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streszczenie W artykule rozważono dwa zagadnienia. W pierwszej 
kolejności autorka ustaliła, jakie zachowania rodzicielskie przypisa-
ły roli macochy osoby, które zastępują dziecku matkę, nie mając do 
tego tytułu prawnego, następnie pokazano częstotliwość przeja-
wiania przez te osoby wybranych zachowań rodzicielskich. 

Wyniki przeprowadzonych badań prowadzą do wniosku, że 
respondenci nałożyli na macochę rozmaite powinności, przede 
wszystkim opiekę nad pasierbem. Z nielicznymi odstępstwami po-
wierzyli jej zadanie otoczenia pasierba sympatią, miłością i zainte-
resowaniem oraz jego socjalizowanie. Badani powiązali z rolą ma-
cochy oczekiwanie, że matka zastępcza będzie się zachowywała 
wobec pasierba tak samo jak naturalna. 

Jednocześnie respondenci przyznali, że oni sami nie przestrze-
gali bezwyjątkowo sformułowanych zaleceń. Odstępstwa najsilniej 
zaznaczyły się w odniesieniu do wypełniania przez nich funkcji so-
cjalizacyjnej.

Aneta Jarzębińska 
Uniwersytet Szczeciński

Zachowania rodzicielskie macochy  
(normatywny i realistyczny aspekt roli)

słowa kluczowe rola 
społeczna, macocha, 
pasierb, zachowania 
rodzicielskie



64 / aneta jarzębińska / zachowania rodzicielskie macochy...

Wprowadzenie
Jedną z częściej przywoływanych przez socjologów definicji roli społecznej jest propo-

nowana przez Ralpha Lintona, w którego przekonaniu jest to dynamiczny aspekt pozycji 
lub statusu społecznego (Konecki 2012: 243). Autor pozycję z kolei utożsamił ze zbiorem 
praw i obowiązków odrębnym w stosunku do jednostki, która może ją zajmować (Turner 
2004: 407). Podobnie zdaje się określać rolę społeczną Jan Szczepański, który pisze, że: 
„w każdej grupie, kręgu czy zbiorowości społecznej istnieją pewne pozycje czy stanowiska, 
które, zajmowane przez różnych ludzi wymagają od nich określonych, ustalonych sposo-
bów zachowania się” (Szczepański 1972: 130–132). 

Przedstawione ujęcia niewątpliwie odegrały ważną rolę w rozwoju teorii ról społecznych, 
inspirując późniejsze jej rozwinięcia, jednak nie są wolne od ograniczeń. Przede wszystkim 
zarzuca im się, że ukazując rolę jako fenomen stały i jednoznaczny, determinowany niemal 
całkowicie przez strukturę społeczną, nie mogą się utrzymać w skomplikowanej rzeczywi-
stości. Jeden z głosów krytycznych pochodzi od Stanisława Ossowskiego, który stwierdził, 
że: „rola, którą wybieram (…) nie musi mnie zmieniać na stałe” (Ossowski 1967: 28), pod-
kreślając, że role rzadko są statyczne. Z kolei Maria Łoś zauważa: „życie społeczne nie jest 
teatrem, w którym wszystkie role są zaprogramowane przez dramaturga i reżysera. W ży-
ciu społecznym aktorzy wzajemnie programują i modyfikują swoje role” (Łoś 1985: 127).

Interesujące rozwiązanie zasygnalizowanych pokrótce dylematów odnajdujemy w pracy 
Piotra Sztompki. W przekonaniu tego autora można postrzegać rolę w dwójnasób: nor-
matywnie lub realistycznie. W pierwszym ujęciu mamy na myśli: „zbiór określonych praw 
i obowiązków wiążących każdego, kto zajmuje określoną pozycję społeczną, bez względu 
na cechy osobiste” (Sztompka 2004: 110). Z kolei definiując rolę realistycznie wskazujemy 
na: „rzeczywisty syndrom zachowania pewnej osoby” (Sztompka 2004: 266).

Podobnie zapatruje się na rolę społeczną Jonathan H. Turner, który po tym, jak nazywa 
rolą: „sposób zachowania w połączeniu z daną pozycją”, dodaje: „my jednak kształtujemy 
zachowanie, by odpowiadało naszym potrzebom, osobowości” (Turner 1998: 56–57). 

