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WP£YW URODZENIA DZIECKA NA RELACJE MA£¯EÑSKIE
I PODEJMOWANE PRZEZ MA£¯ONKÓW
ROLE RODZICIELSKIE

Zagadnienie, które spróbujê zaprezentowaæ w niniejszym tekœcie, jest niezwykle
z³o¿one i powinno siê je analizowaæ interdyscyplinarnie, tj. uwzglêdniaj¹c wiedzê z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki. Chc¹c wnikliwie przedstawiæ wszystkie czynniki
maj¹ce wp³yw na funkcjonowanie pary ma³¿eñskiej, nale¿a³oby przeanalizowaæ sytuacjê
ma³¿eñstwa w fazie przedparentalnej, a tak¿e w fazie parentalnej1. Ma³¿eñstwo i rodzina
stanowi bowiem system z³o¿ony, w którym wszystkie elementy s¹ ze sob¹ powi¹zane
i wzajemnie na siebie oddzia³uj¹. W pracy tej poruszê wiêc tylko wybrane zagadnienia,
które moim zdaniem maj¹ najistotniejszy wp³yw na relacje miêdzy ma³¿onkami po urodzeniu pierwszego dziecka.
Omówione zatem zostan¹:
a) relacje i wiêzi w ma³¿eñstwie oraz ich wp³yw na jakoœæ funkcjonowania pary, które to
z kolei bêd¹ mia³y wp³yw na sytuacjê po urodzeniu dziecka,
b) pojawienie siê dziecka: jego wartoœæ w aspekcie psychologicznym i socjologicznym
oraz przeobra¿enie siê uk³adu diadycznego w uk³ad triadyczny,
c) wp³yw jakoœci relacji ma³¿eñskich na rozwój dziecka – rodzina szko³¹ mi³oœci i ¿ycia,
d) odegranie nowych ról spo³ecznych: stawanie siê rodzicami tj. matk¹ i ojcem w œwietle
tradycyjnego i nowoczesnego podejœcia.
Najogólniej czynniki, które wp³ywaj¹ na relacje i wiêzi w rodzinie mo¿na podzieliæ na:
– wiêzi ekonomiczne (kszta³tuj¹ce siê w oparciu o wykonywan¹ pracê w domu i pracê
zawodow¹, posiadanie domu i budowanie wspólnoty ekonomicznej),
– wiêzi spo³eczne (wynikaj¹ce m.in. z pe³nienia ról i sposobu ich podzia³u ze wzglêdu na
p³eæ, wiek cz³onków rodziny i ich status, egalitarny/ nieegalitarny charakter rodziny),
– wiêzi emocjonalne i wskaŸniki partnerstwa (mi³oœæ, radoœæ wzajemnego obcowania,
bezpieczeñstwo, troska, opieka, otwarta komunikacja)2.
* Doktorantka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, k.slany@interia.pl.
1
Zob. M. Trawiñska, Bariery ma³¿eñskiego sukcesu, Warszawa 1977, s. 10–45.
2
Zob. Ibidem, s. 10–50.
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1. PRAWID£OWE RELACJE PARY MA£¯EÑSKIEJ
PRZED NARODZINAMI DZIECKA
Zak³ada siê, ¿e prawid³owe relacje pary ma³¿eñskiej bêd¹ pozytywnie wp³ywaæ na
„uk³ad triadyczny” rodziny, tj. po urodzeniu siê dziecka3. Badacze stwierdzaj¹, ¿e dobre
relacje bazuj¹ m.in. na:
– dojrza³oœci osobowoœciowej partnerów,
– autentycznoœci ka¿dego partnera,
– wzajemnej otwartoœci i szczeroœci,
– poszanowaniu godnoœci drugiego cz³owieka,
– komunikacji partnerskiej,
– empatii,
– wspólnych celach ¿yciowych, wartoœciach i zainteresowaniach,
– wzajemnej odpowiedzialnoœci,
– autoafirmacji.
Zwróciæ nale¿y uwagê na kilka z wymienionych cech. Prawid³owoœæ relacji w diadzie
zapewnia przede wszystkim poszanowanie godnoœci drugiego cz³owieka. K. D¹browski4 –
psychiatra, filozof, psycholog i pedagog – podkreœla³ istotne znaczenie wszechstronnego
rozwoju osobowego ma³¿onków, rozwoju ich dojrza³oœci indywidualnej i spo³ecznej. W jego opinii ma³¿eñstwo jako instytucja spo³eczna jest w stanie funkcjonowaæ na dwóch poziomach rozwojowych – niskim i wysokim. Niski poziom rozwoju to brak odpowiedzialnoœci za partnera, brak potrzeby wspó³rozwoju razem z nim, stosowanie przewagi
fizycznej. Wy¿szy poziom rozwoju relacji ma³¿eñskich reprezentuje bardziej skomplikowane stany uczuciowe, których cech¹ jest dostrzeganie hierarchii wartoœci – w³asnej
i wspó³ma³¿onka. Inn¹ cech¹ jest doznawanie niezadowolenia z siebie, poczucie wstydu
i winy, a tak¿e chêæ rozwijania w³aœciwoœci twórczych. Na wy¿szym poziomie relacji egocentryzm zastêpowany jest alterocentryzmem, autorytatywnoœæ – poczuciem wspólnoty
i odpowiedzialnoœci5. W dobrych zwi¹zkach ma³¿eñskich za podstawowe uwa¿ane s¹ walory psychiczne i moralne oraz postawa wzajemnej pomocy. Na jeszcze wy¿szym poziomie rozwoju ma³¿eñstwa i rodziny wystêpuje wiêksza dba³oœæ o innych cz³onków ni¿
o siebie, du¿a zdolnoœæ do poœwiêcania siê, a tak¿e sk³onnoœæ do samowychowania i empatii. Empatia spe³nia wielk¹ rolê w uk³adaniu prawid³owych stosunków miêdzy ma³¿onkami. Wyklucza bowiem z relacji ma³¿eñskich takie negatywne uczucia i zjawiska, jak: za3

