie, 
niekonsekwencja, nadmierna ochrona) a przyjmowanym lękowo-
ambiwalentnym i unikowym stylem przywiązania córek w ich dorosłych 
relacjach została potwierdzona częściowo. Istotny statystycznie korelacje 
wykazano w przypadku postaw: odrzucającej, nadmiernie wymagającej i 
niekonsekwentnej i przyjmowanego przez córki unikowego stylu 
przywiązania w ich dorosłych relacjach. Nie wykazano istotnych korelacji 
między postawą nadmiernie ochraniającą ojca a stylem przywiązaniowym 
córek w ich dorosłych relacjach. Nie otrzymano również istotnej 
statystycznie korelacji między postawami rodzicielskimi ojca a lękowo – 
ambiwalentnym stylem przywiązaniowym córek w ich dorosłych relacjach. 
Zatem ojcowskie postawy rodzicielskie nie wiążą się istotnie  
z kształtowaniem się stylu przywiązaniowego ambiwalentno-lękowego  
u córek.  
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5.3. Podsumowanie i dyskusja wyników 

 
Według koncepcji J. Bowlby’ego oraz M. Ainsworthb wzory 

przywiązania ukształtowane w dzieciństwie są stabilne, wysoce odporne na 
zmiany i aktywne podczas całego życia człowieka oraz przekładają się na 
dorosłe związki. Postanowiono zatem sprawdzić: czy i jak postawa 
rodzicielska ojca, który stanowi ważną figurę odniesienia dziecka przekłada 
się na dorosłe związki córki. Celem przeprowadzonych badań było 
ustalenie zależności pomiędzy postawą rodzicielską ojca w retrospektywnej 
ocenie córki, a rodzajem stylu przywiązaniowego w jej dorosłych relacjach. 
W badaniach uwzględniono typologię postaw rodzicielskich według  
M. Plopy i style przywiązaniowe wyróżnione przez M. Ainsworth. Badaniom 
poddano 98 kobiet w wieku od 20 do 27 lat i ustalono zależności pomiędzy 
retrospektywną postawą rodzicielską ojca a ich stylem przywiązaniowy  
w ich dorosłych relacjach. 

Uzyskano następujące zależności: 
1) Postawa akceptacji i autonomii ojca w sposób istotny koreluje z 

bezpiecznym stylem przywiązaniowym córki oraz im wyższy 
poziom akceptacji i autonomii ojca, tym rzadziej kobiety 
przywiązują się w relacjach w sposób unikowy. Ponadto występuje 
także na poziomie tendencji zależność, że im wyższa akceptacja i 
autonomia ojca, tym mniej kobiet przywiązuje się w sposób 
lękowo–ambiwalentny. 

2) Analizy statystyczne wykazały, że im wyższy poziom odrzucenia 
przez ojca, tym częściej córki przyjmują unikowy styl przywiązania 
w ich dorosłych relacjach oraz im większy poziom akceptacji ojca, 
tym częściej córki przywiązują się w sposób bezpieczny w swoich 
dorosłych relacjach. Analiza wariancji nie wykazała istotnej 
zależności między postawą odrzucenia a lękowo-ambiwalentnym 
stylem przywiązaniowym córki w jej dorosłych relacjach. 

3) Analizy statystyczne wykazały umiarkowany związek dodatni 
między postawą nadmiernie wymagającą, a stylem unikowym 
córki, czyli im bardziej córki oceniają swych ojców jako 
nadmiernie wymagających, tym częściej stosują one unikowy styl 
przywiązaniowy w swych relacjach partnerskich. Ponadto postawa 
nadmiernie wymagająca ojca istotnie ujemnie koreluje z 
bezpiecznym stylem przywiązaniowym (choć jest to korelacja 
słaba). Oznacza to, że im bardziej córki oceniają swych ojców jako 
nadmiernie wymagających, tym rzadziej stosują w swych 
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związkach bezpieczny styl przywiązaniowy. Analizy statystyczne 
nie wykazały istotnego statystycznie związku między nadmiernie 
wymagającą postawą ojca a lękowo-ambiwalentnym stylem 
przywiązania córki w jej relacjach partnerskich. Występuje tu 
jednak pewna tendencja statystyczna wskazująca na dodatnią 
zależność między postawą nadmiernie wymagającą ojca  
a przywiązaniowym stylem lękowo-ambiwalentnym córki. 

4) Analizy statystyczne wykazały istotną korelację między postawą 
niekonsekwentną postawą rodzicielską ojca a stylem 
przywiązaniowym córki w jej dorosłych relacjach. Tak więc im 
bardziej ojcowie byli niekonsekwentni, tym częściej występuje u 
córek unikowy styl przywiązania w ich dorosłych relacjach. 
Natomiast im mniejszy poziom niekonsekwencji, tym większa 
tendencja do bezpiecznego stylu przywiązania córek w ich 
dorosłych relacjach. Analizy statystyczne wykazały, iż postawa 
niekonsekwentna ojca nie wpływa na styl lękowo-ambiwalentny 
córki w relacjach partnerskich.  

5) Postawa nadmiernie ochraniająca ojca nie koreluje z żadnym 
typem przywiązaniowym córki w jej dorosłych relacjach. 

6) Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć wniosek, 
że ukształtowaniu się bezpiecznemu stylowi przywiązaniowemu 
córki w jej dorosłych relacjach sprzyja akceptująca postawa 
rodzicielska w połączeniu z autonomią. Córka, która wychowuje 
się w atmosferze miłości ojcowskiej, który ją wspiera, bezpiecznie 
ochrania, może czuć się kochana i wartościowa, a także może 
wytworzyć w sobie poczucie pewności w relacjach, że może 
zawsze liczyć na drugą, bliską osobę i to przekłada się na jej relacje 
w dorosłym życiu. Ponadto, jeśli ojciec reprezentuje dodatkowo 
postawę autonomii, dając dziecku możliwość samodzielnej 
eksploracji, poszukiwań i rozwiązywania naprzód dziecięcych, a 
potem młodzieńczych problemów, tym samym umacnia w córce 
poczucie wartości i przekazuje jej swoją wiarę w to, że jest osobą 
wartościową, która może podejmować odpowiedzialność za swoje 
działania. 

Badania wykazały, że negatywne postawy rodzicielskie ojca w dużym 
stopniu przyczyniają się do przyjmowania przez córkę w jej dorosłych 
relacjach unikowego stylu przywiązaniowego. Ma to miejsce przede 
wszystkim w rodzinach, w których ojciec prezentował postawę rodzicielską 
zbyt wymagającą i niekonsekwentną. Rodzic zbyt wymagający nie liczy się z 
możliwościami dziecka, wymaga od niego za dużo, jest krytyczny, nie 
wspiera dziecka, często stosuje kary i jest surowy, a także nie okazuje 
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uczuć. Wszystko to sprawia, że relacja z takim rodzicem nie jest dla dziecka 
przyjemna. Dziecko zaczyna unikać przykrych słów, kar rodzica, postawy 
surowej, nie oczekuje od niego wsparcia i pomocy, ani nie pragnie z nim 
mieć bliskiego kontaktu. Zgodnie z teorią J. Bowlby’ego oraz M. Ainsworthb 
style przywiązaniowy wykształcone w okresie wczesnego dzieciństwa 
przekładają się na relacje w życiu dorosłym, co zostało w niniejszych 
badaniach udowodnione (Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978; Marczak, 
2001; Grygiel, 2006; Bolwby 2007, s.63). Podobny mechanizm występuje w 
postawie niekonsekwencji ojca. Jeśli ojciec nie przekazuje dziecku spójnych 
zasad postępowania, jego zachowanie zależy od nastroju, a przekaz 
werbalny i niewerbalny jego postępowania i odniesień do innych jest dla 
dziecka niejednoznaczny, to ponieważ jest osobą chwiejną, trudno dziecku 
poczuć się bezpiecznie z takim tatusiem. Wychowywane dziecko w 
atmosferze niekonsekwencji nie ma szans na to, by wytworzyła się wobec 
ojca więź bezpieczna. Dziecko nie wie dlaczego raz za to samo spotyka go 
np. kara lub dezaprobata, a w innym przypadku ojciec nie reaguje. Dziecko 
odczuwając ową niekonsekwencję jest zdezorientowane, trudno mu się 
poczuć stabilnie w takiej rodzinie. Dziecko pragnąc chronić siebie, będzie 
unikało takiego ojca i to będzie stanowiło dla niego mechanizm obronny 
przed bólem spowodowanym niezrozumieniem tej sytuacji, gdyż nie potrafi 
sobie znaleźć odpowiedzi skąd i dlaczego taka niekonsekwencja. Ale skoro 
najbliższa osoba, jaką jest dla dziecka ojciec przekazała taki wzór i przykład 
funkcjonowania ludzi, to znaczy, że tym bardziej innym osobom nie można 
wierzyć i ufać, że należy we wszelkich relacjach unikać bliskości i otwar-
tości. 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż żadna z postaw 
rodzicielskich ojca nie pretenduje do ukształtowania się stylu 
przywiązaniowego lękowo–ambiwalentnego. Być może jest to 
spowodowane tym, że za ukształtowanie uzależniającego stylu relacji jest 
odpowiedzialny nie tylko ojciec, ale cały system rodziny pochodzenia, w 
tym przede wszystkim matka. 

Z pewnością dla pełniejszej oceny wpływu postaw rodzicielskich na 
style przywiązaniowe córek, warto by poszerzyć badania o wpływ 
wzajemnych oddziaływań postaw ojców i matek, a także zbadać style 
przywiązaniowy osób będących z nimi w relacji. 
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MISCELLANEOUS ASPECTS OF MASCULINITY  
IN JAN McEWAN’S LATE 20th CENTURY FICTION 

 
 
The aim of the article is to present the issue concerning masculinity, 

men’s role and their problems in selected novels of a postmodern British 
writer Ian McEwan. While briefly outlining McEwan’s fiction the author of 
the article is going to present the world of contemporary men in British 
society, their relations with women and their different attitude towards 
marriage and family. Secondly, the two novels are going to be examined and 
compared, The Cement Garden and The Child in Time in which the British 
novelist depicted two stages of male maturity process and two different 
approaches to life, social facets, in particular to gender relations. 

 
Male-female relations have been always one of the most widely 

conferred issues in world art and philosophy and literature, predominantly 
in Anglo-American fiction. In the 20th century, especially after 1945 writers 
examined and explored gender subject matter in the light of significantly 
radical social, cultural and political changes and transformations. Having 
witnessed enormous alterations in the sphere of culture, art, politics, 
economy and recently ecology, the artists, in particular novelists and short 
story writers, discussed modern gender relations and a changing role men 
and women performed in the post-war society.  

There is no escaping the fact that in view of the above-mentioned 
world changing processes entailing a sexual revolution, feminist 
movements, which resulted in a different perception of male-female roles 
and positions in society and professional spheres of lives, as well as a fast 
pace of living, constant chase for career and work success, pursuit of 
professional fulfillment, decreasing family links and a diminishing 
importance of family values, one may find greater and greater difficulty in  
the reassessment of the role of motherhood and fatherhood, especially the 
role of and problems linked to masculinity and to men’s crisis of identity. 
Since the increasing number of writers, critics and artists drew more and 
more attention to gender matters, scrutinizing predominantly subjects 
related to femininity and writing from a female perspective, other authors 
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focused, contrastively or alternatively, on a male subject matter when 
exploring, reexamining and redefining a changing status of men, their social 
role, personality and identity in the post-modern world. Among 
miscellaneous novelists dealing with gender issues, mainly man-like subject 
matter, two authors deserve, in my view, a special attention, Ian McEwan 
and Martin Amis. Both of them, being brought up in British socio-cultural 
ambience and creating in Anglo-American literary tradition, vividly and 
realistically depicted in their works tempestuous and frequently highly 
ambiguous male-female relations, placing the emphasis on portraying 
dramatic changes of the role and status of men and women both in the 
family sphere and in professional domain. Both McEwan and Amis are 
invariably referred to as masculine writers due to that in the majority of 
their oeuvre the authors write from male perspectives, prevailingly about 
male characters, addressing an implied male reader and deriving the 
inspiration, particularly in the case of Martin Amis, from male novelists, 
such as Nabokov, Bellow, Roth or Ballard.  