Rozwinięcie dualnego pojmowania roli społecznej odnajdujemy w pracy Jacka Szmatki, 
który odwołując się do koncepcji Daniela Levinsona (1979: 126–143) wskazuje nie tylko na 
poziomy, ale także na subpoziomy roli społecznej. Poziom pierwszy stanowią strukturalnie 
narzucone nakazy roli, a więc wszelkiego rodzaju społeczne przepisy i żądania dotyczące 
działań i zachowań jednostki (co można uznać za równowartość wymiaru roli nazywanego 
normatywnym). Drugim ogólnym poziomem jest osobowościowa definicja roli, obejmująca 
zinternalizowane przez jednostkę elementy obecne na pierwszej płaszczyźnie. W obrębie 
osobowościowej definicji roli, J. Szmatka wyodrębnił dodatkowo subpoziom wyznaczony 
przez system poglądów jednostki na to, jak powinna działać zajmując daną pozycję, jakimi 
środkami się posługiwać i jakie cele osiągać oraz subpoziom dotyczący aspektu behawio-
ralnego – a więc odegrania roli (Szmatka 2007: 141, 143). 

W przekonaniu J. Szmatki, jeśli chcemy właściwie rozumieć naturę i determinanty roli, to 
potrzebna nam jest owa podwójna perspektywa oglądu (2007: 142).

Dualne koncepcje roli społecznej wydają się szczególnie przydatne w rozważaniach nad 
rolami niesformalizowanymi. W te bowiem, w odróżnieniu od ról sformalizowanych, wpisuje 
się znaczny tak zwany margines swobody działania, o którym wspomina Barbara Sza-
cka, wyodrębniając elementy konstytuujące rolę społeczną (Szacka 2003: 145). Większa 
dowolność w wypełnianiu ról niesformalizowanych jest możliwa także dlatego, że oparte 
są one przede wszystkim na zwyczaju. Co za tym idzie, za nieprawidłową ich realizację 
grożą sankcje nie tak definitywne jak w wypadku ról sformalizowanych, wyznaczonych 
przez normy w postaci regulaminów czy kodeksów prawnych. Wyróżnione własności ról 
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niesformalizowanych sprawiają, że możemy się spodziewać istotnych rozbieżności między 
warstwą normatywną tych ról a rzeczywistymi zachowaniami wypełniających je jednostek, 
co stanowi złożone i ciekawe zagadnienie badawcze.

Przykładową rolą niesformalizowaną jest rola macochy. Generalnie o macosze wiemy 
niewiele ponadto, że powszechnie nazywa się nią żonę ojca w stosunku do jego dzieci ze 
wcześniejszego małżeństwa (Sobol 2005: 433). 

Co do zasady grupą, w ramach której macocha wypełnia swą rolę, jest rodzina zrekon-
struowana. W Stanach Zjednoczonych Ameryki ten typ rodziny stał się tak częstym zjawi-
skiem, że jak prognozuje The Stepfamily Association of America w najbliższych paru latach 
rodzin zrekonstruowanych będzie tam więcej niż tradycyjnych (Science 2005: 13). W świetle 
danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w Polsce istniało 107,7 tys. tego 
typu rodzin (Slany, Kluzowa 2004: 55). Biorąc wszakże pod uwagę utrzymujący się w ostat-
nich latach wysoki współczynnik rozwodów1, po których nierzadko następuje zawarcie 
powtórnego związku małżeńskiego2, należy spodziewać się spotęgowania rodzin zrekon-
struowanych, w tym tych z macochą. Liczba środowisk, w których wypełniana jest rola ma-
cochy wzrośnie dodatkowo, jeśli przyjmiemy, jak to czyni Danuta Dobkowska (1984: 386), 
że małżeństwo nie jest warunkiem ontogenetycznego zaistnienia rodziny. W konsekwencji 
takiego założenia identyfikujemy rolę macochy (względnie rolę ojczyma) w wielu związkach 
bazujących na kohabitacji. 