Zob. D. Senator, WiêŸ w triadzie matka – ojciec – dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka, [w:]
B. Szmigielska, Rodzina jako œrodowisko rozwoju dzieci i rodziców, Kraków 2004, nr 2, t. 9, s. 30–40,
K. Pospiszyl, O chronieniu wiêzi rodzinnych, które s¹ si³¹ niezwyk³¹, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa
2002, nr 2, s. 21–30, M. Sitarczyk, Rola empatii w ma³¿eñstwie, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2002,
nr 2, s. 15–25.
4
Zob. A. Iwanicka, Wp³yw ma³¿eñstwa na rozwój osobowy ¿ony i mê¿a, „Ma³¿eñstwo i Rodzina", Warszawa
2005, nr 3, s. 15–24.
5
Zob. Ibidem, s. 14–24, M. Sitarczyk, op. cit., s. 10–20.
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zdroœæ, konfliktowoœæ, agresjê, wrogoœæ czy nienawiœæ. Traktowana jest te¿ jako swego
rodzaju miernik uspo³ecznienia jednostki. Empatia jest istotnym elementem dojrza³ej osobowoœci6. Dziêki wymienionym czynnikom tworzy siê prawid³owa wiêŸ emocjonalna, która sprawia, ¿e kobieta i mê¿czyzna mog¹ zaspokajaæ swoje potrzeby biologiczne i psychiczne, podejmowaæ ró¿ne role spo³eczne i dobrze siê z nich wywi¹zywaæ.
Omówmy teraz patologizacjê wiêzi ma³¿eñskich. £¹czy siê ona z wystêpowaniem dwóch
postaw: odtr¹caj¹cej, przy której zaburzenia maj¹ najczêœciej charakter agresji fizycznej lub
s³ownej oraz unikaj¹cej, która przejawia siê w zachowywaniu dystansu wobec wspó³ma³¿onka i odrzucaniu wype³niania ról rodzinnych7. W³aœciwe relacje miêdzy ma³¿onkami s¹ zale¿ne w du¿ym stopniu od zaakceptowania samego siebie, czyli pozytywnego nastawienia do
w³asnego JA8. Autoafirmacja jest bardzo istotn¹ spraw¹, gdy¿ cz³owiek pozytywnie nastawiony wzglêdem siebie zna swoje mocne i s³abe strony, ma œwiadomoœæ tak¿e swoich wad, które
zak³ócaj¹ harmonijny rozwój osobowoœci i przeszkadzaj¹ we wzajemnych relacjach ma³¿eñskich. Co wiêcej, mo¿e u niego powstaæ silna motywacja do pracy nad sob¹. Wychowawcza
rola ma³¿eñstwa polega bowiem na tym, ¿e wyzwala jednostkê z jej naturalnych sk³onnoœci
egoistycznych i kszta³tuje w niej postawy prospo³eczne. Ma³¿eñstwo jest zatem zwi¹zkiem
osobowoœciowym – stanowi wynik wspó³dzia³ania dwóch osobowoœci partnerów, którzy
w d¹¿eniu do jednoœci kreuj¹ now¹ rzeczywistoœæ9.
Zmieniaj¹ce siê warunki spo³eczno-ekonomiczne i cywilizacyjno-kulturowe zmuszaj¹
wspó³czesne ma³¿eñstwa do coraz to lepszego przystosowania siê do zachodz¹cych zmian.
M³odzi ludzie powinni byæ coraz lepiej przygotowani do pe³nienia ról ma³¿eñskich i rodzicielskich. Ich zadaniem jest dostosowywanie siê do ró¿nych skomplikowanych sytuacji ¿yciowych oraz podnoszenie na wy¿szy poziom kultury wnoszonej w zwi¹zki ma³¿eñskie10.

2. POJAWIENIE SIÊ DZIECKA: PRZEOBRA¯ENIE SIÊ
UK£ADU DIADYCZNEGO W UK£AD TRIADYCZNY
ORAZ JEGO WARTOŒÆ W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNYM
I SOCJOLOGICZNYM DLA RODZICÓW
Przyjœcie na œwiat dziecka powoduje zmianê jakoœciow¹ sytemu wyra¿aj¹c¹ siê przede
wszystkim jego powiêkszeniem, tj. jak podkreœlaj¹ psychologowie przejœciem z uk³adu
diadycznego do uk³adu triadycznego11. Tradycyjni badacze wskazywali, i¿ przyjœcie na
6

Zob. Ibidem, s. 10–24.
Zob. Ibidem, s. 10–24.
8
Zob. A. Siudem, Poczucie szczêœcia ma³¿eñskiego a samoocena u kobiet, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2005, nr l–2, s. 20–30.
9
Zob. Z. D¹browska, Ró¿ne oblicza ojcostwa, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2004, nr l, s. 16–30,
M. Braun-Ga³kowska, Psychoprofilaktyka ¿ycia rodzinnego, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2002, nr 2,
s. 15–27.
10
Zob. Ibidem, s. 15–27.
11
Zob. D. Senator, op. cit., s. 10–30.
7
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œwiat dziecka, tworzy niezwykle wa¿ne relacje miêdzy matk¹ a dzieckiem. Znacznie póŸniej psychologowie i socjologowie zaczêli doceniaæ relacje w diadzie: ojciec – dziecko.
Jednak¿e socjologowie odmiennie interpretowali wype³nianie roli ojca i matki, traktuj¹c je
jako wyspecjalizowane (przypisane danej p³ci). Psychologowie natomiast zaczêli w niewielkim stopniu ró¿nicowaæ znaczenie wiêzi matka – dziecko i ojciec – dziecko, przy
czym ojców traktowano jako „gorsze matki”. Nowa propozycja badawcza wyra¿a siê odchodzeniem od ujêcia wiêzi w parach (matka – dziecko, ojciec – dziecko, m¹¿ – ¿ona) na
rzecz uk³adu triadycznego: matka – ojciec-dziecko. Podkreœla siê, ¿e to podejœcie jest
wartoœciowsze, bowiem dziecko przychodz¹c na œwiat, ma dwójkê rodziców (pomijam sytuacjê samotnego rodzica z dzieckiem). Pierwsza jest jednak, jak ju¿ wspomniano, jakoœæ
relacji miêdzy mê¿em i ¿on¹ maj¹ca wp³yw na funkcjonowanie rodziny z nowymi zdaniami. Relacje dziecka z ojcem i matk¹ maj¹ odmienny charakter ni¿ relacje z innymi osobami. Relacje matka – dziecko s¹ istotnie modyfikowane przez zaanga¿owanie ojca w opiekê
nad dzieckiem12. Pozytywne wype³nienie roli ojca ma wp³yw na ca³y „system rodzinny”.
Warta jest tutaj podkreœlenia sytuacja emocjonalna matki, która po przebyciu ci¹¿y i porodu, doœwiadczaniu ca³odobowej opieki nad niemowlêciem czêsto czuje siê przemêczona
i przepracowana. Wsparcie ze strony mê¿a pozwala matce radziæ sobie z macierzyñstwem.
Matka pozostaj¹ca w dobrych relacjach z mê¿em mo¿e wspieraæ póŸniej d¹¿enie dziecka
do indywidualizacji bez poczucia utraty bliskoœci, porzucenia czy nawet zdrady. Jest to
mo¿liwe, gdy triada staje siê ca³oœci¹ zespolon¹ emocjonalnie. Nie wyklucza to, a wrêcz
przeciwnie umo¿liwia rodzicom funkcjonowanie jednoczeœnie w wielu rolach (np. matki,
¿ony, córki, mê¿a, ojca itd.). Od tego jak postrzegaj¹ siê wzajemnie i jak traktuj¹ siê
ma³¿onkowie zale¿y te¿ postrzeganie dziecka jako wartoœci w rodzinie. Dziecko mo¿e byæ
traktowane jako a) „spoiwo” ma³¿eñstwa, b) œwiadectwo jakoœci zwi¹zku, c) obiekt totalnej mi³oœci matki/ojca, d) prezent dla mê¿a/¿ony13.
Kluczowymi elementami relacji ojciec – dziecko s¹ wra¿liwoœæ i zaanga¿owanie. Pozostaj¹ one jednak, co ju¿ podkreœlano, pod wp³ywem satysfakcji ma³¿eñskiej. Ojciec
mo¿e byæ postrzegany jako a) faktyczny, tj. – ma bezpoœredni wp³yw na dziecko oraz b)
jako ojciec wewnêtrzny, tj. taki, który jest zdefiniowany przez postrzeganie go przez matkê i jej fantazje na temat jego relacji z dzieckiem (poœredni wp³yw). Zatem relacja ma³¿eñska ma wa¿ny wp³yw na znaczenie wiêzi matka – dziecko i ojciec – dziecko14. Przyjœcie
na œwiat dziecka czêsto zmienia obraz partnera w sposób korzystny b¹dŸ niekorzystny,
gdy¿ rodzice staj¹ siê nie tylko partnerami, ale i rodzicami – zespó³ odgrywanych ról istotnie siê poszerza. Koncepcja roli matki i roli ojca oraz jej odegranie maj¹ fundamentalne
znaczenie dla osi¹gania satysfakcji rodzinnej, macierzyñskiej i ojcowskiej. Niestety, jak
pokazuj¹ badania, konflikty ról oraz konflikty w roli zwi¹zane z t¹ sfer¹ ¿ycia s¹ niezwykle czêste15. Badania pokazuj¹, ¿e dzieci buduj¹ wiêŸ z matk¹ i ojcem równoczeœnie, tylko
12