Needless to say, when one brings up the issue of masculinity which is 
inextricably linked more profoundly examined with reference to the 
femininity subject matter one is tempted to suggest that it is Ian McEwan’s 
prose which more closely reflects masculine world in connection with 
feminine subject matter and therefore men are not juxtaposed with or 
presented in contrast to and struggle with women, as one may perceive in 
Amis’s works, but male and female territories are interrelated. Thus, the 
article aims at scrutinizing Ian McEwan’s selected prose works, placing the 
emphasis on the author’s several novels, in particular his two prominent 
works, The Cement Garden (1978) and The Child in Time (1987) that mirror 
different phases of his literary output and therefore his changing attitudes 
to and point of reference to the gender subject matter. 

In Ian McEwan’s literary output and artistic career we may encounter 
various motifs and themes, all of them, however, are inextricably linked 
with men-women relations, love, passion, sexual and mental aspects of male 
and female protagonists. One cannot fail to notice that in the first stages of 
his literary career the author graphically illustrates and thoroughly 
examines the world of men, their complex personality, psyche, troubled life, 
invariably their obsession with love, art as well as their rebellion against 
the norms and standards of the British society. In his introductory two 
short story collections – First Love, Last Rights and In Between the Sheets – 
the writer establishes several of the recurring subjects that would become 
hallmarks of his fiction, most notably, the exploration of the effects of 
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power, passion and mania on the human psyche, predominantly on a male 
adolescent’s mentality. The stories in First Love, Last Rights  which are 
focused on a young man’s microworld, are chiefly concerned with coming-
of-age, though while reading the collection one cannot escape the 
impression that the author depicts maturity as tantamount to corruption. In 
Between the Sheets presents analogous subject matter and covers similar 
subject material, yet it exhibits a more Kafkaesque tone and is filled with 
black humour. In The Cement Garden, constituting undoubtedly the pinnacle 
of his early literary phase the British author continued to analyse 
corresponding themes, using specific aspects of violence in order to 
investigate how obsession can shape human desires, mostly male craving. 
When set beside the subversive and experimental elements of his earlier 
fiction that mirrors both the author’s  exploration of the psyche and 
mentality of male adolescents and his search for his own literary style, 
McEwan’s later prose, particularly his works written since the late 1980s, 
among others The Child in Time, Atonement or Amsterdam, focus much more 
heavily on psychological depth, moral complexity, the process of human 
alienation and much more complex, highly equivocal relations between 
men and women in postmodern global world as well as on a more symbolic 
and metaphorical meaning of people’s interaction. In view of this it is worth 
mentioning several of his works, especially those which reflect the writer’s 
fascination and attraction to the process of maturity, mainly male 
adolescent world, frequently wild, chaotic, full of violence, aggression but 
also passion, obsession with love and wish to build and rebuild family links 
(The Cement Garden), and the ones which present in a more moderate and 
meditative tone acute problems and moral dilemmas of contemporary men 
and women living in a dystopian, disintegrated, environmentally-ill culture 
(The Child in Time), in the world of metafiction, subjectivity and artistic 
amorality (Atonement), spiritual callousness, isolation and estrangement 
(Amsterdam).  

While analyzing these works, written within circa 30 years it is worth 
stating that together they reflect a process of shaping manhood, male 
maturity and the author’s various and changing attitude towards women. In 
addition, the above novels mirror the developing portraits of male writers 
and their lives as the phases of the process of artistic creation. Due to the 
great miscellany of the motifs appearing in McEwan’s oeuvre, the author of 
the article selected two of his novels, The Cement Garden  and The Child in 
Time in order to examine distinctive phases and aspects of masculinity as 
well as the two dissimilar approaches to life, society and especially 
attitudes to women. 
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In the first of the afore-mentioned novels, The Cement Garden, the 
author displays the internal world of the adolescent boy, Jack against the 
background of his bereaved siblings and the process of self-containment 
and social alienation. The book opens with a sense of guilt, sinfulness and a 
feeling of downcast self-imprisonment which introduces the prevailing 
ambience of the text. Ian McEwan depicts the fifteen year-old protagonist, 
with his masturbatory habits, lack of personal hygiene and a rebellious 
attitude towards the world, which is rather a characteristic feature and 
integral part of male adolescence. Nevertheless, the author distorts this 
apparent normality by centering on elements of corporality, physical bodily 
functions and somber mental processes which lends the protagonist, his 
siblings and the universe they inhabit the felling of everyday actions and 
comportment becoming squalid and grotesque (Ambler 2003). From the 
initial sentence of the novel transpires Jack’s feelings of reluctant guilt 
towards his father’s death and thus the line displays a weird, complex and 
highly ambiguous father-son relations: 

 
I did not kill my father, but I sometimes felt I had helped him on his way. 

And but for the fact that it coincided with a landmark in my own physical 
growth, his death seemed insignificant compared with what followed. My 
sisters and I talked about him the week after he died, and Sue certainly cried 
when the ambulance men tucked him up in a bright-red blanket and carried 
him away. He was a frail, irascible, obsessive man with yellowish hands and 
face… 

(McEwan 1978: 9) 
 
The above quotation expresses the protagonist’s ambivalent and 

seemingly weird attitude towards his father’s demise, yet the author’s 
depicts Jack’s remorse and sense of unwilling guilt towards his parent’s 
decease as a natural phase of the boy’s maturity process, hence his 
demonstrative rebellion and defiance of standard family values, in 
particular his repression of filial instincts towards his father and to some 
extent towards his mother. Interestingly enough, Jack shortly finds the 
replacement and compensation for the lack of these instincts in the intimate 
relation with his sister Julie and his two younger siblings thanks to which 
he can feel again the sense of belonging to the family. Needless to say, the 
situation in Jack’s family, especially after the death of their second parent, 
the mother, starts to be weird and becomes perceived by others as 
abnormal and dysfunctional. In the above-quoted excerpt of The Cement 
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Garden McEwan introduces, or even “catapults” the reader into the 
tormented, distressing world of the teenage boy and then we may observe 
the external reality and the atmosphere in the family from his single 
standpoint. Everything we read, experience and explore in the novel is 
filtered through Jack’s desolate, dubious, equivocal perception (Ambler 
2003). Hence, McEwan does not give much space to the reader but rather 
makes us analyse the action, the comportment of the characters and their 
relations from the boy’s twisted, perverted yet prevailing perspective. In 
this way we experience and feel a sense of the claustrophobia and self-
imprisonment saturating the boy’s microworld. This reader’s discomfort 
and uneasiness prepares us and anticipates Jack’s anguished, estranged, 
separated, suppressed inner world. From the very beginning of the book we 
witness an alienation of the protagonist’s family which is, even prior to the 
parents’ decease, divided within itself and isolated from neighbours and 
friends. In view of that Jack’s solitary voice lends the narration an 
atmosphere of obsessive and unhealthy stress on the factors that create, 
produce and strengthen the isolated phobia pervading this family (Ambler 
2003). 

As for the character of Jack, we may easily notice that he is lonely both 
as an individual and as a family member. He seemingly has no friends or 
acquaintances and mostly depends on his sisters’ company though he  does 
not feel a strong emotional link with them, except Julie. The most gloomy 
and disturbing picture of Jack’s personality is perhaps the most vividly 
mirrored by his nightmare which gives a synchronic insight into the 
teenager’s interior world: 

 
I knew it was morning and I knew it was a bad dream… I was being 

followed by someone I could not see. In their hands they carried a box and 
they wanted me to look inside, but I hurried on. I paused for a moment and 
attempted to move my legs again, or open my eyes. But someone was coming 
with the box, there was no time and I had to run on. Then we came face to 
face. The box wooden and hinged, might once have contained expensive 
cigars. The lid was lifted half an inch or so, too dark to see inside. I ran on in 
order to gain time, and this time I succeeded in opening my eyes. Before they 
closed, I saw my bedroom, my school shirt lying across a chair, a shoe upside 
down on the floor. Here was the box again. I knew there was a small creature 
inside, kept captive against its will and stinking horribly. I tried to call out, 
hoping to wake myself with the sound of my own voice. No sound left my 
throat, and I could not even move my lips. The lid of the box was being lifted 
again. I could not turn and run, for I had been running all night and now I had 
no choice but to look inside. With great relief I heard the door of my bedroom 
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open, and footsteps across the floor. Someone was sitting on the edge of my 
bed, right by my side, and I could open my eyes. 

(McEwan  1978: 27, 28) 
 
From the above citation which illustrates Jack’s nightmare we may 

deduce that the protagonist embodies the animal and similarly to it he is 
locked within the static stink of his own milieu- for him staying would be 
sorrowful yet leaving would be even more frustrating. Hence, the animal 
symbolizes the sense of entrapment and fright which governs his life and 
utterly controls his mind and the dream sequence mirrors the boy’s 
frustration, agony and spiritual bedlam that haunts his mental world 
(Ambler 2003). On the other hand, the presence of the animal in the 
protagonist’s dream could be interpreted as a captive symbol of the boy’s 
dismal grief-driven impulses that he desires to share with other people and 
therefore we witness the liberation of his own tensions and anxiety that the 
imprisoned, unnatural animal embodies. 

Taking into account the role of Jack as a narrator one may easily 
observe that he is an outsider and even though his standpoint is apparently 
subjective and biased he shows only to some extent his self-awareness. It is 
Jack’s conscious and intentional introspection which convinces and 
misleads the reader into trusting and believing in the narrator’s story and 
his tormented, deranged mental world, yet the author dexterously depicts 
Jack’s ability to be both involved and removed as a narrator. He plays a dual 
narrative role as that of a constantly anguished youth and every so often 
objective observer. It is illustrated in a passage where the boy’s reflection in 
a mirror becomes a doppelganger for both sides of his character: “I stared 
at my own image till it began to dissociate itself and paralyse me with its 
look” (McEwan 1978: 20). In this way the author gives the reader some 
leads and insight into Jack’s mental state and the structural aim it serves 
within the narrative framework (Ambler 2003). In view of this Jack the 
narrator is at times the voyeuristic watcher within the family whose role is 
to recount the story to the reader and he is also occasionally an objective 
family member who encourages us to judge and assess common-sense 
versus the subjective aspects of the story. 

Nevertheless, while abandoning and distancing from the distracting 
and perplexing emphasis of the protagonist’s gaze we may apparently 
observe that his life, actions and manners are challenging, rebellious, at 
times even slightly provocative, yet in fact relatively normal and typical of 
his age. In the novel the author makes us witness the situations when Jack 
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torments and teases his younger brother Tom, is confused by his feelings 
for older sister Julie and is not in good terms with his father. The boy’s 
vulnerability, selfishness, lack of confidence, filial disobedience and a 
hostile attitude to his father reflects a natural and integral part of the male 
maturity process. What remains puzzling, however, is the boy’s and the 
family’s reaction to the father’s death – the character’s response to it at an 
emotional level is disturbingly expressed by a textual silence. All the same, 
this is the portrait of the family and its members depicted by the 
protagonist himself, thus it is highly subjective, personal, biased, 
idiosyncratic and fragmentary. Such a vision of the family unit, its 
disintegration, division, emotional dysfunction, alienation and self-
confinement is one-sided, presented by a male teenage boy who, searching 
for his own way and goal in life deliberately twists and distorts the reality, 
and challenges and puts into doubt standard rules, norms, social 
conventions and values, such as family links, faith, school education, etc. 
Moreover, at the example of Jack the character Ian McEwan shows a painful 
phase of male adolescence not only with reference to the life and reality but 
also in connection to the process of artistic creation, in particular referring 
to his own rebellious, non-conformist and provocative attitude to the world 
as a young, maturing, developing male novelist who purposefully presents 
life as weird, bizarre and grotesque, and emphasizes the internal chaos and 
emotional disharmony of a typical British male adolescent. 