Ostatecznie można przyjąć, że rola macochy nie należy do unikatowych. Nadto realne 
jest jej upowszechnianie się. Tymczasem nasza wiedza o macosze ma ograniczony cha-
rakter. Wyszczególnione cechy uzasadniają konieczność wielopoziomowego rozpoznania 
roli macochy, na przykład uwzględniając podział na aspekt normatywny i realistyczny. Za 
obraniem takiej perspektywy przemawia również fakt, że rola macochy jest swego rodzaju 
rolą rodzicielską i podobnie jak ona należy do społecznie doniosłych. Owa doniosłość wy-
nika stąd, że w obie te role wpisuje się wychowanie młodego pokolenia. Wychowanie sta-
nowi zadanie, którego skutki dotyczą nie tylko podopiecznego, ale także wychowawców 
(rodzicielstwo może być rozważane w kontekście generatywnej aktywności na rzecz po-
tomstwa) oraz społeczeństwa jako całości. Stwierdzenie zdaje się być szczególnie aktualne 
w wypadku rodzin, w których macocha zachowuje się na równi z naturalnym rodzicem, 
choć niewątpliwie wpływy wychowawcze mają miejsce również, gdy obiera ona rolę różną 
od rodzicielskiej, by być dla pasierba ciotką, starszą koleżanką itp.

Jeśli chodzi o społeczne oczekiwania związane z rolą macochy, można by podjąć próbę 
ich ustalenia, wzorując się na treści roli rodzicielskiej, a konkretnie na jej poziomie określo-
nym w literaturze socjologicznej mianem strukturalnie narzuconych nakazów roli.

Jak pisze Anna Kwak, koncepcja ról w rodzinach biologicznych zawiera dość jasny ze-
spół norm dotyczących praw i powinności, na bazie których każda rodzina wypracowuje 
własny model postępowania. Pełnienie roli rodzicielskiej niesie obowiązek miłości, pomocy, 
ochrony wobec potomstwa dając automatycznie prawo do oczekiwania szacunku, pomo-
cy i miłości (Kwak 1990: 38). Zdaniem wspomnianej autorki w rolę rodzicielską wpisują się 
normy dotyczące trzech sfer: opieki, kontroli i rozwoju. Pierwsza z wyszczególnionych dzie-
dzin służy zarówno zaspokojeniu potrzeb podstawowych, jak i wyższych. Fizyczna opieka 
ma na celu zabezpieczenie podstawowych wymogów, a zatem tych, które pozwalają dzie-
cku przeżyć. Opieka emocjonalna łączy się z obdarzaniem dziecka miłością, zaś opieka 
społeczna służy organizowaniu warunków kontaktu dziecka z rówieśnikami i dorosłymi. 

1 W 2010 r. orzeczono w kraju 61,3 tys. rozwodów (Mały Rocznik Statystyczny 2011).
2 W 2010 r. małżeństwa powtórne stanowiły około 15,3% wszystkich zawartych małżeństw, gdy dla porównania w 1980 r. 
wskaźnik wyniósł 12,5% (Rocznik Demograficzny 2011).
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Obszar kontroli obejmuje wiele działań nastawionych na ustalenie i narzucenie dziecku 
pewnych granic. Początkowo mają one służyć uzyskaniu posłuszeństwa dziecka w danym 
momencie. Ostatecznym ich celem jest osiągnięcie trwałych efektów w postaci zinternali-
zowania przez dziecko pewnych zasad i wypracowania u niego samokontroli. Z kolei w wy-
miarze rozwoju działania rodzicielskie polegają na stworzeniu dziecku warunków umożli-
wiających mu uczestnictwo w społecznie aprobowanych i wartościowych aktywnościach 
(Kwak 2008: 24–25). 

Społeczne oczekiwania wobec jednostek wypełniających rolę rodzicielską można rów-
nież wywieść z funkcji rodziny. Pojęciem tym oznacza się:

wyspecjalizowane działania i współdziałanie członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadomio-
nych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory 
a prowadzące do określonych efektów głównych lub pobocznych (Tyszka 1990: 12–13). 

Tak więc z jednej strony funkcje rodziny można rozważać z punktu widzenia zadań nało-
żonych na jej członków (Ziemska 1979: 35), a także ich następstw w postaci zaspokojenia 
określonych wymogów społeczeństwa oraz potrzeb członków rodziny (Tyszka 1990: 13). 
Z drugiej zaś strony – jak zauważa Franciszek Adamski, funkcje rodziny dadzą się wypro-
wadzić z odwiecznej praktyki życia rodziny i szczegółowych zadań, jakie pełniła ona na 
rzecz swoich członków i społeczeństwa (Adamski 2002: 36).