Zob.
Zob.
14
Zob.
15
Zob.
13
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inaczej siê ona przejawia ze wzglêdu na odmienne znaczenie matki i ojca dla rozwoju
dziecka. Budowanie wiêzi w triadzie jest wa¿niejsze dla rozwoju dziecka ni¿ opieranie siê
na wiêzi separowanej np. matka – dziecko, ojciec – dziecko, m¹¿ – ¿ona16.
Coraz bardziej popularna staje siê tendencja do odpowiedzialnego traktowania ma³¿eñstwa, co ma na celu pog³êbienie wiêzi ma³¿eñskiej i konstruktywn¹ pomoc rodziców
w kszta³towaniu siê osobowoœci dziecka. Tendencja ta upowszechnia siê dziêki postawie
tzw. symetrycznego dwurodzicielstwa17. Wyra¿a siê np. w towarzyszeniu dziecku od poczêcia, tzn. wspólnym przygotowaniu siê do porodu. Istniej¹ jednak te¿ liczne przeszkody
zwi¹zane z posiadaniem dziecka, powodem do zmartwieñ mog¹ byæ koszty ekonomiczne
zwi¹zane z procesem wychowywania dziecka czy koszty restrykcyjne, które wi¹¿¹ siê
z ograniczeniem wolnoœci ma³¿onków na polu kulturalnym, zawodowym, prywatnym.
Istotny problem wi¹¿e siê z kosztami fizycznymi, co oznacza ci¹g³¹ opiekê nad dzieckiem,
zwiêkszenie prac w gospodarstwie domowym, co powoduje zmêczenie i ubytek czasu
w ¿yciu ma³¿onków18. Nastêpna kwestia dotyczy kosztów rodzinnych, czyli zmniejszenia
iloœci czasu poœwiêcanego sobie przez wspó³ma³¿onków, co wi¹¿e siê z nieporozumieniami, utrat¹ wzajemnego wsparcia czy ró¿nymi opiniami zwi¹zanymi z wychowaniem dziecka19. W wielu badaniach porusza siê problem „zaniku” mi³oœci do partnera w wyniku urodzenia dziecka. Rodzice powinni wiêc mieæ œwiadomoœæ wartoœci pozytywnych
i negatywnych przed narodzinami dziecka tak, aby w momencie pojawienia siê dziecka nie
dopuszczaæ do dominacji wartoœci negatywnych20. Pojawienie siê dziecka ma byæ bowiem
œwiadectwem najwiêkszej odpowiedzialnoœci cz³owieka21.

3. WP£YW JAKOŒCI RELACJI MA£¯EÑSKICH NA ROZWÓJ DZIECKA:
RODZINA SZKO£¥ MI£OŒCI I ¯YCIA
Wiêzi istniej¹ce miêdzy rodzicami maj¹ wyznaczaæ przetrwanie fizyczne dziecka i jego psychiczny rozwój22. W trakcie rozwoju dziecka kszta³tuje siê jego to¿samoœæ. Znaczenie wiêzi w rodzinie jest fundamentalne dla ca³ego rozwoju psychicznego dziecka. Na tej
podstawie psychologowie wyró¿nili wzorce przywi¹zania dzieci do rodziców. Mamy wzorzec: ufny, unikaj¹cy, ambiwalentny i zdezorganizowany23. Jak wielokrotnie podkreœlono,
wczesne relacje z rodzicami, przywi¹zanie do rodziców oraz wzajemne relacje miêdzy rodzicami maj¹ wp³yw na ca³e ¿ycie dziecka i jego funkcjonowanie. Dziecko uczy siê tzw.
16

