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WSPÓŁCZESNE OBLICZA OJCOSTWA 

Wprowadzenie 

Rozwój społeczno – gospodarczy, którego jesteśmy świadkami w XX wieku niesie  

ze sobą ogromne korzyści dla całych społeczeństw. Jednak cena, za ów rozwój jest niezwykle 

wysoka, widzimy bowiem za sobą niekorzystny obraz ojca - ojca nieobecnego, niewydolnego 

społecznie i wychowawczo, ciągle zapracowanego. Proces ten doprowadził do współczesnego 

kryzysu ojcostwa. Familiolodzy niejednokrotnie ukazują niniejszy problem jako cywilizację 

bez ojców lub bezojcowskie społeczeństwo.1 Celem artykułu jest analiza współczesnego 

ojcostwa w oparciu o dorobek współczesnych familiologów oraz tego co niesie gamologia XX 

i XXI wiek ukazane zostaną przyczyny kryzysu współczesnego ojcostwa, oraz zostaną 

omówione powody jego nieobecności w dzisiejszych rodzinach.2 

1. Współczesna definicja roli ojca 

Dostrzegamy dzisiaj przedefiniowanie roli ojca ukazując zupełnie nowe role jakie 

pełnią w społeczeństwie i w życiu rodzinnym. Tradycyjne podejście zostaje zastąpione nowym, 

opartym o symetrię płci, partycypację w obowiązkach domowych oraz zasadniczą rolę w 

wychowaniu dzieci. Doprowadza to do obniżenia dotychczasowego autorytetu mężczyzny. 

Funkcje jakie pełnili mężczyźni tj. prokreacyjna, wychowawcza czy ekonomiczna zostają 

zachwiane przez wymuszoną zawodową pracę kobiet, jak i przez zwiększone potrzeby i 

oczekiwania rodziny ukierunkowane na konsumpcję. Owa praca dokonuje się w warunkach 

dyskomfortu psychicznego z powodu nasilającego się bezrobocia jak i ciągłego zwiększania 

aspiracji pracodawcy względem pracownika.3  

Całość przemian kulturowych, ekonomicznych, psychologicznych i religijnych nie 

pozostaje bez echa w nowym obrazie ojcostwa. Oddziałują one w zasadniczy sposób  

                                                           
1 M. Janukowicz, Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002,  

nr. 1, s. 43 – 45.   
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3 Z. Dąbrowska, Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, Małżeństwo i Rodzina, 2003, nr. 4, s. 13  



na relację mężczyzn wobec kobiet jak i na model małżeństwa i rodziny.4 Obraz ojca  

we współczesnym myśleniu oparty jest na dwóch wzorach męskości: tradycyjnym  

i współczesnym. Tradycyjny paradygmat kojarzony jest z opanowaniem, siłą, prestiżem 

społecznym, sukcesem, życiem ukierunkowanym na prokreację oraz dominacją nad kobietami 

i dziećmi. Nie trudno zauważyć, że cechy tu prezentowane zakładają bez emocjonalne 

podejście, tak aby uczucia były wyłącznie zarezerwowane dla kobiet. Drugi wzorzec widzi 

równość mężczyzny i kobiety. Zasadą wspólnej egzystencji przestaje być dominacja, a zostaje 

nią partnerstwo. Emocjonalna sfera mężczyzn staje się podobna do kobiecej wraz  

z przejmowaniem wielu funkcji i cech wcześniej wypieranych przez tradycyjny wzorzec.5 

Zarówno ojcostwo jak i macierzyństwo są nieocenioną wartością integralnie ze sobą 

połączoną, są komplementarne,6 tworzą całość procesów określanych mianem 

rodzicielstwa.7 Zatem analizowany problem nie wynika wyłącznie z zaburzonej tożsamości 

mężczyzny, ale jest owocem kryzysu małżeństwa i rodziny.8 Na wskutek otwarcia granic Unii 