Wśród ujęć koncepcyjnych funkcji rodziny zwraca uwagę klasyfikacja Zbigniewa Tyszki. 
Wyróżnił on funkcje: materialno-ekonomiczną wraz z jej czterema podkategoriami (produk-
cyjną, zarobkową, gospodarczą oraz usługowo-konsumpcyjną), prokreacyjną, seksualną, 
legalizacyjno-kontrolną, klasową, kulturalną, rekreacyjno-towarzyską opiekuńczo-zabez-
pieczającą, socjalizacyjną oraz emocjonalno-ekspresyjną (Tyszka 1979).

Dla procesu wychowania kluczowe znaczenie ma z całą pewnością funkcja socjalizacyj-
na (nazywana niekiedy wychowawczą3), która nakłada na rodziców zadanie wprowadzania 
dziecka w życie społeczne oraz uczenia zachowań według przyjętych w danym społe-
czeństwie norm. Nadto w socjalizację wpisuje się przygotowanie dzieci do samodzielnego 
pełnienia określonych ról społecznych, w tym także rodzicielskich (Doniec 2001: 23). Wiele 
powinności rodzicielskich dyktuje funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca, polegająca na za-
bezpieczeniu członków rodziny w sytuacjach życiowych, w których sami nie mogą sprostać 
swym potrzebom (Adamski 1982: 50). W grę wchodzą zatem świadczenia materialne na 
rzecz członków rodziny (udzielane głównie dzieciom, ludziom starym oraz chorym), a także 
opieka nad nimi. (Doniec 2001: 21). W roli rodzicielskiej zawierają się również zobowiązania, 
które można wyprowadzić z funkcji emocjonalno-ekspresyjnej, służącej zaspokajaniu emo-
cjonalnych potrzeb członków grupy rodzinnej, w tym przede wszystkim potrzeby kochania 
i bycia kochanym, uznania, szacunku, bezpieczeństwa, poczucia przynależności. Ponad-
to analizowana funkcja obejmuje stwarzanie warunków swobodnej wymiany psychicznej 
umożliwiającej wyrażanie własnej osobowości (Doniec 2001: 23).

Liczne badania, na przykład prowadzone w ramach projektu „Elastyczny Pracownik – 
Partnerska Rodzina” pokazują, że wyszczególnione powinności coraz częściej kieruje się 
w równej mierze pod adresem obojga rodziców; za partnerowaniem w wykonywaniu co-
dziennych obowiązków opowiedziało się 51% mężczyzn uczestniczących we wspomnia-
nych badaniach (Kwiatkowska 2008: 314). Podobne spostrzeżenia poczyniła Małgorzata 
Sikorska, która powołując się na wyniki sondażu CBOS z 2006 roku, stwierdza, że ponad 

3 Socjalizacja przybiera postać wychowania, gdy występują zamierzone, celowe oraz zorganizowane wpływy na osobo-
wość jednostki (zob. Gawlina 1988: 27).
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połowa społeczeństwa (59%) w deklaracjach jest zwolennikami równego rozdziału obo-
wiązków między żonę i męża. Z upowszechniającym się partnerskim modelem rodziny koli-
duje silnie zakorzenione w naszym społeczeństwie przekonanie o wszechpotężności matki, 
które nakazuje obarczać ją całkowitą odpowiedzialnością za rozwój dziecka. Na podstawie 
tego, kim była matka dawniej i co wtedy robiła, wobec matek współcześnie żyjących for-
mułowane są założenia, że teraz, mimo że pracują zawodowo, będą odpowiedzialne za 
te same funkcje co dawniej, gdy pozostawały w domu (Sikorska 2009: 11). Oczekiwania 
wzmacniają same matki, które – jak zauważa Bogusława Budrowska (2000: 37), z reguły 
nie chcą obniżać dawnych standardów wychowania dzieci.