The Cement Garden which depicts a painful process of male 
adolescence stands in a vivid contrast to Ian McEwan’s other work, The 
Child in Time (1987), the novel marking a more mature period in the 
writer’s literary output, though both the former and the latter texts contain 
certain common or corresponding motifs and issues, such as the problem of 
family disintegration and tense, ambiguous male-female relations. The Child 
in Time whose narrative concerns the loss of a child and a marital crisis is 
frequently referred to as a dystopian ecofeminist critique of Thatcherism, 
ecofeminist parable (Garrard 2009) or a dystopian vision of gender clash. 
Irrespective of its apparently socio-political overtone, it is worth 
highlighting the book’s cultural and philosophical dimension, in particular 
the crisis of masculinity and male identity in the era dominated by women, 
their successes, careers and high positions in almost every sphere of life. 
Furthermore, when set beside McEwan’s previous text written from the 
perspective of the immature, teenage narrator, in this work the writer 
focuses on the dilemmas and problems of an adult man, Stephen Lewis, a 
successful author of children’s books, especially on his trauma caused by 
the loss of his 3-year-old daughter Kate who was kidnapped in the 
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supermarket and as a result the protagonist spirals into bereavement that 
affects his relationship with his wife, Julie, his psyche and time itself. 

As was pointed out before, The Child in Time explores and examines 
the problem of male identity and changing gender statuses. In this work the 
author redefines, all the more reverses the roles of men and women, which 
is presented at the example of Stephen and Julie. The story and action is 
dominated by the character of Stephen, his life, mental world, we have an 
insight into his thoughts and experiences and it is his male perspective 
through which all the events are recounted. Nevertheless, on closer 
inspection it appears that the protagonist’s behaviour, in particular his 
emotional reaction to the loss of his baby girl, his inability to come to terms 
with her absence and his initial reluctance to accept inevitable social and 
cultural changes in the world, reflects the protagonist’s several distinctive 
feminine features on the one hand, and his desperate yet hopeless struggle 
for maintaining a male significant position in the society, both at work and 
in the family on the other hand. Contrastingly, his wife Julie hides her 
feelings and unwillingly raises the painful subject concerning her baby 
which astounds and puzzles Stephen, and as he desperately searches 
London for the missing Kate, he becomes aware that Julie “took his efforts 
to be a typically masculine evasion, an attempt to mask feelings behind 
displays of competence and organization and physical effort” (McEwan 
1987: 24). This realization aggravates and deepens their marital crisis: 

 
He was angry with Julie, disgusted by what he took to be a feminine self-

destructiveness, a willful defeatism. But he could not speak to her about it. 
There was no room for anger, no openings. They moved like figures in a 
quagmire, with no strength for confrontation. Suddenly their sorrows were 
separate, insular, incommunicable. They went their different ways, he with his 
lists and daily trudging, she in her armchair, lost to deep, private grief. Now 
there was no mutual consolation, no touching, no love. Their old intimacy, 
their habitual assumption that they were on the same side, was dead. They 
remained huddled over their separate losses, and unspoken resentments 
began to grow. 

(McEwan 1987: 24) 
 
Stephen’s protest and objection to his wife’s seeming passiveness and 

acceptance of the loss of their little daughter, his over-emotionalism and 
inability to agree to the inevitability of fate mirrors the pain, grief and 
rebellion of the biblical Job. Analogously to Job, Stephen plunged into 
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despair after the loss of his child and continually manifested his distress. 
Conversely, his wife led the private battle with her sorrow and suffering, 
finally overcoming them and thus managing to adjust to the new situation. 
Ultimately, however, the man admits the wisdom of Julie’s realisation that 
she “had to go on loving [Kate], but…had to stop desiring her” (McEwan 
1987: 2013). Thus, his own case exemplifies the limitations of his former 
conviction that “where once he had believed, or thought he ought to believe, 
that men and women were, beyond all the obvious physical differences, 
essentially the same, he now suspected that one of their many 
distinguishing features was precisely their attitudes to change. Past a 
certain age, men froze into place…” (McEwan 1987: 54). It is thanks to his 
final acceptance of change that Stephen can experience an internal peace, 
harmony and, consequently can enjoy the birth of his second child and 
share his happiness with Julie: 

 
It was only then that they began to exclaim and celebrate, and kiss and 

nuzzle the waxy head which smelled like a freshly baked bun. For minutes 
they were beyond forming sentences and could only make noises of triumph 
and wonder, and say each other’s names aloud. Anchored by its cord, the baby 
lay with its head resting between its closed fists. It was a beautiful child. Its 
eyes were open, looking towards the mountain of Julie’s breast. Beyond the 
bed was the window through which they could see the moon sinking into a 
gap in the pines. Directly above the moon was a planet. It was Mars, Julie said. 
It was a reminder of a harsh world. For now, however, they were immune, it 
was before the beginning of time, and they lay watching planet and moon 
descend through a sky that was turning blue. 

(McEwan 1987: 220) 
 
The concluding excerpt of the novel shows husband and wife’s 

ultimate reintegration and the birth of their second baby strengthens their 
marriage and family links. The protagonist experiences a spiritual 
purification and regeneration, similarly to the biblical Job who, having 
suffered the death of his wife and progeny, eventually may celebrate the 
reunion with his new family and his mental rebirth. Furthermore, from an 
ecological and cosmological standpoint, Stephen and Julie’s reunion 
parallels the planet’s integration with the universe and the cosmic order 
reflects the earth’s stability, its natural seasons and life cycles. 

In conclusion it ought to be stated that Ian McEwan’s works 
painstakingly examine miscellaneous facets of masculinity, particularly 
men’s problems and dilemmas in Great Britain in the second half of the 20th 
century and at the beginning of the third millennium. It is a complex, 
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labyrinthine, ambiguous, at times challenging and provocative men’s world 
depicted by the British novelist which captures and retains the attention of 
its readers and which forces us to participate in the reading process, 
exploring the arcanes of the protagonists’ mental world. At the example of 
his two novels, The Cement Garden and The Child in Time, the author of the 
present article compared and juxtaposed the two male worlds, two 
different visions, outlook on reality and two distinctive approaches to life, 
particularly their attitudes to and relations with women. By contrasting and 
paralleling the lives of an adolescent orphaned boy and a mature writer, 
being simultaneously a husband and a father,  the author drew the attention 
to various stages of manhood, particular phases of their mental and 
physical development during which the two protagonists create their 
distinctive microworlds and shape their own narrative structures.  
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OJCOSTWO ZAGUBIONE 
 
 
Tytuł zawiera presupozycję, że świadomość i rozumienie ojcostwa 

były wcześniej powszechnie obecne, a także, iż jest ono wartością, którą 
należy odnaleźć. Wskazuje zatem na kryzys, a także na to, że powinien być 
przezwyciężony. Świadomość bycia ojcem i zadania przypisane tej roli 
zdawały się do niedawna określone i niekwestionowane, współczesne czasy 
przyniosły zagubienie tożsamości mężczyzny, a tym samym świadomości 
jego ojcowskiej roli. Kryzys ojcostwa wydaje się pochodną zmian 
obyczajowych, szczególnie tych zapoczątkowanych „rewolucją ’68 roku”  
i presją żądań feministycznych. Ale jest to dobra okazja, aby rozważyć czy 
jest on wywołany tylko „upadkiem obyczajów”, czy nie wymaga nadto 
„powrotu do źródeł”, zastanowienia się raz jeszcze nad istotą ojcostwa, 
sformułowania właściwej diagnozy i skutecznych dróg wyjścia. Prostota 
występującej tu problematyki może okazać się bowiem pozorna i zwod-
nicza, a recepty zbyt pospieszne.  

 
1. Kim jest ojciec? 
 
Termin „ojciec” wydaje się łatwy do określenia, kiedy mamy na myśli 

ojcostwo biologiczne – jest nim współuczestnictwo w zrodzeniu dziecka1. 
Poszerza się on o to wszystko, co jest konsekwencją faktu rodzicielstwa, a 
więc udział w wychowaniu, troskę o bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb 
materialnych i innych. Warto zwrócić uwagę, że już wśród ludów 
pierwotnych, a także w starożytnym Rzymie i w średniowieczu dużą rolę 
przywiązywano do społecznego i prawnego znaczenia ojcostwa.  
B. Mierzwiński stwierdza, że ludy pierwotne przedkładały ojcostwo prawne 
nad biologiczne (1999, s. 66-68). Za ojca był uważany mężczyzna związany 
prawami i obowiązkami z matką. Korespondowało to z modelem 
małżeństwa, który był przede wszystkim kontraktem. Istniała jednak 
potrzeba odwołania się do faktu biologicznego. Mierzwiński zwraca uwagę 

                                                 
1 Tak było do tej pory; obecnie stajemy przed nieznanymi problemami prowokowanymi 
przez procedury sztucznego zapłodnienia. 
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– powołując się na badania B. Malinowskiego – że wśród ludów 
pierwotnych występuje zjawisko zwane „couvade” – określa ono 
zachowania mężczyzny w czasie, kiedy kobieta (jego żona) rodzi dziecko: 
próbuje on współprzeżywać ten akt, niekiedy nawet naśladując bóle 
porodowe. W rzymskim prawodawstwie ponad biologiczne ojcostwo (z 
przyrodzenia) stawiano ojcostwo z przysposobienia; istniał rytuał 
przejmowania praw i obowiązków ojca (Pospiszyl, 2007, s. 98-99). 
Zapewne takie wywyższenie przysposobionego ojcostwa wynikało przede 
wszystkim z trudności ustalenia stanu faktycznego (pewność odnosiła się 
wyłącznie do matki), w każdym razie powodowało to przeniesienie akcentu 
z płaszczyzny biologicznej na społeczną i prawną – ojcem rodziny (pater 
familiae) był ten, kto miał władzę w domu.  Złotym wiekiem instytucji 
ojcostwa określane są czasy średniowiecza, kiedy tytułem ojca obdarzano 
pana feudalnego: hrabiego, księcia i króla (tamże, s. 99-101). Wraz  
z odejściem ustroju monarchicznego osłabione zostało rozumienie 
ojcostwa. Symboliczne znaczenie miało zgilotynowanie króla podczas 
rewolucji francuskiej, co Balzak podsumował słowami: „Rewolucja ścięła 
głowę wszystkim ojcom rodzin” (tamże, s. 101). 