Zob. K. Kluzowa, K. Slany, Przemiany funkcji prokreacyjnej w Polsce, [w:] B. Mierzwiñski, Stan i kondycja
wspó³czesnej rodziny polskiej, Kraków 2003, s. 50–70.
17
Zob. Ibidem, s. 50–70.
18
Zob. Ibidem, s. 50–70.
19
Zob. K. Slany, O wielkoœci rodziny i uznawaniu wartoœci dziecka w jej ¿yciu na przyk³adzie wybranych teorii p³odnoœci, „Problemy Rodziny”, Warszawa 1989, nr 5, s. 60.
20
Zob. Ibidem, s. 60.
21
Zob. B. Budrowska, Macierzyñstwo jako punkt zwrotny w ¿yciu kobiety, Warszawa 2000, s. 50.
22
Zob. M. Ziemska, Rodzina a osobowoœæ, Warszawa 1975, s. 10–80.
23
Zob. K. Kluzowa, K. Slany, op. cit., s. 50–70.
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reprezentacji, tj. tego, czego oczekuj¹ od niego inni24. Z. Freud25 stwierdzi³, ¿e najwczeœniejsze prze¿ycia z najm³odszych lat uwarunkowane rodzajem opieki i wychowania
wp³ywaj¹ na zdrowie lub zaburzenia w jednostkowych dzia³aniach ludzi doros³ych. W nawi¹zaniu do psychoanalizy E.H. Erikson26 wyró¿ni³ schemat rozwoju osobowego istoty
ludzkiej, w którym wy³oni³ kolejne fazy: okres niemowlêcy, wczesnego dzieciñstwa, dorastania, m³odoœci, wieku doros³ego i wieku dojrza³ego. Istotne staje siê to, ¿e tylko od rodziców zale¿y, w jaki sposób toczyæ siê bêd¹ kolejne etapy rozwoju, których ca³okszta³t
ugruntuje ogólny sposób zachowañ danej jednostki w ¿yciu doros³ym. S. Ferenczi27 zauwa¿y³ istotny fakt wy³aniania siê osobowoœci dziecka pod wp³ywem osobowoœci rodziców. Jego zdaniem np. „nerwicowcy s¹ ludŸmi, którzy prze¿ywaj¹ wiele napiêæ oraz g³ód
uczucia spowodowany niedostatkiem mi³oœci w dzieciñstwie”28. Wiele ró¿nych zaburzeñ
w relacjach interpersonalnych, które pojawiaj¹ siê w póŸniejszym ¿yciu cz³owieka jest
skutkiem nieprawid³owych stosunków z rodzicami maj¹cymi miejsce w bardzo wczesnych
latach rozwoju. Dziecko nie posiada zdolnoœci syntetycznego ujmowania doœwiadczeñ.
Odczuwaj¹c pewne zdarzenia, zdaje sobie sprawê tylko z niektórych zwi¹zków i w efekcie
dokonuje generalizacji. W przypadku, gdy s¹ to doœwiadczenia z³e w dziecku rodzi siê
uczucie bojaŸni i zagro¿enia. Nastêpuje destabilizacja jego œwiata wewnêtrznego. G.W.
Allport29 twierdzi³, ¿e dwa najistotniejsze etapy ¿ycia ludzkiego to: dzieciñstwo i czas dojrzewania. Dziecko, gdy jest ma³e, nie mo¿e opanowaæ tego, co go otacza. Jest ono podatne
na nag³e szoki i urazy, które mog¹ byæ powodem trwa³ych szkód psychicznych. Brak oparcia, nara¿enie dziecka na niebezpieczeñstwo i wszelkie inne sk³adniki s¹ powodem zachwiania stabilnej psychiki dziecka, rodz¹ kompleksy, s¹ Ÿród³em nadmiernej ekspresji
niektórych potrzeb czy cech30. Rodzice spe³niaj¹ najistotniejsz¹ rolê w kreowaniu osobowoœci dziecka, s¹ osobami, z którymi dziecko najsilniej siê identyfikuje. Ich rola w ¿yciu
dziecka jest dominuj¹ca, poniewa¿ sprawuj¹ kontrolê nad ca³ym jego ¿yciem. Dlatego tak
mocna jest identyfikacja dziecka z matk¹ i ojcem szczególnie we wczesnej fazie rozwoju31. Najwa¿niejsz¹ ich rol¹ jest zaspakajanie wszystkich emocjonalnych potrzeb dziecka.
Silna wiêŸ emocjonalna miêdzy dzieckiem, matk¹ i ojcem ma ogromne znaczenie dla procesu identyfikacji, zw³aszcza p³ciowej, a tak¿e pomaga dziecku w unormowaniu systemu
wartoœci. ¯ycie pary ma³¿eñskiej powinno wiêc byæ jak najbardziej harmonijne tak, by ich
relacje z dzieckiem przebiega³y stabilnie i prawid³owo. Dziecko najsilniej identyfikuje siê
z rodzicami, gdy ¿adne z nich nie pe³ni roli dominuj¹cej. Najbardziej entuzjastycznie od24