Europejskiej oraz wzmożonego ruchu turystycznego dostrzegamy upowszechnianie wzorów 

charakterystycznych dla innych kultur. Westernizacja zachowań w rodzinie i małżeństwie 

przejawia się we wzroście aspiracji kobiety w życiu zawodowym i czerpania z tego pełnej 

satysfakcji życiowej. Mężczyzna w związku staje się jedynie partnerem kobiety, a nie jak 

dotychczas ojcem jej dziecka. Taka sytuacja doprowadza do ogólnej niechęci do zawierania 

małżeństw lub przekładania takiej decyzji na odległe lata. Osłabia  trwałość małżeństw  

i pomnaża ilość orzekanych rozwodów i nasilającej się liczby par kohabitujących.9 Czynniki 

te, nie sprzyjają w podejmowaniu roli ojca, a także w zakładaniu rodziny. Odbierają one 

motywację do podjęcia „dobrego ojcostwa” utrwalając poczucie własnej niekompetencji. 

Ojcostwo jawi się jako trudne przedsięwzięcie, któremu trudno sprostać. Zatem łatwiejszym 
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5 K. Arcimowicz, Męskość w kulturze współczesnej, Małżeństwo i Rodzina, 2004, nr. 2, s. 11.  
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9 P. Szukalski, Kohabitacja w Polsce w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim,  

red. W. Warzywoda- Kruszyńska, P. Szukalski, Łudź 2004, s. 49- 74.  



wyborem jest pozostawanie w wolnym związku bez konsekwencji wynikających z założenia 

rodziny lub obieranie samotności jako przepisu na udane życie.10 Popularyzacja ideologii 

„singlowania” doprowadza do publicznego deprecjonowania roli rodziny i ukazywaniu jej jako 

przeżytek i ograniczenie własnej wolności i samorealizacji.11 Powszechna polityka rozwodów 

utrwala przeświadczenie, iż ojciec może w prosty sposób zwolnić się  

z dotychczasowych obowiązków wobec swojego dziecka, a także zostać zastąpiony przez 

kolejnego partnera.12 

2. Zewnętrzne uwarunkowania ojcostwa  

Innym bardzo ważnym czynnikiem zmieniającym oblicze dzisiejszego ojcostwa jest 

czasowe zwolnienie z prokreacji. Przejawia się ono zarówno w odkładaniu poczęcia dziecka na 

odległe lata, antykoncepcji jak i legalizacji aborcji. Czynnik ekonomiczny staje się 

warunkującym  podjęcie aktu prokreacyjnego.  Mężczyzna musi posiadać wszelkie przymioty 

by zapewnić żonie i dzieciom życie na najwyższym poziomie. Materializm przewyższa 

pragnienie przekazania życia jak i rzutuje na trwałość istnienia komórki jaką jest rodzina. 

Wszelka płodność utożsamiana jest z planem życia, w którym nie przewiduje się zmiany 

kolejności, a płodność traktowana jest zwykle jako ostatnia. Podejście perspektywiczne  

w planowaniu rodziny  jest czymś pożądanym, ale nie można daru nowego życia przedkładać 

nad konsumpcjonizm.13 Mentalność antykoncepcyjna powoduje spustoszenie zarówno  

w myśleniu mężczyzny jak i kobiety. Akceptowanie środków antykoncepcyjnych wpisuje w 

świadomość brak odpowiedzialności za podjęte współżycie. Konsekwencja jest ograniczona do 

technicznych środków, które mają odpowiadać za niedopuszczenie  

do  poczęcie dziecka. Innym zagrożeniem stosowania środków zabezpieczających przed 

poczęciem jest ograniczenie decydowania mężczyzny o fakcie poczęcia, co doprowadza do 

przekonania, iż to kobieta jest tą, która może manipulować męską płodnością.14 Postawa taka 
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12 A. Kwak, Alternatywne formy życia rodzinnego – siągłość i zmiana, w: Rodzina polska u progu XXI wieku, red. 
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ideałem a rzeczywistością, z okazji jubileuszu 85 rocznicy urodzin o. prof. M. Krąpca, s. 103-120.  