 
2. Oblicza kryzysu 
 
Współczesne czasy przyniosły więcej czynników dezintegrujących 

tożsamość ojcowską, obniżających rangę ojcostwa. Mierzwiński wskazuje 
na szybki rozwój przemysłu i urbanizacji rozbijających rodzinę 
wielopokoleniową, wpływ ruchów emancypacyjnych zaszczepiających 
kompleks winy u mężczyzny i utrwalających jego poczucie zagubienia. Duże 
znaczenie miała rewolucja obyczajowa, zapoczątkowana symbolicznie 
buntem pokolenia ’68 – jego skutkiem było nie tylko osłabienie autorytetu 
ojca (jako jednego z fundamentów instytucjonalnego „starego porządku”), 
ale również podważenie instytucji rodziny i rozpoczęcie procesu 
rozprzężenia obyczajów przez propagowanie „wolnej miłości”, „wolnych 
związków”. Zdaniem Mierzwińskiego negatywny wpływ na rozumienie 
ojcostwa miał rozwój psychoanalizy, eksponujący kompleks Edypa 
(potrzeba „zabicia ojca”) i atakujący religijne pojęcie Boga, jako rzekomo 
alienujące człowieka. Nie sposób przeoczyć negatywnego wpływu jaki 
wywarł na rozumienie ojcostwa rozwój radykalnych ruchów 
feministycznych odwołujących się do płci kulturowej (gender),  ideologii 
homoseksualnej oraz rozpowszechnienie metod sztucznego zapłodnienia 
(in vitro). Najważniejszą postacią kryzysu wydaje się obecnie zagubienie 



 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 198 

tożsamości ojcowskiej, a także zjawisko różnorakiej nieobecności ojca oraz 
upowszechnienie zdeformowanych modeli ojcostwa (Kornas-Biela, 2001; 
Nagórny, 2001; Półtawska, 2001). Warto byłoby również przeanalizować 
jaki wpływ na osłabienie pozycji ojcostwa, a nawet postawienie go w stan 
oskarżenia miały współczesne ideologie, przede wszystkim wywodzące się 
z postmarksowskiej szkoły frankfurckiej, niektórych odmian 
egzystencjalizmu, ze strukturalizmu, wreszcie postmodernizmu, 
kwestionujące pojęcie władzy, autorytetu, obiektywizmu. Z tej perspektywy 
warto byłoby zbadać czy do przejawów kryzysu ojcostwa (i męskości) nie 
należy dodać tych form uczestnictwa w kulturze, w których eksponuje się i 
wspiera niemęskie formy aktywności i postawy takie jak brak 
zdecydowania, chwiejność, niepewność, nieprzewidywalność, uczuciowość; 
warto również zwrócić uwagę na propagowanie chaosu, promowanie 
osobowości słabych, nadwrażliwych, histerycznych1. 

 
3. Dwa źródła ludzkiego ojcostwa  
 
Występujące w historii różne znaczenia ojcostwa nie mogą zastąpić 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie czym jest ojcostwo (i czym winno 
być) w odniesieniu do natury człowieka (będącego mężczyzną lub kobietą)  
i ze względu na instytucję rodziny jako wspólnoty osób. Model rodziny-
wspólnoty wprowadzony do ludzkich dziejów przez chrześcijaństwo, a 
filozoficznie uzasadniony przez myśl personalistyczną, daje nam kryteria 
korygujące rozumienie ojcostwa występujące w innych kulturach. Można 
również powiedzieć, że pozwala dopełnić i pogłębić to, co zawarte jest w 
naturalnym (intuicyjnym) rozumieniu ojcostwa i uzgodnić je z kryterium 
podstawowym jakim jest osoba.  

W przywołanych wyżej przykładach historycznych można wyróżnić 
trzy źródła ojcostwa: biologiczne, społeczne (prawne), duchowe. 
Uprawomocnienie instytucji ojcostwa rozpatrywanego w aspekcie 
społecznym (prawnym) wydaje się zagadnieniem wymagającym odrębnych 
studiów. Można przypuszczać, że ten aspekt jest pochodny od dwu 

                                                 
1 Należałoby tu dodać różne formy subiektywizmu czy traktowanie twórczości (przede 
wszystkim artystycznej) jako „wyrażania siebie”. Oczywiście mam świadomość, że za 
tymi stwierdzeniami kryje się założenie, iż można dokonać rozróżnienia na „męskie” i 
„niemęskie” postawy; z punktu widzenia wielu ideologii, w tym wszystkich 
wymienionych wyżej założenie to zapewne zostałoby zakwestionowane, gdyż jest ono 
istotą sporu. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak tylko przywołać hasło „z 
powrotem do rzeczy”, to znaczy pozostawić rozstrzygnięcie ludzkim  doświadczeniom 
odwołującym się do rzeczywistości, a nie do abstrakcyjnych i ideologicznie 
zaangażowanych teorii.  
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pozostałych, zdaje się bowiem opierać albo na (domniemanym) ojcostwie 
biologicznym, albo na władzy i autorytecie wynikających z uznania pewnej 
mocy duchowej, dzięki której można efektywnie realizować takie ważne 
cele jak wychowanie jednostki, przystosowanie do życia społecznego, 
przygotowanie do przyszłej roli ojca.  Nie rozstrzygając ostatecznie tej 
kwestii skupimy się na ojcostwie biologicznym i duchowym.  

 
Ojcostwo biologiczne  
Podstawą ojcostwa biologicznego jest fakt rodzicielstwa i to, co 

umożliwia jego wystąpienie – bycie mężczyzną. Ojcostwo jest tu niejako 
„funkcją” męskości (Starnawski, 2012). Bycie mężczyzną realizowałoby się 
(aktualizowałoby się) poprzez ojcostwo i byłoby „zintensyfikowaniem” 
męskich cech: odwagi, siły, potrzeby przewodzenia, zapewniania 
bezpieczeństwa. Byłoby zatem w pewnej opozycji do „cech kobiecych”, 
które ujawniałyby się w pełni w macierzyństwie. Trudno taką drogę 
odrzucić, zwłaszcza kiedy uznaje się, że cielesna struktura człowieka, 
wprowadzająca różnicę płci, nie jest ani czymś przypadkowym, ani 
małoznaczącym. Pozbawienie płciowości osobowego znaczenia, tak 
charakterystyczne dla ideologii gender czy homoseksualizmu zdaje się 
wynikać z jakiegoś niedowartościowania cielesności, a taka forma 
spirytualizmu nie wydaje się właściwa, kiedy chce się działać na rzecz 
pełnego i rzeczywistego (nie urojonego) dobra osoby1. Niemniej jednak 
należy zadać pytanie czy takie podejście jest jedyne i wystarczające, czy w 
pełni odsłania byt ludzki. Nie można również zapominać, że pojęcie 
ojcostwa biologicznego zawiera w sobie pułapkę ograniczającą jego 
znaczenie – aktualizacja ojcostwa (i męskości) nie dotyczyłaby przecież 
tych wszystkich, którzy rodzicami się nie stali (dlatego, że nie mogą nimi 
być bądź rezygnują z ojcostwa, choć nie odrzucają jego wartości).  

 
Miłość ojcowska 
Może należy zatem rozważyć zasadność drogi przeciwnej? Może nie 

jest (tylko) tak, że ojcostwo jest kulminacją męskości, ale odwrotnie – 
męskość jako wartość, postawa psychiczna i osobowościowa jest pewną 
postacią ojcostwa, które jest pierwsze. Najpierw więc należałoby zrozumieć 
czym jest ojcostwo, aby wiedzieć co znaczy w pełni „być mężczyzną”. Nie 
chodzi oczywiście o to, aby kwestionować i zacierać biologiczne znaczenie 
męskości i kobiecości jak to dzieje się we współczesnych ideologiach, 

                                                 
1 Dla chrześcijanina taka postawa nie wydaje się możliwa do zaakceptowania ze względu 
na doniosłość faktu Wcielenia. 
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przeciwnie, chodzi o to, aby zróżnicowaniu biologicznemu nadać pełne 
osobowe znaczenie. „Być ojcem” znaczyłoby wówczas być mężczyzną – jako 
warunek, natomiast jego istotą byłaby miłość ojcowska, a więc specyficzna 
relacja człowieka-mężczyzny do dziecka, które jest powierzone jego opiece. 
Skąd bierze się ta potrzeba odwracania zdawałoby się „naturalnego 
porządku rzeczy”? Odpowiedź jest prosta – z odczytania rzeczywistości, w 
której pozycja człowieka okazuje się zależna od innych ludzi – tak można 
patrzeć na proces następowania pokoleń i występujące między ludźmi 
relacje i naturalne potrzeby: wspomagania, rozwoju, wychowania, pomocy, 
poszukiwania przewodnika na drodze dojrzewania. W większym jeszcze 
stopniu ta zależność i potrzeba ujawnia się w refleksji religijnej – człowiek 
nie jest stwórcą siebie, jest w wieloraki sposób zależny od Dawcy Życia, 
który przecież wciąż podtrzymuje go w istnieniu. Jest więc czymś słusznym 
widzieć wzór wszelkiego ojcostwa w Bogu. „ (…) rodzenie, a w następstwie i 
ojcostwo, w pełniejszej formie ziszcza się w Bogu niż u stworzeń” – 
stwierdza św. Tomasz z Akwinu (Suma teologiczna, I, q. 33, a. 2, ad 4). Jan 
Paweł II analizując Ojcostwo Boże wskazuje dwa czynniki, poprzez które 
realizuje się ono (wobec stworzeń): władzę i troskę (Jan Paweł II, 1987,  
s. 174-177). 

Pierwszeństwo ojcostwa przejawia się nie tylko w spojrzeniu 
religijnym, ale również w poznaniu naturalnym. Uprzedza ono rozumienie 
męskości w aspekcie genetycznym i psychologicznym. Dziecko 
wychowujące się w rodzinie najpierw spotyka ojca i zaczyna rozumieć 
swoje dziecięctwo wobec ojcostwa, dopiero potem kształtuje się w nim 
męskość (kobiecość) i przychodzi jej zrozumienie.  

 
Ojcostwo pełne 
Duchowego znaczenia ojcostwa nie należy jednak rozumieć  

w opozycji do rodzicielstwa, nie powinno się przeciwstawiać aspektu 
biologicznego duchowemu, gdyż nie występują one na jednym poziomie. 
Rodzicielstwo biologiczne człowieka nie wyczerpuje się samo w sobie, nie 
może nigdy pozostać tylko na poziomie biologicznym, powinno być 
zintegrowane, przepojone czynnikiem duchowym, którym jest w tym 
przypadku miłość ojcowska. Gdyby ktoś twierdził, że ojcostwo oznacza tylko 
biologiczny fakt zrodzenia, wówczas redukowałby ludzką rzeczywistość i 
prowadziłoby to do zafałszowania istoty ludzkiej płciowości i cielesności – 
nie są one bowiem nigdy tylko czymś biologicznym, ale powinny stanowić 
wyraz ludzkiego ducha (osoby), tak jak określa to Jan Paweł II w Teologii 
ciała. Rodzicielstwo winno być zatem dopełnione duchowym ojcostwem, 
ale też ojcostwo może występować niekiedy bez faktu rodzicielstwa – tak 
jak to jest w przypadku adopcji czy bliskiej relacji wychowawczej – i rzeczą 
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drugorzędną jest to czy nazwiemy je „ojcostwem” czy „ojcostwem 
duchowym”, skoro to drugie jest istotą pierwszego1. Nie oznacza to jakiegoś 
umniejszenia cielesnego ojcostwa – a na pewno nie może oznaczać jego 
pominięcia – raczej zmierzać powinno do wyniesienia go poprzez 
uczynienie znakiem miłości ojcowskiej.  