Niepodobna wszakże w prosty sposób nałożyć na macochę powinności ojca czy matki, 
mamy tu bowiem do czynienia ze specyficzną rolą rodzicielską. Owa swoistość wynika 
z wielu uwarunkowań. Po pierwsze, o ile w odniesieniu do rodziców naturalnych przyjmu-
jemy (niekiedy mylnie), że kochają swe potomstwo i pragną dla niego jak najlepiej, trudno 
wiązać takie założenia z macochą postrzeganą przez pryzmat negatywnego stereotypu, 
a zatem jako osobą, która neguje pasierba. Po wtóre, charakterystyczny dla analizowanej 
roli jest brak formalnych praw do podopiecznego, co powoduje, że pewne zachowania 
rodzicielskie dla macochy pozostają niedostępne. Jak zauważa A. Kwak (1990: 37, 137), 
specyfika rodziny z macochą wynika również z ubóstwa wspólnych doświadczeń i symboli 
oraz częstego rozdzielania uczuć i lojalności między dwa domy. Już tych kilka racji uzasad-
nia, że nie można w sposób niebudzący wątpliwości rozciągnąć obowiązków rodzicielskich 
na macochę. 

Jeszcze większą niewiadomą zdaje się być wypełnianie roli macochy, a zatem realistycz-
ny aspekt fenomenu. Analizę tego zagadnienia zapoczątkowali autorzy zachodni, przy 
czym szczególnie cenne są prace autorstwa Emily i Johna Visherów. W Polsce problem 
podjęła Danuta Dobkowska (1984), która ustalała, czy istnieją różnice między dziećmi z ro-
dzin pełnych a dziećmi z rodzin zrekonstruowanych w postawach przejawianych wobec 
rodzeństwa i rodziców. Analizując fenomen macochy nie sposób pominąć opracowania 
Anny Kwak (1990), traktującego o więzi osobowej w rodzinie zrekonstruowanej. Cenną po-
zycją jest również praca Barbary Kromolickiej (1998), która badała przystosowanie szkolne 
dzieci z rodzin zrekonstruowanych. Próbę pokazania kolejnych etapów życia w tego typu 
rodzinie podjęła Alina Dobosz-Sztuba (1992), jednak także nie wyczerpała zagadnienia. 
Nadal nie jest jasne, jakich aktywności rodzicielskich społeczeństwo oczekuje od macochy 
oraz jakie zachowania przejawiają osoby na co dzień wypełniające tę rolę.

Metoda
Powinności wiązane z rolą macochy oraz zachowania przejawiane przez macochy sta-

nowiły jedno z zagadnień, jakie podjęłam, zajmując się rodzicielstwem osób zastępujących 
dziecku matkę. W moich badaniach wzięło udział 14 osób. Dwie z nich były to macochy 
w zastanym, słownikowym rozumieniu – a zatem żony ojca w stosunku do jego dzieci 
z wcześniejszego małżeństwa (Sobol 2005: 433). Ponadto w badaniach uczestniczyły ko-
biety żyjące w kohabitacji z mężczyzną, wychowującym dziecko z wcześniejszego związku 
(2 osoby) oraz samotni ojcowie (2 osoby). Wśród rozmówców znalazły się również opie-
kunki, rodzeństwo, ciotki i babcie, które stały się głównymi opiekunami dziecka po tym, 
jak opuściła je biologiczna matka (po 2 osoby odpowiednio do wyróżnionych kategorii). 
Przyjęłam, że jednostki te można włączyć w zakres pojęcia „macocha”. Nadałam bowiem 
nazwie macocha nowy, różny od zastanego sens. Zaproponowałam rozstrzygnięcie defini-
cyjne, w myśl którego macochą jest osoba trwale lub względnie trwale zastępująca dziecku 
matkę naturalną, nieposiadająca jednak tytułu prawnego. 
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Uczestników badań dobrałam celowo. Jednym z kryteriów było, by zastępowali dziecku 
matkę od co najmniej dwóch lat, uznałam bowiem, że jest to czas konieczny na wypraco-
wanie i utrwalenie nowego porządku ról rodzinnych. Nie mniej istotny był dla mnie ich dobór 
ze względu na wiek podopiecznych. Wszyscy rozmówcy wychowywali dzieci w wieku od 6 
do 12 lat, a więc takie, które nie weszły w etap psychicznego dojrzewania (specyfika tego 
okresu z pewnością odbiłaby się na relacji macocha–pasierb/pasierbica, przez co maco-
chy wychowujące nastolatków należałoby potraktować oddzielnie).