podświadomie doprowadza do stosowania przemocy, uciekania w alkoholizm lub zatracania 

się w pracy zawodowej lub w relacji z inną kobietą.  Aby dowartościować się, mężczyźni 

używają siły, ukazują własną gospodarność przez posiadane przedmioty, a w relacjach 

intymnych kreują postawę supermena.15 W społeczeństwach, w których została zalegalizowana 

aborcja, świadomość mężczyzny o poczętym dziecku jest przesunięta na kobietę, która 

decyduje o narodzinach dziecka. Ona zwalnia go z świadomego rodzicielstwa  

i opieki nad potomstwem. Kobieta, która decyduje się na aborcję, daje jasny komunikat,  

że taka droga jest prawidłowa do rozwiązania trudnej  sytuacji. Dodatkowo przyzwala się na 

pozostawianie jej samej z tą decyzją. Jednocześnie  opieka nad nią i dzieckiem ogranicza się 

do sfinansowania aborcji.16 Aborcja nie odbiera ojcom – ojcostwa,  ale jawi się jako smutne 

ojcostwo. Brak dziecka to brak realnego ojcostwa spełniającego się w prawdziwej relacji  

z dzieckiem. Traci on wszystko to, co wiąże się z radością wynikającą z wychowania.17 Ulega 

on przeświadczeniu, że zawiódł osobę, z którą budował plany na kontynuowanie dalszego 

życia. Strata dziecka burzy pozytywny obraz samego siebie, oraz rodzi poczucie niższej 

wartości. Ostatecznie pojawia się złość, poczucie nieudanego życia, smutek, oraz inne 

destruktywne odczucia i działania mające wpływ na męską psychikę.18 

Ekstremalnym zepchnięciem na margines roli mężczyzny oraz instrumentalizowaniem 

jego funkcji, jest coraz popularniejsze i bardziej akceptowalne przez społeczeństwo, 

przechowywanie materiału genetycznego w bankach nasienia. Legalizacja zabiegów in-vitro 

oraz ich refundacja powoduje, iż mężczyźni, dla korzyści majątkowych lub potwierdzenia 

własnej męskości, decydują się na taki proceder. W Stanach Zjednoczonych rocznie  

w wyniku sztucznego zapłodnienia przez anonimowego dawcę nasienia rodzi się rocznie około 

30 tysięcy dzieci z czego 10% to dzieci poczęte  kobiet nie będących w związku  

z mężczyzną.19 Fakt ten jest jednoznacznym sygnałem skierowanym do mężczyzn, iż jest on 

                                                           
15 M. Racław – Markowska, Od jednorodności ku różnorodności, modernizacja rodzin w Polsce, „Problemy 

Rodziny ”230 – 231 (2000) 2 -3, s.22 – 29.   

16 D. Kornas – Biela, Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres „O godność 

ojcostwa”. Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000, s. 235. 

17 D. Kornas – Biela, Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres „O godność 

ojcostwa”. Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000, s. 245. 

18 D. Kornas – Biela, Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres „O godność 

ojcostwa”. Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000, s. 103 - 120. 

19D. Blankenhorn, Fatherless America. Confronting our urgens social problem, Basic Books, New York,  

s. 178. 



jedynie produktem do osiągnięcia konkretnego celu. Jest to największa dewiacja ojcostwa, 

prowadząca do upadku relacji osobowej w akcie poczęcia nowego życia. Sytuacja  

ta udowadnia, iż mężczyzna może pozostać biologicznym ojcem bez jakichkolwiek relacji  

z dzieckiem i tożsamości z nim.20 Jest ona również sygnałem dla mężczyzn, że ojcostwo nie 

łączy się z odpowiedzialnością za poczęte życie, a wręcz są oni z tej odpowiedzialności 

zwolnieni przez same kobiety. 