Przeniesienie akcentu z ojcostwa biologicznego na duchowe zmienia 
zakres odpowiedzialności i pogłębia wzór ojcostwa. Nie chodzi już tylko  
o wzór mężczyzny: silnego, wytrwałego, konsekwentnego, wymagającego, 
surowego, zdolnego narzucić sobie dyscyplinę, gotowego do obrony 
powierzonych mu osób, dążącego do sprawiedliwości. To wszystko 
pozostaje wartością, ale powinno zostać przeniknięte miłością ojcowską, w 
której władza i troska używane są dla dobra osoby. Zadaniem ojca staje się 
nade wszystko bycie świadkiem miłości Ojcowskiej Stwórcy. Warto byłoby 
w tym kontekście przeanalizować uczestnictwo każdego człowieka – a więc 
również mężczyzny i ojca – w trojakim powołaniu: proroka (przewodnik 
duchowy, prawy mąż), kapłana (świadek, gotowy oddać życie za innych)  
i króla (władca sprawiedliwy, obrońca)2.  

 
4. Kryzys źródłowy – odrzucenie Ojca 
 
Karol Wojtyła w dramacie-misterium Promieniowanie ojcostwa 

pokazuje jak idea samowystarczalności człowieka-Adama staje się główną 
przyczyną jego oddalenia od Stwórcy (Wojtyła, 1979). Adam zatracając się 
w swojej samotności i nie chcąc jej porzucić coraz bardziej zamyka się 
przed Bogiem – może ją przekroczyć wtedy, kiedy odkryje własne ojcostwo 
odpowiadając na głos dziecka wołającego o pomoc i wsparcie. 
Doświadczenie relacji ojciec – dziecko powoli mu również odkryć w sobie 
dziecięcość wobec Tego, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa. „(…) tylko 
w przyjęciu  i przez przyjęcie dziecka do naszych serc oraz uznanie 
własnego ojcostwa, przyjmujemy Boską miłość Ojca i sami stajemy się 
dziećmi Boskiego Ojca” – stwierdza jeden z komentatorów wspomnianego 
tekstu (Schmitz, 1996, s. 129).  

Zadaniem ojca staje wówczas wypełnianie wzoru ojcostwa. „(…) dać 
życie, być obrazem Ojca nieskończonego majestatu wobec dzieci i prowa-
dzić je do Boga takie jest powołanie ojca.(…) Mężczyzna nie jest ojcem 

                                                 
1 Wzorem takiego ojcostwa jest bez wątpienia postać św. Józefa, a przecież jest on 
wzorem dla wszystkich ojców, także biologicznych.  
2 Na temat kształtowania postaw uczestnictwa w misji kapłańskiej, prorockiej i 
królewskiej zob. Wojtyła (1988, s. 187-228). 
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jedynie w momencie, gdy podjął inicjatywę powołania do życia istoty 
nieśmiertelnej. Jest nim zawsze, ponieważ każdego dnia musi na nowo 
dawać życie swemu synowi (…) Po zrodzeniu ciała, ojciec musi powołać do 
życia inteligencję, serce, sumienie” (Mierzwiński, 1999, s. 208).  

Kiedy patrzymy z tej perspektywy jeszcze inaczej rysuje się 
odpowiedź na pytanie o współczesny kryzys ojcostwa. Dlaczego słowo 
ojciec dziś tak mało znaczy? Jest tak dlatego, że ojciec przestał być 
widzialnym znakiem Bożego Ojcostwa. Sam nie wie, że tak może (powinno) 
być i nie jest za takiego uważany. Ale przyczyna może leżeć jeszcze głębiej – 
dzieje się tak dlatego, że Bóg Ojciec został usunięty jako Stwórca, czuwający 
nad losem człowieka.  Właściwie nie wiadomo co jest tu przyczyną, a co 
skutkiem. Można powiedzieć: „Coraz trudniej jest nam wierzyć w Boga o 
obliczu Ojca, albowiem coraz mniej jest ludzi o sercu ojca w rodzinach 
ziemskich” (Fernández, 1999, s. 110). Ale jest również odwrotnie: coraz 
mniej jest ojców, którzy rozumieją czym jest ojcostwo, gdyż coraz mniej 
ludzi uznaje i przyjmuje Boga jako Stwórcę i Ojca. „ Czasy bez ojca to czasy 
bez Boga” (tamże, s. 109) – ta lapidarnie ujęta myśl ukazuje groźne oblicze 
kryzysu, ale zarazem ujawnia ważną zależność i daje nam wskazówkę na 
jego przezwyciężenie. Jedną z dróg odnajdywania właściwego znaczenia 
ludzkiego ojcostwa jest przywracanie świadomości bycia stworzeniem 
Bożym, dzieckiem powierzonym Bożej Opatrzności, objętym troskliwą 
miłością Ojca nieustannie podtrzymującego w istnieniu. Potrzebna jest  
i druga droga – idąca niejako w przeciwnym kierunku – odrodzenie 
poczucia Bożego synostwa, odnalezienie Bożego Ojcostwa zależy od 
właściwego rozumienia ojcostwa ludzkiego, przywrócenia ojcu roli 
przewodnika i świadka na drodze ku Bożej Miłości.  
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W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji:  

Wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn uczęszczających  
do siłowni  w świetle wyników badań własnych 

 
 

Wprowadzenie: Ideał współczesnego mężczyzny a bigoreksja 
 
Pomimo tego, że muskularne ciało bywa kojarzone z brakiem 

wartości intelektualnych, niewrażliwością, czy nawet prymitywizmem,  
a muskularni mężczyźni uważani są przez część kobiet za symbol przemocy 
i niskiej inteligencji, to jednak w opinii przeważającej części populacji, 
właśnie silnie muskulatura stanowi jeden z podstawowych wyznaczników 
ideału współczesnego mężczyzny. Stąd też również i dzisiaj rozbudowane 
mięśnie są pozytywnie kojarzone z możliwością imponowania kobietom,  
a nawet ze sprawnością seksualną. W kulturystyce umięśnione ciało 
odzwierciedla ideał prawdziwego mężczyzny. Potężne ciało symbolizuje 
esencję męskości, autorytet, władzę, kontrolę, siłę, a także odzwierciedla 
„naturalny” porządek (Ulrych, 2013; por. Melosik, 2010). Na przestrzeni 
kilku ostatnich lat, można zaobserwować wzrastającą liczbę artykułów 
dotyczących nowej jednostki chorobowej, która jeszcze nie figuruje  
w klasyfikacji DSM, chociaż można mówić o jej epidemii wśród 
współczesnych mężczyzn. Jest to bigoreksja, nazywana także dysmorfią 
mięśniową. To zaburzenie w przeciwieństwie do anoreksji, dotyka głównie 
mężczyzn i polega na  niezadowoleniu z posiadania niewystarczającej masy 
mięśniowej (Phillips, O’Sullivan i Pope, 1997; Pope, Gruber, Choi, Olivardia i 
Phillips, 1997). Bigoreksja jest odmianą dysmorfofobii, czyli choroby 
przejawiającej się poczuciem brzydoty własnego ciała z powodu posiadania 
określonego najczęściej nieistniejącego „defektu”, np. zbyt dużego nosa, 
nieładnej twarzy, etc. (DSM-IV-TR, 2000). H.G. Pope, K.A. Phillips, 
R. Olivardia K. (2000) wymienia dwa kryteria rozpoznania bigoreksji. 
Pierwszym kryterium jest zaabsorbowanie uporczywą myślą, że ciało nie 
jest wystarczająco umięśnione; spędzanie wielu godzin w siłowni  
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i stosowanie wymagających diet. Drugim kryterium jest nadmierne 
zaabsorbowanie budową własnego ciała, prowadzące do pogorszenia 
funkcjonowania na innych polach: życia rodzinnego, społecznego  
i zawodowego. W tym miejscu warto rozwinąć drugie kryterium,  
a mianowicie obejmuje ono częstą ocenę wizualną własnych mięśni w 
lustrze, sprawdzanie obwodów mięśni wszystkich partii ciała, 
porównywanie ich z wymiarami mistrzów kulturystyki; 
podporządkowywanie rozkładu zajęć treningom i rezygnację z zajęć, 
mogących skrócić trening. Ponadto kryterium to zawiera kontynuowanie 
treningów i diety nawet w sytuacji gdy pogarszają one samopoczucie, bądź 
stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz unikanie sytuacji mogących 
prowadzić do pokazania własnego ciała (basen, plaża). Należy dodać, że 
niezależnie jak silnie umięśnione jest ciało chorego, wygląd pozostaje dla 
niego wciąż niesatysfakcjonujący (Pope, Phillips i Olivardia, 2000; Mędraś  
i Szczęsny, 2004). 

Niewątpliwie intensywny wzrost zapadalności na bigoreksję jest 
spowodowany przez wszechobecny kult ciała i modę na jego 
muskularyzację (Melosik, 2010). Osoby,  które w dzieciństwie miały 
problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej lub trudne relacje z 
bliskimi dorosłymi, np. rodzicami, szukają źródła poczucia wartości w 
idealnym ciele, w przypadku mężczyzn (bardzo rzadko dotyczy to kobiet) 
jest to silnie rozwinięta muskulatura. Błędne koło bigoreksji polega na tym, 
że ideał sylwetki, który pragnie osiągnąć chory, w rzeczywistości nie 
istnieje tak, jak fantastyczni są superbohaterowie bajek dla dzieci, do 
których zalicza się: Spiderman, Superman, GI Joe, Batman, bohaterowie Star 
Wars i Ken -  partner szczupłej Barbie (Pope, Olivardia, Gruber  
i Borowiecki, 1999). Co najmniej 10 %  osób intensywnie ćwiczących na 
siłowni posiada objawy bigoreksji (Ulrych, 2013).   

 
1. Bigoreksja jako „odwrotna anoreksja” 
 
Z tego względu, że osoba z bigoreksją ocenia siebie jako zbyt szczupłą 

(niezależnie od tego, jak silnie jest umięśniona), podobnie jak chory 
cierpiący na anoreksję postrzega siebie jako osobę zbyt grubą (niezależnie 
od tego jak niską masę ciała posiada), dysmorfię mięśniową określa się jako 
odwrotną anoreksję (reverse anorexia) (Pope Jr, Katz i Hudson, 1993; Pope, 
Phillips i Olivardia, 2000; Mędraś i Szczęsny, 2004). Osoba z anoreksją 
uważa się za otyłą i pomimo skrajnej szczupłości, odchudza się nadal, co 
nierzadko kończy się śmiercią. Osoba z bigoreksją jest również 
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permanentnie niezadowolona z własnego wyglądu, uważa, że jej ciało może 
być bardziej wyrzeźbione, ale podobnie jak w przypadku anoreksji, nie 
potrafi wyznaczyć granicy, którą chciałaby osiągnąć (Pope, Phillips  
i Olivardia, 2000; Mędraś i Szczęsny, 2004). Podobnie, jak osoba z anoreksją 
wierzy tylko we własną ocenę szczupłości, osoba z bigoreksją nie oczekuje 
aprobaty od innych, gdyż ufa tylko swojej ocenie własnej muskulatury 
(Ulrych, 2013).  Chociaż bigoreksji nie można uznać za zaburzenie jedzenia, 
to jednak dieta chorego jest bardzo specyficzna i niebezpieczna dla zdrowia. 
Zawiera ona wysokokaloryczne i wysokobiałkowe posiłki, które obciążają 
przewód pokarmowy i narządy wewnętrzne, natomiast unikanie tłuszczy 
może doprowadzić do niedoborów witamin: A, D, E, K. Jedzenie jest 
schematyczne, posiłki komponowane są według ścisłych reguł, a pora ich 
spożywania jest stała. Restrykcyjne przestrzeganie diety wyklucza jedzenie 
poza domem, na przyjęciach w domach przyjaciół czy w restauracjach, gdyż 
wtedy nie można byłoby w pełni kontrolować tego, kiedy i co się je (Ulrych, 
2013). Ponadto, dla wzmocnienia efektów treningów, chorzy przyjmują 
sterydy, nie biorąc pod uwagę skutków ubocznych ich stosowania (por. 
Thompson, Heinberg, Altabe i Tantleff-Dunn, 1999). Poświęcają oni swoje 
zdrowie, aby osiągnąć swój cel, jakim jest jak największa muskularyzacja 
ciała (Ulrych, 2013). Szukając analogii między anoreksją a bigoreksją, 
należy dodać, że o ile anoreksja jest chorobą, która dotyczy głównie kobiet, 
o tyle na bigoreksję cierpią głównie mężczyźni. 