Zob. K. Slany, op. cit., s. 60.
Zob. A. Stêpniak-£uczywek, Rodzina jako system interakcji, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2004, nr
1/9, s. 20–30.
26
Zob. Ibidem, s. 20–30.
27
Zob. Ibidem, s. 20–30.
28
Cyt. za. Ibidem, s. 20–30.
29
Zob. Ibidem, s. 10–30.
30
Zob. Ibidem, s. 10–30.
31
Zob. M. Ziemska, op. cit., 20–60, B. Szmigielska, Rodzina jako œrodowisko rozwoju dzieci i rodziców, [w:]
B. Szmigielska, Rodzina jako œrodowisko rozwoju dzieci i rodziców, Kraków 2004, nr 2, t. 9, s. 30–50.
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bierani s¹ rodzice, którzy w równym stopniu kieruj¹ prowadzeniem gospodarstwa domowego i wspólnie podejmuj¹ wszelkie decyzje32. Najwa¿niejszym elementem w procesie
rozwoju dziecka powinna byæ „radoœæ ¿ycia”. Rodzice powinni zapewniæ mu „szczêœliwe
dzieciñstwo”33. Na zadowolenie dziecka i jego pozytywny stosunek do œwiata sk³adaj¹ siê
wszystkie pozytywne zachowania i dzia³ania jego rodziców. Dziêki pozytywnym oddzia³ywaniom œrodowiska, w którym ¿yje dziecko, staje siê ono radosne, sk³onne do identyfikacji z rodzin¹ i akceptacji postaw rodzicielskich. Upowszechniona jest opinia, ¿e rodzicom najbardziej zale¿y na zagwarantowaniu radosnego dzieciñstwa swemu dziecku.
Jest to istotny element dojrza³ych postaw rodzicielskich, zw³aszcza gdy rodzice maj¹ zdroworozs¹dkowe zaanga¿owanie w proces wychowywania dziecka34. Podkreœla siê, ¿e zdolnoœæ do intensywnego prze¿ywania szczêœcia u dziecka zanika, gdy jest ono nadmiernie
obdarowywane przez rodziców. Dlatego w³aœciwe zaspokajanie potrzeb psychicznych
u dziecka nie nara¿a go na postawê pesymistyczn¹, a jednoczeœnie tworzy idealne warunki
dla kszta³towania siê postawy optymistycznej. H. Izdebska wymienia m.in. trzy powody
wewn¹trzrodzinne, które s³u¿¹ zanikowi radoœci ¿ycia. S¹ to: „(1) niska kultura ¿ycia rodzinnego; (2) niska kultura osobista cz³onków rodziny; (3) niska kultura pedagogiczna rodziców"35. Rodzice powinni odznaczaæ siê zarówno wysok¹ kultur¹ osobist¹ jak i pedagogiczn¹. Ich zadaniem w procesie wychowywania dziecka powinno byæ akcentowanie
takiego typu radoœci, która odwo³uje siê do istoty cz³owieka i uczy dziecko doznawaæ radosnych uczuæ z powodu czyjegoœ szczêœcia. Wielki potencja³ ¿ycia, z jakim dziecko przychodzi na œwiat mo¿e zanikn¹æ, jeœli napotka ono bariery w postaci pesymizmu rodziców36. Rodzice powinni zatem d¹¿yæ do jak najwiêkszej afirmacji ¿ycia i afirmacji
swego dziecka. „Ka¿de dziecko potrzebuje szczególnie dowodów prawdziwego uczucia ze
strony rodziców, potrzebuje przejawów doceniania go i uznania. Bez tego nie ma ono ¿adnej pewnoœci, ¿e jest dobre, potrzebne, kochane i chciane. Dziecko szuka mi³oœci ze strony
rodziców, pragnie, aby byli oni z niego zadowoleni, oczekuje od nich pomocy, zapewnienia mu spokoju i szczêœcia. Podlega te¿ kontroli ze strony rodziców; ucz¹ je oni zdyscyplinowania, co pozwala mu siê uporaæ ze swymi agresywnymi impulsami, wytwarza w nim
potrzebê wewnêtrznego ³adu i daje poczucie bezpieczeñstwa”37. Od rodziców dziecko uczy
siê myœleæ, mówiæ, koordynowaæ swoje reakcje, a tak¿e nawi¹zywaæ kontakty z innymi ludŸmi. Rodzice s¹ wzorcami osobowymi dla dziecka, dziêki którym uczy siê ono, jak rozmawiaæ z innymi, kogo obdarzyæ uczuciami pozytywnymi, a od kogo siê dystansowaæ, kogo szanowaæ, a z kim siê mniej liczyæ, w jaki sposób ujawniaæ swe uczucia wzglêdem
ludzi, by nawi¹zywaæ w³aœciwe relacje. Rodzice poprzez opiekê nad dzieckiem, sposób je32

Zob. Ibidem, s. 10–30.
Cyt. za. A. ¯ywczok, Afirmacja ¿ycia-dobro moralne i wartoœæ wychowawcza, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”,
Warszawa 2005, nr l-2, s. 14–20.
34
Zob. Ibidem, s. 14.
35
Cyt. za. M. Izdebska, Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1988, s. 77.
36
Zob. Ibidem, s. 77.
37
Cyt. za. A. Stêpniak-£uczywek, op. cit., s. 18.
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go wychowywania i wzajemne œwiadome i nieœwiadome interakcje przyczyniaj¹ siê do
wielostronnego rozwoju dziecka. Przekazuj¹ mu normy etyczne, moralne, wzory zachowañ, obyczaje kulturowe, czyli obdarowuj¹ go „znajomoœci¹ spo³eczeñstwa, którego dziecko staje siê cz³onkiem”38.

4. ODEGRANIE NOWYCH RÓL SPO£ECZNYCH:
STAWANIE SIÊ RODZICAMI TJ. MATK¥ I OJCEM
– W ŒWIETLE KLASYCZNYCH KONCEPCJI:
4.1. ROLA MATKI W WYCHOWANIU DZIECKA
Mi³oœæ matki wg T. Parsonsa39 ma na celu wyrobiæ w dziecku funkcje ekspresyjne,
wpoiæ mi³oœæ i zrozumienie wzglêdem innych ludzi. Zadaniem matki jest stworzyæ odpowiedni klimat psychiczny polegaj¹cy na poczuciu przynale¿noœci do rodziny i ciep³a rodzinnego. Mi³oœæ matki jest bezwarunkowa. E. Fromm stwierdza, ¿e uczucia dziecka
wzglêdem matki mo¿na wyraziæ za pomoc¹ s³ów: „Jesteœ kochany, poniewa¿ jestem”40.
Rola matki jest ogromnie wa¿na w procesie wychowywania dziecka. Fromm porównuje j¹
do krainy mlekiem i miodem p³yn¹cej. Miód symbolizuje mi³oœæ do dziecka, mleko zaœ
troskê, opiekê codzienn¹ nad nim. Podstaw¹ w relacjach matka-dziecko jest troskliwa
opieka matki, jej prawid³owy stosunek emocjonalny i pozytywne cechy osobowoœci, które
s¹ niezbêdnym warunkiem w³aœciwego i korzystnego rozwoju dziecka. Zniekszta³cenie relacji czy d³ugie rozstanie mog¹ spowodowaæ pojawienie siê zachowañ obronnych, jak
st³umienie, projekcja i izolacja w póŸniejszym okresie ¿ycia. Niekorzystnie mog¹ wp³ywaæ
na dziecko równie¿ niektóre zachowania i cechy matki, które powoduj¹, i¿ przestaje byæ
ona dla dziecka odpowiednim obiektem, z którym dziecko mog³oby siê identyfikowaæ.
Nieodpowiednia opieka ze strony matki we wczesnej fazie rozwoju dziecka mo¿e spowodowaæ fatalne i nieodwracalne skutki41. Dziecko bardziej ni¿ jedzenia ³aknie czu³oœci,
ciep³ych s³ów, pieszczotliwych gestów, uœmiechu, a ka¿de oddalenie traktuje jako zagro¿enie. Skutkiem braku mi³oœci w póŸniejszym wieku jest infantylizm psychiczny, niedojrza³oœæ emocjonalna, a okresem, w którym te stany mog¹ siê wykszta³ciæ jest wczesne
dzieciñstwo do 5 roku ¿ycia. Dziecko, które nie doznaje intensywnej opieki ze strony matki jest czêsto opóŸnione w rozwoju fizycznym, umys³owym i spo³ecznym, a skutki takich
bolesnych doœwiadczeñ s¹ nieodwracalne. Najbardziej bolesnym ciosem dla dziecka doprowadzaj¹cym je do stanu krytycznego jest porzucenie przez matkê. U dzieci porzuconych ujawnia siê indyferencja uczuciowa. Jeœli porzucone dziecko nie nawi¹¿e silnych
i stabilnych wiêzi emocjonalnych z osob¹ wychowuj¹c¹, w póŸniejszym wieku bêdzie
38