Proces industrializacji staje się radykalnym powodem zmian w roli ojca. Ojciec staje się 

nieobecnym w codziennym życiu rodziny, ponieważ praca wraz z dojazdem  zajmuje większą 

część dnia. Pierwotnie mężczyzna pracował w obrębie własnego domu. Kontakt był budowany 

przez bezpośrednią fizyczną relację. Stawał się on nauczycielem codziennych czynności, 

budował ikonę męskości i własnego autorytetu.21 Industrializacja spowodowała wymuszenie 

procesów urbanizacji i migracji, co w konsekwencji doprowadziło  

do rozluźnienia lub wręcz zerwania więzi rodzinnych, zminimalizowanie kontaktów z resztą 

rodziny, porzucenie norm wynikających z miejsca pochodzenia, a także zerwanie więzi  

z „małą ojczyzną”.22 Wprowadzenie w życie rozwiniętej technizacji doprowadza do braku 

zależności członków rodziny od siebie. Coraz mniej liczy się siła fizyczna, odwaga, 

umiejętność majsterkowania czy zdolność do wykonywania codziennych prac  

w gospodarstwie domowym.23Z badań M. Janukowicz, obserwujących problem nieobecności 

ojców w rodzinie, aż 79% mężczyzn czynnych zawodowo, w pracy upatruje własną wartość 

jako rodzica i to w niej widzi swoje uzależnienie. Ucieczka w pracę staje się ucieczką od 

codziennych problemów oraz sposobem na dowartościowanie się w oczach żony i swoich 

bliskich.24 Widzimy więc, że pracoholizm staje się chorobą cywilizacyjną odbijającą się na 

rodzinie i kontaktach z dziećmi. Rodzic całą energię uzewnętrznia w pracy, a na wychowanie 

dziecka i zajmowanie się nim brakuje motywacji i sił. Ogrom pracy i brak wystarczającego 

                                                           
20D. Kornas – Bieda, doświadczenia rodziców – użytkowników wspomaganej prokreacji, w: Socjalizacja  

i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, pr. zb. pod red. H. Cudak, Akademia Świętokrzyska 

w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2001,s. 329 – 330.  

21 J. McDowell, Jego obraz. Mój obraz, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1990, s. 86. 

22Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej, domaga się 

proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Jan Paweł II, Encyklika ”Redemptorhominis”, Watykan 1979,  

S. 113 – 114. 

23 J. Ostrouch, Mężczyzna w kryzysie?, w : Sapientia et Adiumentu. W trosce o rozwój innych, pr. zb. pod red.  

J. Michalski, Olsztyn 2006, s. 213 – 225.  

24  M. Pytches, Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, przekł. B. Kuglarz, Wydawnictwo M, Kraków 1993,  

s. 75 – 78.  



wypoczynku powoduję ogromną frustrację oraz agresję, która niejednokrotnie przyjmuje 

oblicze nadużyć fizycznych lub ucieczki w alkohol.25 Nieobecność ojca nie jest wyłącznie 

domeną naszych czasów. Również czas wojen był zraniony brakiem fizycznej obecności. 

Jednak w znaczącym stopniu różni się nieobecność ojca wynikająca z pracy od tej płynącej  

ze skutków wojny.   

3. Wewnętrzny wymiar kształtowania wspólczesnej roli ojca 

Przemiany cywilizacyjne, ekonomiczne i kulturowe to czynniki zewnętrzne, które są 

powodami nieobecności ojca, oraz rodzą opory przed podjęciem obowiązków rodzinnych. 

Jednak trzeba zauważyć, iż obnażają one często bezradność i słabość wielu mężczyzn 

przejawianą w braku pewności siebie, niezaradności, niedojrzałości emocjonalnej, także  

w wygórowanych ambicjach oraz przewrażliwieniu na punkcie własnej męskości. Bycie ojcem 

wymaga energii i odwagi. Niejednokrotnie mężczyzna potrafi przezwyciężać swoje słabości w 

podejmowanej pracy zawodowej, w przekraczaniu lęku podczas uprawiania sportów 

ekstremalnych czy w samozaparciu nad ćwiczeniem własnej tężyzny fizycznej. Jednak pod tą 