 
2. Badania własne 
 
2.1. Cel badań własnych 
Celem badań, których wyniki zostały opisane w niniejszej pracy, była 

odpowiedź na następujące pytanie badawcze: czy u mężczyźni 
uczęszczający na siłownię można zauważyć związek między wizerunkiem 
ciała a poczuciem szczęścia? 

Bogata literatura przedmiotu na temat anoreksji, wskazuje, że osoby  
z tą chorobą mają bardzo negatywny wizerunek ciała (Głębocka, 2009) oraz 
– poza pierwszym okresem choroby, określanym jako „miesiąc miodowy”, 
są bardzo depresyjne i nie widzą sensu swojego życia (Manley i Leichner, 
2003). Warto zastanowić się, czy osobom z bigoreksją  – „odwrotną 
anoreksją” również towarzyszą podobne odczucia?  Wyniki badania 
wizerunku ciała i poczucia szczęścia mężczyzn uczęszczających na siłownię 
mogą wskazać kierunek poszukiwań odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Gdyby okazało się, że tacy mężczyźni mają negatywny wizerunek ciała  
i jednocześnie nie czują się szczęśliwi, stanowiłoby to niepokojący sygnał 
świadczący o tym, że w ich przypadku istnieje poważne ryzyko, że są chorzy 
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na bigoreksję lub istnieje ryzyko pojawienia się u nich tej choroby  
w niedalekiej przyszłości.  

 
Wizerunek ciała 
Niewątpliwie osoby z bigoreksją, podobnie jak osoby anorektyczne, 

mają zaburzony wizerunek ciała (Ulrych, 2013). 
Problematyka wizerunku ciała od wielu lat jest przedmiotem badań  

i refleksji teoretycznych przedstawicieli różnych obszarów naukowych, 
istnieje wiele podejść do problemu wizerunku ciała. Wizerunek ciała jest 
terminem, który odnosi się do „wewnętrznego” obrazu lub reprezentacji 
naszego fizycznego wyglądu (Thompson, Heinberg, Altabe i Tantleff-Dunn, 
1999). Zatem jest przeciwieństwem “zewnętrznego” obrazu lub 
obiektywnego spojrzenia na atrakcyjność, szacowaną przez neutralnego 
obserwatora. Według Sophii S. Banfield i Marity P. McCabe (2002) na 
wizerunek ciała składają cztery komponenty: percepcja, poznanie, afekt  
i zachowanie. Percepcyjny wizerunek ciała jest definiowany jako 
indywidualne sądy, przekonania i oszacowania dotyczące rozmiaru, 
kształtu i wagi ciała w relacji  do jego rzeczywistych wymiarów. Z kolei 
poznawczy wizerunek ciała to myśli dotyczące własnego wyglądu. 
Afektywny wizerunek ciała można określić jako uczucia, jakie dana osoba 
żywi wobec swojego ciała, natomiast aspekt behawioralny wizerunku ciała 
dotyczy zachowań, mających na celu utrzymanie pożądanej sylwetki lub 
zmianę kształtu ciała. T. Cash i P. Henry (1995) wymieniają poza wyżej 
wymienionymi czterema komponentami wizerunku ciała takie, jego 
elementy, jak: lęk przed przytyciem, zniekształcenia postrzegania ciała, 
preferowanie szczupłości i restryktywne style jedzenia, zachowania 
wpływające na wygląd (można tutaj zaliczyć: nawyki żywieniowe, 
aktywność fizyczną, pielęgnację oraz ozdabianie ciała i trwałe 
modyfikowanie jego kształtów oraz wyglądu poprzez operacje plastyczne). 
Chociaż media od wielu lat są obarczane odpowiedzialnością za 
manipulowanie wizerunkiem ciała poprzez promowanie nierealistycznych i 
niemożliwych do osiągnięcia ideałów urody, J.K. Thompson, L.J. Heinberg, 
M. Altabe i S. Tantleff-Dunn (1999) uważają, że jest mało prawdopodobne, 
aby samo propagowanie standardów atrakcyjności wpłynęło destrukcyjnie 
na wizerunek ciała. Warunkiem koniecznym powstania negatywnego 
wizerunku ciała jest internalizacja tych standardów. Dopiero ona powoduje 
niezadowolenie z własnego wyglądu oraz dążenie do redukcji wagi (Matz, 
Foster, Faith i Wadden, 2002). Analizując przyczyny negatywnego 
wizerunku ciała, nie można pominąć negatywnych komentarzy na temat 
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wyglądu młodego człowieka formułowanych przez jego najbliższe 
otoczenie: rodzinę i rówieśników (Davison i Birch, 2001) 

 
Poczucie szczęścia 
Można wyróżnić dwa główne podejścia do problematyki szczęścia. 

Jedno określane jest jako hedonizm, a drugie – jako eudamonizm (Ong, 
Horn i Walsh, 2007; Ryan i Deci, 2001; Waterman, 1993). Podejście 
hedonistyczne związane jest z psychologią hedonistyczną (Kahneman, 
Diener i Schwartz, 1999). Jest reprezentowane przez teorię subiektywnego 
dobrostanu (Diener, Suh, Lucas i Smith, 1999), według której na szczęście 
składa się: przyjemność, brak negatywnego afektu oraz ogólna satysfakcja z 
życia. Z kolei podejście eudajmonistyczne  koncentruje się na samorealizacji 
i wspierane jest przez ruch psychologii pozytywnej (Seligman i Csikszen-
tmihalyi, 2000). Hedonizm i eudajmonizm uważa się często za opozycyjne 
podejścia (Ryan i Deci, 2001), niemniej jednak czyniono próby ich 
integracji, sugerując, że hedonizm i eudajmonizm reprezentują 
psychologiczne mechanizmy współdziałające z sobą w harmonii  (Kashdan, 
Biswas-Diener i King, 2007). M.E.P. Seligman rozwinął teorię autentycznego 
szczęścia, którą można postrzegać jako próbę odnalezienia konsensusu 
między hedonizmem a eudajmonizmem. Seligman (2002) wyróżnił trzy 
aspekty szczęścia: przyjemność, zaangażowanie i znaczenie. Te trzy 
czynniki konstytuują profile szczęścia, Dominacja przyjemności i pozy-
tywnych emocji charakteryzuje profil „przyjemnego życia”. Zaangażowanie 
oznaczające samoaktualizację oraz optymalne doświadczenie, jest 
charakterystyczne dla profilu „dobrego życia”. Wreszcie, przywiązanie do 
wartości wyższej niż „ja” stanowi bazę „życia znaczącego” („życia 
sensownego”). Te trzy czynniki są z sobą silnie związane. Wysokie poziomy 
wszystkich trzech czynników, oznaczają „pełne życie” będące synonimem 
szczęścia. oznaczają będące w tej teorii synonimem szczęście – pełne życie.  

 
2.2. Zmienne, wskaźniki i zastosowane narzędzia badawcze 
 
W niniejszych badaniach zmienną niezależną był: wizerunek ciała, zaś 

zmienną zależną było poczucie szczęścia.  
Wskaźnikiem wizerunku ciała były wyniki uzyskane przez badanych  

w Skali Samopoznania (KWCO) A. Głębockiej (2009). Narzędzie to składa 
się z 40 itemów, które tworzą cztery podskale. Są to: podskala Poznanie-
emocje, podskala Zachowanie, podskala Krytyka otoczenia, podskala 
Stereotyp ładny-brzydki. Skala Poznanie-emocje służy do pomiaru opinii na 
temat własnego wyglądu, budowanych także przez pryzmat otoczenia oraz 
komponentu afektywnego czyli uczuć (pozytywnych lub negatywnych) 
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względem swojego ciała, stosunku do jego wyglądu, ogólnego nastroju, 
poczucia winy czy lęku (np. Martwię się swoim wyglądem zewnętrznym). 
Podskala zachowania zawiera twierdzenia, które nawiązują do zdrowego 
trybu życia (np. Lubię wypoczywać aktywnie). Podskala krytyki otoczenia 
pozwala określić subiektywny poziom akceptacji badanego przez otoczenie, 
czego wyrazem są uwagi krytyczne dotyczące jego wyglądu (np. Czuję się 
akceptowany przez otoczenie). Podskala Stereotyp ładny-brzydki mierzy 
stopień internalizacji współczesnych standardów urody (np. Szczupłe ciało 
jest preferowane w naszej kulturze) oraz świadomości negatywnych 
stereotypów otyłych (np. Otyłym ludziom ciężko jest znaleźć partnera). 
Zadaniem badanych jest ustosunkowanie się do podanych stwierdzeń  
i określenie, w jakim stopniu się z nimi zgadzają. Odpowiedzi udzielają oni 
na pięciostopniowej skali, na której 1 oznaczało „zdecydowanie nie 
zgadzam się”, a 5 – „zdecydowanie zgadzam się”. Obliczenie wyników badań 
umożliwia klucz, który wskazuje, które itemy tworzą poszczególne 
podskale. Im wyższe wyniki osiąga badany w skali bądź w powyższych 
podskalach, tym bardziej negatywny ogólny lub dotyczący danego aspektu - 
wizerunek ciała badanego. Narzędzie to cechuje zadowalająca rzetelność i 
trafność.  

Zmienną „szczęście” operacjonalizowano jako pełne życie. Jego 
wskaźnikiem były wyniki osiągane przez badanych w skali Steen Happiness 
Index (SHI) (Seligman, Steen, Park i Peterson, 2005) w adaptacji  
Ł. Kaczmarka, M. Stanko-Kaczmarek i S. Dombrowskiego (2011) (SHI-PL). 
Głównym celem konstrukcji skali było jej wykorzystanie w pomiarze 
skuteczności interwencji zwiększających poziom szczęścia (Seligman, 
Steen, Park i Peterson, 2005). Skala składa się z 20 itemów, które tworzą 
trzy podskale. Są to: podskala Pozytywne emocje (nazywana także podskalą 
Przyjemne życia); przykładowa odpowiedź to: Doświadczam więcej 
nieprzyjemności niż przyjemności, podskala Optymalne doświadczenie 
(nazywana także podskalą Dobre życie); przykładowa odpowiedź to: 
Każdego dnia spędzam prawie cały swój czas na nieważnych rzeczach oraz 
podskala Poczucie sensu (nazywana także podskalą Życie sensowne); 
przykładowa odpowiedź to: Moje życie nie ma celu. Trzy itemy to pytania 
buforowe. Ogólny wyniki uzyskiwany na skali przez badanych jest 
wskaźnikiem ogólnego poczucia szczęścia, nazwanego tutaj pełnym życiem. 
Zadaniem badanych jest przeczytanie zdań i zaznaczenie odpowiedzi, które 
najtrafniej charakteryzują ich odczucia przez ostatni tydzień poprzez np. 
otoczenie kółkiem jednej z pięciu odpowiedzi: A, B, C, D lub E. Obliczenie 
wyników badań umożliwia klucz, który wyjaśnia, które itemy tworzą 
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poszczególne i które itemy mają charakter pytań buforowych. Wyniki dla 
podskal uzyskujemy sumując wartości uzyskane w ramach poszczególnych 
podskal, gdzie A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5. Im wyższe wyniki osiąga 
badany w skali bądź w powyższych podskalach, tym większy ogólny poziom 
szczęścia (pełnego życia) bądź większy poziom życia przyjemnego, dobrego 
lub sensownego. Narzędzie to cechuje zadowalająca rzetelność i trafność.  