Cyt. za. Ibidem, s. 22.
Zob. K. Stêpowicz-Buczko, Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2004,
nr 2, s. 15–30.
40
Cyt. za. E. Fromm, O sztuce mi³oœci, Warszawa 1971, s. 40–50.
41
Zob. A. Stêpniak-£uczywek, op. cit., s. 12–20.
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mia³o wielkie problemy z nawi¹zaniem kontaktów interpersonalnych. Z relacj¹ matka –
dziecko wi¹¿e siê te¿ teoria regresji uczuciowej J. Suttiego42. W³aœciwy rozwój dziecka
nastêpuje poprzez przejœcie od mi³oœci (pocz¹tkowo tylko do matki) do uczuæ pozytywnych wzglêdem otoczenia. Kiedy matka nieprawid³owo spe³nia swe zadania opiekuñcze
lub te¿ nie jest w stanie w porê ich zarzuciæ to w psychice dziecka powstaj¹ wadliwe postawy wobec innych ludzi lub nawi¹zuje siê infantylne, mocne zintegrowanie z matk¹43.
D. W. Winnicott44 za podstawowe Ÿród³o nienormalnych zachowañ u dzieci uwa¿a
niew³aœciwe relacje dziecka z matk¹. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ zachowania matki maj¹ce
zwi¹zek z jej problemami emocjonalnymi i psychicznymi (np. niepowodzenia w ma³¿eñstwie), a tak¿e wadliwe cechy jej osobowoœci i jej podejœcie do dziecka. Wed³ug
E. Fromma45 „Dziecko w tych decyduj¹cych pierwszych latach swego ¿ycia doœwiadcza
swej matki jako Ÿród³a ¿ycia, jako si³y wszechogarniaj¹cej, chroni¹cej je i ¿ywi¹cej. Matka
jest pokarmem, mi³oœci¹, ciep³em, ziemi¹. Byæ kochanym przez ni¹, to tyle, co byæ ¿ywym, zakorzenionym, mieæ ojczyznê i dom". Dziecko kochane przez matkê bêdzie podchodzi³o do obcych ludzi z du¿¹ doz¹ zaufania i spokoju, tymczasem dziecko odrzucone
czy odepchniête bêdzie nastawione wzglêdem ludzi negatywnie. Relacja i wiêŸ matki
z dzieckiem ma charakter wieloetapowy, wielostronny, bogaty w doznania i brzemienny
w skutkach. Matka jest najistotniejsz¹ osob¹ nie tylko w ¿yciu ma³ego dziecka, ale te¿
w jego póŸniejszym ¿yciu. „Matka jest pierwsz¹ istot¹ ludzk¹, z jak¹ styka siê dziecko,
a jego postawa uczuciowa wobec niej jest prototypem powi¹zañ uczuciowych cz³owieka”46.
4.2. ROLA OJCA W WYCHOWANIU DZIECKA
Wychowywanie dziecka wymaga tak¿e obecnoœci ojca. Dzisiaj podkreœla siê, ¿e ojcostwo jest najwa¿niejsz¹ karier¹ ¿yciow¹ mê¿czyzny47. Wa¿ne jest bowiem, by oboje
z rodziców wspó³uczestniczyli w wychowaniu dziecka. Ojciec prawie zawsze kojarzy siê
dziecku z weso³¹ zabaw¹ we wczesnym dzieciñstwie lub z ró¿nymi upominkami. Satysfakcjonuj¹cy kontakt z ojcem sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka, s³u¿y kszta³towaniu
otwartej postawy wobec ludzi, wyzwala aktywnoœæ i radoœæ ¿ycia. Okazuje siê, ¿e obecnoœæ ojca w trakcie wychowywania dziecka jest niemo¿liwa do zast¹pienia. Swoj¹ funkcjê
wychowawcz¹ ojciec powinien rozpocz¹æ ju¿ w okresie noworodkowym dziecka, kiedy to
jego oddzia³ywanie na dziecko przebiega przez matkê, czyli poœrednio. Kobieta maj¹ca
poczucie, ¿e jest kochan¹ przez mê¿a zapewnia dziecku spokojny i prawid³owy rozwój, co
staje siê te¿ zas³ug¹ ojca. Mê¿czyzna powinien dzieliæ siê z ¿on¹ obowi¹zkami pielêgna42