zewnętrzna stroną można znaleźć osobę, która będzie obawiała się kontaktu  

z drugą osobą czy też podejmowaniu trudu związanego z wychowaniem dziecka. Miłość, która 

wymaga poświęcenia i odwagi, ofiary z samego siebie, czasu lub wolności przewyższa 

możliwości mężczyzny, który dobrowolnie rezygnuje i przyjmuje postawę ucieczki przez 

niechcianą rzeczywistością.26 

Trudności w podejmowaniu roli ojca często wynikają z braku pozytywnego 

doświadczenia mężczyzny – wychowującego się w dzieciństwie bez ojca.27 Mężczyzna, który 

został pozbawiony ojca lub w jego otoczeniu nie było innego wzorca męskiego pozostaje 

zagubiony, co w konsekwencji doprowadza do zbytniego identyfikowania się z matką. Proces 

ten doprowadza do męskiego zniewieścienia, a w rezultacie do braku podjęcia funkcji ojca  

                                                           
25 M. Janukowicz, Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002,  

nr.1,  s. 43 – 45. 

26 J. Augustyn, Ojcostwo aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s.  

27Matka jest domem, z którego wychodzimy, jest naturą, glebą, oceanem. Stosunek do ojca jest inny (…). Podczas 

gdy ojciec nie reprezentuje naturalnego świata, reprezentuje on drugi biegun ludzkiego istnienia: świat myśli, 

przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, 

który wskazuje dziecku drogę w świat (…). Miłość ojca jest miłością uwarunkowaną. Jej zasadą jest: Kocham Cię, 

ponieważ spełniasz moje oczekiwania, ponieważ wypełniasz swój obowiązek. E. From,O sztuce miłości, Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 51 – 52. 



w rodzinie z powodu niemożliwości odłączenia się od matki.28 Wśród niektórych mężczyzn 

zauważamy postawę braku dojrzałości emocjonalnej i psychicznej, która w psychologii 

określana jest jako „kompleks Piotrusia Pana”. Osoby te infantylizują rzeczywistość, bywają 

sympatyczni, elokwentni, bardzo dobrze ubrani lecz w sposobie postępowania i traktowania 

drugiego człowieka stosują system myślenia i wartościowania dziecka. Niedojrzałość 

uzewnętrznia się w tendencji do bawienia się życiem, w braku budowaniu trwałych związków, 

koncentrowaniu się na sobie i własnych subiektywnych przeżyciach. Względem takich 

mężczyzn kobieta przyjmuje postawę matkującą. To żona ma być osobą dyrygującą  

we wszystkich sprawach, a mąż nie czuje się odpowiedzialny za żonę i dzieci. Ojciec o takim 

usposobieniu nigdy nie zapewni bezpieczeństwa rodzinie, a dziecku nie przekaże pewności 

siebie. 29  Mężczyzna, który w swoim życiu nie doświadczył bliskości ojca, nie będzie mógł 

stworzyć bliskich relacji z żoną czy dzieckiem lub przysporzy mu to ogromnych trudności.30 

Odrzucanie bolesnych doświadczeń, frustracji, nieakceptowania siebie, brak sensu życia, 

rozżalenie, zagubienie wewnętrzne to tylko niektóre powody nadużywania alkoholu przez 

mężczyzn. Jest to forma ucieczki i zapomnienia o swoich trudnościach, powoduje coraz to 

większe rozbicie wewnętrzne. 31  

Zakończenie  

W niniejszym artykule dostrzegamy jak bardzo złożony jest problem współczesnych 

ojców, jak wielkie zadania są im stawiane oraz przed jak trudnymi wyborami stają w obliczu 

współczesnej rzeczywistości. Z jednej strony chęć zapewnienia jak najlepszego statusu 

rodzinie, a z drugiej ciągła nieobecność i nieuczestniczenie w wychowaniu potomstwa. Rodzina 

jest ogromnym darem zarówno dla kobiety jak i mężczyzny. Razem winni decydować o jej 

kształcie i zasadach jakie będą w niej panować, jednocześnie pamiętając, że każda płeć posiada 

swoje prawa.  
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