 
2.3. Hipotezy badawcze 
U podłoża formułowanych hipotez leżało przypuszczenie autorek, że 

niezadowolenie z ciała u mężczyzn, podobnie jak u kobiet (por. Gans i Gunn, 
2003) ma podłoże egzystencjalne. Oznacza to, że postrzeganie życia jako 
dobrego i sensownego (w nurcie eudajmonizmu) zależy od wizerunku ciała. 
Sformułowano następujące hipotezy: 

H1. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie istniał 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Poznanie-emocje KWCO 
a wynikami uzyskanymi w podskali Optymalne doświadczenie.  

H2. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie istniał 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Zachowanie KWCO  
a wynikami uzyskanymi w podskali Optymalne doświadczenie.  

H3. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie widoczny 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Krytyka otoczenia KWCO 
a wynikami uzyskanymi w podskali Optymalne doświadczenie.  

H4. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie widoczny 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Stereotyp ładny-brzydki 
KWCO a wynikami uzyskanymi w podskali Optymalne doświadczenie.  

H5. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie widoczny 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Poznanie-emocje KWCO 
a wynikami uzyskanymi w podskali Poczucie sensu. 

H6. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie istniał 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Zachowanie KWCO a 
wynikami uzyskanymi w podskali Poczucie sensu. 

H7. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie widoczny 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Krytyka otoczenia KWCO 
a wynikami uzyskanymi w skali Poczucie sensu. 

H8. W grupie mężczyzn uczęszczających na siłownię, będzie widoczny 
związek między wynikami uzyskanymi w podskali Stereotyp ładny-brzydki 
KWCO a wynikami uzyskanymi w skali  Poczucie sensu. 

 
2.4. Osoby badane 
Przebadano 30 mężczyzn w wieku od 33 do 27 lat   (średnia = 33, 

odchylenie standardowe  = 6,295775), odchylenie standardowe) uczęszcza-
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jących do dwóch warszawskich siłowni. Badani zapewnieli byli  
o anonimowości badań. Wypełnianie kwestionariuszy zajmowało badanym 
przeciętnie 25-30 minut.  

 
3. Uzyskane wyniki badań 
 
Zanim wykonano główne analizy, sprawdzono, czy rozkłady wyników 

z sześciu podskal narzędzi KWCO (Podskale: Poznanie-emocje, Zachowanie, 
Krytyka otoczenia, Stereotyp ładny-brzydki) i SHI-PL (Optymalne 
doświadczenie, czy Życie dobre oraz Poczucie sensu, czyli Życie sensowne). 
W tym celu zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby. 
Wyniki tej analizy wykazały, że rozkłady wyników w każdym przypadku są 
zbliżone do wykresu normalnego (wyniki testu były nieistotne 
statystycznie p>0,05). Z tego względu zdecydowano się w celu analizy 
wyników surowych zastosować testy parametryczne.  

 
Najpierw przeprowadzono analizę korelacji r-Pearsona. Wyniki tej 

analizy prezentuje tabela 1. 
 

Tabela 1. Wyniki analizy korelacji r Pearsona ukazujące związki między czterema podskalami 

KWC a dwiema skalami SHI-PL 

PODSKALE Podskala 

Poznanie-

emocje 

Podskala 

Zachowanie 

Podskala  

Krytyka 

otoczenia 

Podskala 

Stereotyp 

ładny-brzydki  

Podskala Optymalne 

doświadczenie (życie dobre) 

-0,02 0,14 -0,54* -0,7* 

Podskala Poczucie sensu 

(życie sensowne) 

-0,13 0,3 -0,48* -0,56* 

* oznaczone współczynniki korelacji są istotne  na poziomie p < 0,05 

Wyniki analizy korelacji ujawniły istotną statystycznie, ujemną, 
umiarkowaną korelację między wynikami uzyskiwanymi przez badanych w 
podskali  Krytyka otoczenia KWCO a wynikami uzyskiwanymi przez nich w 
podskali Optymalne doświadczenie SHI-PL (p Pearsona = -0,54; p < 0,05). 
Ponadto analiza wykazała istotną statystycznie, ujemną, wysoką korelację 
między wynikami uzyskiwanymi przez badanych w podskali  Stereotyp 
ładny-brzydki KWCO a wynikami uzyskiwanymi przez nich w podskali 
Optymalne doświadczenie SHI-PL (p Pearsona = -0,7; p < 0,05). Analiza 
ujawniła również istotną statystycznie, ujemną, umiarkowaną korelację 
między wynikami uzyskiwanymi przez badanych w podskali  Krytyka 
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otoczenia KWCO a wynikami uzyskiwanymi przez nich w podskali Poczucie 
sensu SHI-PL (p Pearsona = -0,48; p < 0,05). Wreszcie analiza statystyczna 
ujawniła istotną statystycznie, ujemną, umiarkowaną korelację między 
wynikami uzyskiwanymi przez badanych w podskali  Stereotyp ładny-
brzydki KWCO a wynikami uzyskiwanymi przez nich w podskali Poczucie 
sensu SHI-PL (p Pearsona = -0,56; p < 0,05).  

Ponadto wykonano analizę regresji wielokrotnej, aby przedstawić w 
sposób szczegółowy charakter związków między dwiema podskalami KWC 
(Krytyka otoczenia oraz Stereotyp ładny-brzydki a dwiema skalami SHI-PL. 
Objęto analizą te zmienne, między którymi zachodził związek (co ukazała 
analiza korelacji r Pearsona). Wyniki analizy regresji wielokrotnej 
przedstawiają kolejno tabele: 2, 3, 4 i 5.  

 
Tabela 2. Wyniki analizy regresji wielokrotnej ukazujące związki między wynikami 

uzyskiwanymi na podskali Krytyka otoczenia KWCO a wynikami uzyskiwanymi na podskali 

Optymalne doświadczenie SHI-PL 

 

Wyraz wolny  Beta Błąd 

standardowy 

Beta  

t(27) Błąd 

standardowy 

estymacji  

Poziom p 

Wyraz wolny 41,25225 6,837918 6,03287 3,6588 

  

0,000002 

Podskala Optymalne 

doświadczenie (życie 

dobre) 

-1,43243 0,425326 -3,36785 0,002219 

 

Wyniki ukazane w tabeli 2 można opisać następująco: Krytyka 
otoczenia = -1,43243 X Optymalne doświadczenie +41,25225 ±  3,6588. 
Oznacza to, że jeśli wartość zmiennej Krytyka otoczenia wzrośnie o jedną 
jednostkę, to oczekujemy, że wartość zmiennej Optymalne doświadczenie, 
czyli postrzeganie swojego życia jako dobre zmniejszy się o 1,43243 
jednostki. 

 
Tabela 3. Wyniki analizy regresji wielokrotnej ukazujące związki między wynikami 

uzyskiwanymi na podskali Krytyka otoczenia KWCO a wynikami uzyskiwanymi na podskali 

Poczucie sensu SHI-PL 

Wyraz wolny  Beta Błąd 

standardowy 

Beta  

t(27) Błąd 

standardowy 

estymacji  

Poziom p 

Wyraz wolny 45,67387 9,864083 4,63032 5,2780 0,000076 
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Podskala Poczucie 

sensu (życie 

sensowne) 

-1,78378 0,613556 -2,90729 0,007056 

 

Wyniki ukazane w tabeli 3można opisać następująco: Krytyka 
otoczenia = -1,78378 X Poczucie sensu+45,67387 ±  5,2780. Oznacza to, że 
jeśli wartość zmiennej Krytyka otoczenia wzrośnie o jedną jednostkę, to 
oczekujemy, że wartość zmiennej Poczucie sensu, czyli postrzeganie 
swojego życia jako sensowne zmniejszy o 1,78378 jednostki.  

 
Tabela 4. Wyniki analizy regresji wielokrotnej ukazujące związki między wynikami 

uzyskiwanymi na podskali Stereotyp ładny-brzydki KWCO a wynikami uzyskiwanymi na 

podskali Optymalne doświadczenie SHI-PL 

 

Wyraz wolny  Beta Błąd 

standardowy 

Beta  

t(27) Błąd 

standardowy 

estymacji  

Poziom p 

Wyraz wolny 33,72397 3,061732 11,01467 3,1180 0,000020 

Podskala Optymalne 

doświadczenie (życie 

dobre) 

-0,36299 0,070952 -5,11598 0,000020 

 
Wyniki ukazane w tabeli 4 można opisać następująco: Stereotyp 

Ładny-brzydki = -0,36229 X Optymalne doświadczenie +33,72397 ±  
3,1180. Oznacza to, że jeśli wartość zmiennej Stereotyp Ładny-brzydki 
wzrośnie o jedną jednostkę, to oczekujemy, że wartość zmiennej Optymalne 
doświadczenie, czyli postrzeganie swojego życia jako dobre zmniejszy o 
0,36299 jednostki.  

 
Tabela 5. Wyniki analizy regresji wielokrotnej ukazujące związki między wynikami 

uzyskiwanymi na podskali Stereotyp ładny-brzydki KWCO a wynikami uzyskiwanymi na 

podskali Poczucie sensu SHI-PL 

Wyraz wolny  Beta Błąd 

standardowy 

Beta  

t(27) Błąd 

standardowy 

estymacji  

Poziom p 

Wyraz wolny 34,35943 4,898199 7,01471 4,9882 0,000000 

Podskala Poczucie 

sensu (życie 

sensowne) 

-0,40628 0,113509 -3,57923 0,001282 
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Wyniki ukazane w tabeli 5 można opisać następująco: Stereotyp 
Ładny-brzydki = -0,40628 X +34,35943 ±  4,9882. Oznacza to, że jeśli 
wartość zmiennej Stereotyp Ładny-brzydki wzrośnie o jedną jednostkę, to 
oczekujemy, że wartość zmiennej Poczucie sensu, czyli postrzeganie 
swojego życia jako sensowne zmniejszy o 0,40628 jednostki.  

Podsumowując wyniki regresji wielokrotnej, można stwierdzić, że 
zmienna Krytyka otoczenia w największym stopniu oddziałuje na zmienną 
Poczucie sensu u badanych mężczyzn. Gdy wartość zmiennej Krytyka 
otoczenia wrasta o jedna jednostkę, wartość zmiennej Poczucie sensu 
maleje niemal dwukrotnie. W nieco mniejszym stopniu zmienna Krytyka 
otoczenia oddziałuje za zmienną Optymalne doświadczenie. Gdy wartość 
zmiennej Krytyka otoczenia wzrasta o jedna jednostkę, wartość zmiennej 
Optymalne doświadczenie zmniejsza się o 1,4 jednostki.  Analiza regresji 
nie ujawniła, że zmienna Stereotyp ładny-brzydki oddziałuje na takie 
zmienne, jak: Optymalne doświadczenie i Poczucie sensu.  

 
4. Wnioski końcowe 
 
Wyniki badań potwierdziły tylko część z postawionych hipotez, a 

mianowicie ujawniły one korelacje między wynikami uzyskanymi w takich 
podskalach KWCO, jak: Krytyka otoczenia oraz Stereotyp ładny-brzydki 
oraz wynikami uzyskanymi w podskalach SHI-PL (Podskale Życie dobre  
i Życie sensowne, celowo wybrane). Zaawansowane analizy statystyczne 
(regresja wielokrotna) potwierdziły jedynie związek między wynikami 
uzyskanymi w podskali Krytyka otoczenia i wynikami uzyskanymi w pod-
skalach Życie dobre i Życie sensowne SHI-PL.  