Zob. Ibidem, s. 10–30.
Zob. Ibidem, s. 12–17.
44
Zob. K. Stêpowicz-Buczko, op. cit., s. 40–50.
45
Cyt. za. E. Fromm, op. cit., s. 41.
46
Cyt. za. Ibidem, s. 41.
47
Zob. Z. D¹browska, op. cit., s. 13–20.
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cyjnymi nad niemowlêciem, a tak¿e dbaæ o regeneracjê si³ i stan zdrowia ¿ony, tym samym zapewniæ sobie bliski kontakt z dzieckiem48.
Inny charakter ma mi³oœæ ojcowska, a inny mi³oœæ matczyna. Mi³oœæ ojcowska ma
charakter instrumentalny polegaj¹cy na uczeniu dziecka jak zdobyæ wykszta³cenie czy innego rodzaju zrêcznoœci tak, aby by³o w stanie przetrwaæ poza rodzin¹, aby zdoby³o pieni¹dze i powa¿anie spo³eczeñstwa. Dlatego mi³oœæ ojcowska jest uczuciem uwarunkowanym, a jego zasada brzmi: „Kocham ciê, poniewa¿ spe³niasz moje oczekiwania, poniewa¿
jesteœ taki, jak ja”49. Nastêpnym motywem utwierdzaj¹cym koniecznoœæ sta³ej partycypacji
ojca w procesie socjalizacji dziecka jest odmiennoœæ kobiety i mê¿czyzny pod wzglêdem
psychiki. Psychika kobiety odznacza siê niestabilnoœci¹ nastrojów, co mo¿e mieæ wp³yw
na dziecko. Tymczasem emocje ojca s¹ mniej chwiejne, bardziej zrównowa¿one, przez co
³atwiej mu byæ konsekwentnym w dzia³aniu, co pozytywnie oddzia³uje na dziecko. Istotnym elementem w wychowaniu dziecka jest stanowczoœæ, która gwarantuje mu równowagê emocjonaln¹. Ojciec, który pragnie wywrzeæ jak najlepszy wp³yw na dziecko, powinien
daæ mu odczuæ, ¿e siê nim autentycznie interesuje, ¿e je kocha, akceptuje takim, jakie jest.
Dziecko ogromnie potrzebuje ojca jako wzorca i pozytywnego punktu odniesienia. Dzieci
wychowywane bez uczestnictwa ojca s¹ mniej dojrza³e, maj¹ mniejsze poczucie bezpieczeñstwa, odczuwaj¹ dyskomfort i trudnoœæ w relacjach z rówieœnikami, s¹ uparte, lêkliwe
i milcz¹ce. Brak sta³ego kontaktu z ojcem jest szczególnie negatywny dla ch³opców, którzy ³atwiej podlegaj¹ wp³ywom ró¿nych doros³ych autorytetów tej samej p³ci. Intensywny
udzia³ ojca w wychowaniu dziecka ma wiêc znaczenie prymarne dla uspo³ecznienia dziecka i prawid³owego ukszta³towaniu jego osobowoœci50.
4.3. REDEFINIOWANIE RÓL OJCA I MATKI
W PROCESIE WYCHOWYWANIA DZIECKA
Zmiany zwi¹zane z macierzyñstwem wi¹¿¹ siê z emancypacj¹ kobiet zaistnia³¹ w drugiej po³owie XX wieku we wszystkich obszarach ¿ycia. Dziêki feminizmowi drugiej fali
(lata 60. i 70.) kobiety uzyska³y znacznie wiêkszy dostêp do edukacji, rynku pracy, rewolucji seksualnej. Czynniki te spowodowa³y zmiany w obrêbie rodziny, kobiety maj¹ coraz
wiêkszy wp³yw na swoje ¿ycie. Coraz wiêcej kobiet jest aktywnych zawodowo, pomimo
¿e udzia³ mê¿czyzn w partycypowaniu w obowi¹zkach domowych jest niski51.
Reorganizacja prac w gospodarstwie domowym, której wymagaj¹ kobiety w trakcie
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu ich samorealizacjê czêsto jest przyczyn¹ nieporozumieñ, k³ótni i frustracji miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹. Konflikty wynikaj¹ z przeciwstawnych pragnieñ i d¹¿eñ partnerów. O ile kobieta chce siê realizowaæ i d¹¿y do emancypacji,
o tyle mê¿czyzna jest przeciwny jej rozwojowi i ¿¹da, by kontynuowa³a swe tradycyjne
48

Zob. K. Pospiszyl, Ojcostwo w ¿yciu mê¿czyzny, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2004, nr 2, s. 1–20.
Cyt. za. E. Fromm, op. cit., s. 5.
50
Zob. K. Stêpowicz-Buczko, op. cit., s. 20–40.
51
Zob. J. Pawelska, Cechy wspó³czesnego macierzyñstwa, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2005, nr 1–2,
s. 12–19.
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role. Kobieta w zderzeniu z oczekiwaniami mê¿a czêsto rezygnuje ze swych pragnieñ do
samorealizacji, gdy¿ boi siê zostaæ samotn¹ i niekochan¹. Dlatego wbrew swej woli przystaje na warunki mê¿a, który wymaga od niej pe³nienia ról matki i ¿ony. Taka decyzja czêsto rodzi u kobiet poczucie niespe³nienia i frustracjê, co odbija siê na interakcjach w rodzinie, zw³aszcza na dzieciach52.
Wspó³czeœnie kobiety maj¹ jednak wybór – mog¹ wykonywaæ wiele ról, nie musz¹
byæ tylko matkami. „Wœród polskich kobiet w ró¿nym wieku, o ró¿nym pochodzeniu
spo³ecznym, ró¿nym statusie i miejscu zamieszkania lata dziewiêædziesi¹te przynios³y
istotne zmiany w postrzeganiu w³aœciwej dla kobiety roli w spo³eczeñstwie i rodzinie”53.
Istotna staje siê dla kobiet praca zawodowa oraz upodobanie co do partnerskiego modelu
ma³¿eñstwa. „60% zamê¿nych i pracuj¹cych kobiet uwa¿a, ¿e nawet gdyby m¹¿ zarabia³
wystarczaj¹co du¿o, nie zrezygnowa³yby z pracy zawodowej”54. Dodatkowo „kobiety coraz silniej podkreœlaj¹, ¿e praca zawodowa sprzyja podnoszeniu ich pozycji spo³ecznej
i daje wiêksz¹ satysfakcjê osobist¹ ni¿ czynnoœci domowe”55. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
wspó³czeœnie kobiety nie musz¹, ale te¿ niekoniecznie pragn¹ staæ siê matkami. Macierzyñstwo nie jest ju¿ nakazem, ale indywidualnym wyborem. Kobieta mo¿e wiêc spe³niaæ siê
zarówno w roli matki i ¿ony, jak te¿ osi¹gaæ sukcesy na polu zawodowym. Te diametralne
zmiany zwi¹zane z rozwojem i sposobem myœlenia kobiet s¹ powodem wspó³czesnego
kryzysu ojcostwa. Mê¿czyŸni bowiem trac¹ sw¹ rolê ¿ywicieli utrzymuj¹cych rodzinê56.
Wiek XX, a zw³aszcza druga jego po³owa, wytworzy³ i przekaza³ wyj¹tkowo niekorzystny wizerunek ojca dziecku nieznanego, bo wci¹¿ nieobecnego w domu, wiecznie zapracowanego, niewydolnego wychowawczo. Pojawi³ siê model „nieobecnego w wychowaniu ojca”. Wed³ug badañ M. Janukowicz57 79,6% badanych ojców uzale¿nionych jest od
pracy. Wzrasta poziom pracoholizmu z wyboru czego dowodem jest wielu badanych ojców. Chodzi im tak¿e o to, aby osi¹gn¹æ jak najwy¿szy standard ¿ycia. Niestety, odbywa
siê to kosztem nieobecnoœci i brakiem partycypacji w pracach domowych. Pracuj¹cy zawodowo ojciec sta³ siê dzieciom nieznany, jak gdyby ukryty. „Nasza kultura – pisze
B. Dobraczyñski58 – dosz³a w wieku XX do niekorzystnej interpretacji idei ojcostwa. Ojciec jest bowiem poch³oniêty prac¹ niemal bez przerwy i zazwyczaj nie ma ju¿ ani si³y,
ani niezbêdnej wiedzy do tego, aby wychowaæ dzieci”.,,W aktualnych warunkach ojciec
przestaje byæ stra¿nikiem i nosicielem tradycji, ci¹g³oœci kulturowej, wspólnoty, wiary
przodków (...). Reprezentuje niemal wy³¹cznie siebie, co jest paradoksalnie jedn¹ z jego
najwiêkszych s³aboœci”59.
52

Zob. Ibidem, s. 12–19.
Cyt. za. Ibidem, s. 10–20.
54
Cyt. za. Ibidem, s. 15.
55
Cyt. za. Ibidem, s. 18.
56
Zob. Ibidem, s. 10–20.
57
Zob. M. Janukowicz, Czy wspó³czesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?, „Ma³¿eñstwo i Rodzina”, Warszawa 2002, nr l, s. 28.
58
Cyt. za. Ibidem, s. 9.
59
Cyt. za. Ibidem, s. 10.
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Z punktu widzenia dorastaj¹cego dziecka nieobecny w domu ojciec to ojciec nieznany.
Nieobecny, a wiêc taki, z którym nie mo¿na wspó³pracowaæ, porozumiewaæ siê, realizowaæ wspólnych celów. W¹tpliwa wydaje siê byæ jakoœæ ojcowskich oddzia³ywañ wychowawczych. Zapracowani ojcowie s¹ z regu³y nerwowi, zmêczeni i emocjonalnie niestabilni. Wspó³czeœni ojcowie utracili tradycyjne postawy zwi¹zane z autorytetem moralnym
i przekazywaniem wartoœci oraz dawn¹ stanowczoœæ i konsekwencjê60. Badani ojcowie
przyznawali, ¿e gdyby nie wspólne posi³ki w domu to niewiele wiedzieliby o swoich dzieciach. W³aœnie podczas wspólnych kolacji rozmowy z dzieæmi prowadzi blisko 78% ojców, wiele jednak pozostawia do ¿yczenia jakoœæ tych konwersacji. Zmêczony, spiesz¹cy
siê ojciec nie jest ³atwym partnerem do rozmowy z dzieckiem61. Z badañ Janukowicz wynika, ¿e ojcowie najczêœciej nakazuj¹ i pouczaj¹. Dzieci natomiast tego nie lubi¹, nie chc¹
byæ pouczane, pragn¹ akceptacji.
Treœci¹ niemal wszystkich rozmów, jakie prowadz¹ ojcowie ze swoimi dzieæmi s¹ problemy w szkole. Ojcom najbli¿sza jest bowiem rola edukatorów. Nieprzypadkowo 81,7%
ojców za najwiêkszy sukces wychowawczy uznaje dobre wyniki w nauce swoich dzieci.
Daje im to wiêksz¹ satysfakcjê, kiedy dziecko osi¹ga szczyty edukacyjnego kszta³cenia62.
Jednak zaznaczyæ trzeba, ¿e ci zapracowani i stale nieobecni ojcowie obdarzaj¹ swoje
dzieci mi³oœci¹, co deklarowa³o 89,4% respondentów. Mi³oœæ to jednak nie tylko uczucie,
gdy¿ w wychowywaniu liczy siê ciê¿ar gatunkowy mi³oœci. Jak pisa³ J. Korczak: „Wychowanie dziecka to nie zabawa, a zadanie, w które trzeba w³o¿yæ wysi³ek bezsennych
nocy, kapita³ ciê¿kich prze¿yæ i wiele myœli”63.
„Patrz¹c z perspektywy czasu wspó³czesne ojcostwo traci jednak na swej tradycyjnej
surowoœci i rygorze. Obecnie ów zapracowany, wyeksploatowany ojciec w warunkach domowych zazwyczaj ³agodnieje. Czêœciej nagradza ni¿ karci, próbuj¹c w ten sposób rekompensowaæ brak czasu dla dzieci”64.
Wspó³czeœni mê¿czyŸni coraz czêœciej przejawiaj¹ nowe, odmienne od tradycyjnego,
podejœcie do w³asnego ojcostwa. Zmienia siê pozycja mê¿czyzny w gospodarstwie domowym, w którym zaczynaj¹ obowi¹zywaæ zasady partycypacji w obowi¹zkach domowych
i wychowywaniu dzieci. Niezale¿noœæ ekonomiczna kobiet, ich nastawienie na samorealizacjê i samodzielnoœæ stawiaj¹ pod znakiem zapytania pozycjê ojca wystêpuj¹cego w roli
jedynego ¿ywiciela rodziny.
Odwieczne funkcje ojców w rodzinach: prokreacyjna, ekonomiczna, ochronna czy wychowawcza wci¹¿ ulegaj¹ diametralnym przemianom. Wymusi³a je przede wszystkim zawodowa praca kobiet – ¿on – matek.
Wspó³czesne ojcostwo musi siê wci¹¿ zmieniaæ, aby wspó³brzmieæ w partnerskim dialogu z autorytetem matczynym. Kobiety powinny wiêc dopomóc swoim mê¿czyznom
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w uformowaniu na nowo ojcowskich postaw i nowych funkcji w rodzinach. „Wydaje siê,
¿e jak zwykle najtrudniejsze zadanie spocznie na kobietach, które bêd¹ musia³y
uczyæ swych partnerów jak byæ ojcem w XXI wieku. Macierzyñstwo musi wiêc po raz
kolejny dowartoœciowywaæ ojcostwo”65.

THE INFLUENCE OF THE CHILDS BIRTH ON THE MARITAL RELATION
AND THE PARENTAL ROLES MADE BY THE MARRIED COUPLE
The article titled The influence of the child’s birth on the marital relations and the parental roles made by the married couple treats issues connected with proper functioning of
the married couple before and after the child’s birth and transforming the two-person family structure into three-person one. It also mentions the influence of the quality of marital
relations on the child’s development and the problem of married couple’s dealing with new
social roles, namely becoming parents. The article begins with the presentation of the factors creating ethical attitude of spouses due to which they may develop parental values
themselves. The following ruminations show the contemporary research concept according
to which the child’s birth constitutes the transition from two-person family structure into
three-person one: mother – father – child. Subsequently, the family is depicted as the place
of initial socialization where the personality of the child is formed. The final conclusions
are connected with the changes in the traditional perception of the roles of a mother and
father in Polish patriarchal society, which occur as a result of intensifying women’s emancipation and civilization transformations. The article ends with the general conclusion concerning the contemporary crisis of fatherhood and the need of showing appreciation of it
by motherhood.
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