P.E. Matz, G.D. Foster, M.S. Faith i T.A. Wadden T.A (2002) stwierdzili, 
że warunkiem koniecznym powstania negatywnego wizerunku ciała jest 
internalizacja standardów dotyczących idealnego wyglądu. Takie standardy 
mogą z kolei dostarczać osobom układu odniesienia od oceny samych 
siebie, a w konsekwencji wpływają na ich samoocenę. Wyniki 
przeprowadzonych badań wydają się potwierdzać istnienie takiego 
destrukcyjnego procesu Okazało się, że, jak przewidywano, odczucie, że 
otoczenie nie akceptuje wyglądu osoby, oddziałuje na jej poczucie dobra  
i sensowności życia. Jak wiadomo, współczesne przekazy medialne 
akcentują wartość szczupłości u kobiet  i dobrze zbudowanej sylwetki u 
mężczyzn oraz dewaluują otyłość zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wiele 
osób może nie radzić sobie z tymi wymaganiami. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o ideologii indywidualizmu, która chociaż powstała w Stanach 
Zjednoczonych, wpłynęła na system wartości wielu krajów europejskich 
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(Kluegel i Smith, 1986). Obejmuje on różnorodne przekonania i wartości, 
wszystkie skupione na osobistej odpowiedzialności i zdolności jednostek do 
autonomicznego działania i osiągania własnych celów.  Korzeni 
indywidualizmu należy szukać przede wszystkim w protestanckiej etyce 
pracy (Weber, 1958), według której pracowitość jest cnotą i prowadzi do 
sukcesu, a przyczyną niepowodzeń jest naganne moralnie uleganie 
własnym słabościom i brak samodyscypliny. Przejawem popierania tej 
ideologii jest negatywna postawa wobec osób, które nie spełniają 
wyśrubowanych norm dotyczących wyglądu. Osoby takie mogą odczuwać, 
że skoro nie sprostały tym wymaganiom, zasługują na krytykę otoczenia. 

Niepokojące wyniki badań opisane w niniejszej pracy, wskazują 
kierunek dalszych badań nad przyczynami bigoreksji u mężczyzn, który 
może okazać się bardzo owocny. Chociaż nie badano grupy mężczyzn pod 
kątem diagnozy bigoreksji, to jednak stwierdzone oddziaływanie stopnia 
odczucia krytyki ze strony otoczenia z powodu wyglądu na poczucie dobra  
i sensowności życia, zmusza do refleksji nad egzystencjalną „pułapką”,  
w jakiej niewątpliwie znalazły się takie osoby. Jak stwierdza U. Walijewska 
(2009) „W przeszłości w systemie norm i wartości uznawana była 
tendencja do przezwyciężenia ciała i podporządkowania go wyższym celom 
duchowym. Tożsamość człowieka symbolizowały przede wszystkim cechy 
umysłu i serca, pozycja społeczna, trwałe więzi międzyludzkie.  
W społeczeństwie konsumpcji ludzie coraz częściej postrzegani są przez 
pryzmat swoich ciał (…). W takiej logice człowiek tworzy swoją tożsamość 
nie poprzez ćwiczenie umysłu i charakteru, lecz poprzez dietę i superdietę, 
siłownię, solarium, modne stroje, operacje plastyczne, perfekcyjny makijaż 
itp. Kobiety i mężczyźni, wciągani przez media i reklamy w grę bez szans na 
wygraną, pełni desperacji, pasji i obsesji, poszukują sposobów 
urzeczywistnienia ideałów i standardów kulturowych i coraz częściej 
wpadają w anoreksję lub bulimię, tragiczną parodię młodości i piękna, 
symbolizowanego przez szczupłe ciało”. Należy dodać, że mężczyźni coraz 
częściej z tych samych powodów popadają w bigoreksję, co ukazują wyniki 
przeprowadzonych badań.  

Niewątpliwie warto w przyszłości zbadać większą grupę mężczyzn 
oraz zastosować kwestionariusz, który umożliwiałby diagnozę bigoreksji. 
To niewątpliwie podwyższyłoby wartość poznawczą i praktyczną badań 
nad przyczynami tej choroby.  
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Abstracts 

 

Basic vocation od a man - Bronisław Mierzwiński 
The author shows how a male vocation should be realised in everyday lives. 
The double role of a father and son are two main functions. The author 
takes his conclusions from The Book of Genesis, indicating the core and 
sense of Christian family, highlighting also the weaknesses, with which the 
man needs to face fulfilling his duties and responsibilities, to become the 
authority for his family. 
 
Education of masculinity in non mixed Schools – Marcin Stadowski 
The author’s aim is to analyse the conditions of education of masculinity in 
non mixed schools. He also deals with such factors, which have an influence 
on preparation for sexuality as a gift in the moment of conception. 
Apart from the family the school has a large influence on accepting 
sexuality. In education a person should discover, understand, appreciate 
and use the gift of sexuality. In the summary the author indicates the 
advantages of the non mixed schools, highlighting that in such a school 
there are role models that better help boys to become young men. 
 
Educational inspirations of Janusz Korczak for the progress of 
education process in general tendency of postmodern culture - Edyta 
Wolter 
The aim of the article is to explain Janusz Korczak's concept regarding 
bringing up children and to indicate timeless values in his pedagogical 
arguments as an inspiration for educational practice in the general 
tendency in postmodern culture at the turn of the 21st century. This article 
deals with a problem structure: child as a subject of upbringing, the role of 
subjectivity in the process of upbringing, application values in the guardian 
- educational concept in the 21st century. The basis for the author’s own 
research are mainly printed sources , which are Janusz Korczak's written 
works on the subject of upringing of children. 
 
Development of boys in the puberty period and addiction to 
pornography - Michal Berbysz 
The author talks about the problem of pornography addiction taking into 
consideration the adolescence specificity. 
The research confirms that a significant number of teenagers, especially 
boys, use pornography and due to the biological and psychological 
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processes taking place it is understood, but the author indicates that this is 
neither natural nor harmless, especially for young boys. 
 
Man living up to Christ. Inspirations to self-education in the teachings 
of John Paul II - Grzegorz Grochowski 
The Author in his article presents thoughts of John Paul II, which can be the 
support and inspiration in the effective development of modern men. 
The Pope’s thoughts are in regards to self-education as a human activity, 
but also as an aim (life living up to Christ). The author appreciating the 
work of JP II proposes a “school of self development according to JP II “with 
scientific background equipped in a set of techniques and exercises.  
 
Man as a husband and father with particular consideration of John 
Paul II’s teachings - Józef Placha 
The author argues on the subject of the roles of sexes and position of the 
family based on the teachings of John Paul II. Talking about masculinity JPII 
highlights that a man grows best to his role of a husband and a father in a 
relation to a woman: wife and mother. 
The presence of a husband and father in a natural way helps build his real 
relations with wife and children. 
 
Man against life challenges - Agata Powojewska 
The author in this article considers the masculinity and connected with it 
life roles and the influence of stereotyping. Stereotypes are created under 
the influence of beliefs and attitudes regarding psychological characteristics 
of males and females. The author shows that those characteristics which are 
qualified as masculine provide the feeling of safety for the family. Many 
frequently become the point of attack aimed at men. Women nowadays 
expect from men both masculine and feminine behaviours (such as 
expressing emotions and sensitivity), which can, according to the author, 
cause chaos in communication. 
 
Masculinity in three social dimensions: man, husband and father in 
students’ perception - Joanna Pracka, Tomasz Sztajeward 
The authors start a reflection on masculinity and its manifestations in the 
context of observed masculinity crisis. The authors also present research 
results of perception of masculinity among young men and women in the 
context of social roles. The hypothesis in the in between sex differences in 
the perception of a man did not confirm, but an internal sexual diversity in 
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the perception of masculinity depends on the role in which it occurs and 
through the prism of which the man is seen. 
 
Searching for radical transcendences. Father and son in E. Levinas’s 
philosophy - Piotr Karpiński 
The issue of being a father and a son form the area of interpersonal 
relations. The subject of the article is the presentation of  father – son 
relations in the philosophical approach of Levinas. The author briefly 
presents the struggle of Levinas to create such a shape of philosophy which 
would best present a man as a human. Then, he author goes on to present 
the ethical relationship to the phenomenon of love and Eros as a main part. 
The phenomenon of Eros is presented at the end of the article as a person 
with a different attitude to his son. 
 
Masculinity of the son in law in the perception of the father in law – on 
the basis of “Krystyna the daughter of Lavrans” S. Undset - Weronika 
Juroszek 
In this work the author analyses these attributes of character of the son in 
law which are respected by him. As a theoretical basis for these 
considerations she uses a concept of fatherly love from E. Fromm (Fromm 
2006). It is highlighted that even though Fromm does not analyse the role of 
the father in the marital choice of his daughter, he strongly highlights the 
role of father’s expectations. It was assumed that these expectations also 
include the developmental tasks of the child, including the choice of a 
spouse. The author discusses which expectations the father in law have of 
his son in law. Fromm highlights that the father represents the worlds of 
law, order, discipline, responsibility. In this work it is assumed that for the 
future a son in law, because of his natural future father in law, has 
masculine expectations of : responsibility, ability to cope with problems, 
ability to provide for his family. 
 
Fathers’ Parental attitudes and the attachment style in adult daughter 
relationship - Maria Jankowska 
The author, adopting typical parental attitudes based on the model of M. 
Ziemska and M. Plopa, refers to Ziemska’s model and describes five 
Parental attitudes. Among them she distinguishes the correct ones, 
beneficial to the child, and negative ones, hurting the child. The author also 
talks about the ways of attachment and presents research results regarding 
relationships between the attitudes of fathers and styles of attachments of a 
daughter in her adult relationship. 
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Miscellaneous aspects of masculinity in Ian McEwan’s late 20th 
century fiction - Joanna Stolarek 
The aim of the article is to present the issue concerning masculinity, men’s 
role and their problems in selected novels of a postmodern British writer 
Ian McEwan. While briefly outlining McEwan’s fiction the author of the 
article is going to present the world of contemporary men in British society, 
their relations with women and their different attitude towards marriage 
and family. Secondly, the two novels are going to be examined and 
compared, The Cement Garden and The Child in Time in which the British 
novelist depicted two stages of male maturity process and two different 
approaches to life, social facets, in particular to gender relations. 
 
Lost fatherhood - Witold Starnawski 
The author in his article tries to find fatherhood which as a value was 
commonly known. The modern times disrupted the understanding of a 
recently unquestionable role of the father. The author is looking for the 
crisis of fatherhood in changes of customs with the pressure of feminist 
desires. Thus the author proposes to rethink the meaning of fatherhood, to 
make a right diagnosis and to propose effective ways for the future.  
 
Searching for reasons for muscle dismorphia: the image of the body 
and wealth among men attending the gym in the light of self studies - 
Małgorzata Starzomska i Monika Cywik 
The aim of the studies which are described in the article was an answer to 
the question: what are the reasons for muscle dismorphia. This condition 
which is characteristic for men is described as an aspiration to gain highly 
developed muscles. The authors of the article decided to look for answers to 
the above question, researching the connection between the image of the 
body and the feeling of happiness among men exercising at the gym. As 
expected, the results of testing 30m men attending the gym showed the 
connections between body image and feeling of happiness. Statistical 
analysis indicated that having stereotypes of ugliness and beauty favours a 
lowered perception of one’s own life as good and fulfilling.  
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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. 
 

 
 

 
 
 

 