Analizę przeprowadziłam w strategii badań jakościowych, wykorzystując metodę indy-
widualnych przypadków. Z technik badawczych zastosowałam wywiad autobiograficzno-
-narracyjny, który, jak zauważa Tadeusz Pilch, jest przydatny wówczas, gdy badacz chce 
uchwycić genezę zjawisk. Efektem tego typu wywiadu jest pewna historia życia bądź jego 
fragmenty (Pilch, Bauman 2001: 330). Ponadto w wypadku niektórych ludzi, już sama czyn-
ność opowiadania o istotnym wydarzeniu życiowym przyczynia się do powstania pozytyw-
nej zmiany, do ukształtowania na nowo tożsamości – także wówczas, kiedy narrator podaje 
alternatywne wersje zdarzeń (Chase 2009: 42).

Zorientowana byłam na poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie specyfiki rodzicielstwa ma-
cochy przez odwołanie się do doświadczeń i wyobrażeń ludzi, którzy na co dzień, nie 
mając tytułu prawnego, zastępują dziecku matkę. Wykorzystałam przeto paradygmat 
interpretatywny. Wydobyłam między innymi motywy, walory i ograniczenia rodzicielstwa 
macochy. Zidentyfikowałam udział osób trzecich, w tym ojca dziecka, w budowaniu tego 
fenomenu. Obszerną część analizy stanowiło rozpoznanie zachowań przejawianych przez 
badane osoby w kontakcie z dzieckiem, któremu zastępują matkę. Dodatkowo ustaliłam, 
jakie działania teoretycznie wiążą badanych z rolą macochy.

Niemożliwe jest zastosowanie w badaniach katalogu zachowań rodzicielskich wykorzy-
stującego wszystkie możliwości. Postanowiłam zatem sięgnąć po niektóre wskaźniki pew-
nych typów zachowań rodzicielskich. Inspirowałam się przy tym przywołaną już w artykule 
klasyfikacją funkcji rodziny (Tyszka 1979). Choć praktyka pokazuje, że coraz mniej zadań wy-
szczególnionych przez Z. Tyszkę utrzymuje się przy rodzinie, ponieważ społeczeństwo „zle-
ca” je innym instytucjom, pozostanę przy jego typologii, ponieważ – w przekonaniu niektórych 
socjologów – tylko nie odarta ze swoich zadań rodzina może być funkcjonalna dla społe-
czeństwa (Szlendak 2010: 116). Jednocześnie rodzina prawidłowo spełniająca swe funkcje 
jest nie do przecenienia w wymiarze indywidualnym. Ta mała grupa pierwotna i podstawowa, 
będąc miejscem uczuciowych doznań jednostki, wywiera ogromny wpływ na jej postawę 
i aktywność życiową, na jej sylwetkę psychiczną. Funkcjonalna rodzina ma również znaczenie 
w kompensowaniu uczuć nieprzyjaznych, doznawanych poza domem, w zetknięciu z innymi 
grupami społecznymi (Adamski 2002: 42). 

Wybrałam trzy z wyszczególnień Z. Tyszki, w moim przekonaniu najsilniej powiązane z opie-
ką nad potomstwem i jego wychowaniem, to jest funkcje: opiekuńczo-zabezpieczającą, so-
cjalizacyjną oraz emocjonalno-ekspresyjną. Przyjęłam, że każda z tych funkcji odpowiada 
pewnemu typowi zachowań rodzicielskich. Następnie, odpowiednio do typu zachowania, 
dobrałam aktywności wskazujące na jego realizację. Ostatecznie stworzyłam listę złożoną 
z 27 zadań rodzicielskich. 

Przyjęłam, że za wypełnianiem przez macochę funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej prze-
mawiają następujące zachowania: 1) przygotowywanie pasierbowi/pasierbicy posiłków; 
2) chodzenie z chorym pasierbem/pasierbicą do lekarza; 3) pilnowanie, by poszedł/
poszła spać o określonej porze; 4) sprawdzanie, czy jest ubrany/ubrana odpowiednio 
do pogody/sytuacji; 5) łożenie na jego/jej utrzymanie; 6) sprawdzanie, czy zjada posiłki; 



69

7) pranie jego/jej ubrań; 8) ustalanie z nim/nią godziny powrotu do domu; 9) przestrze-
ganie pasierba/pasierbicy przed nieznajomymi. 

Z kolei na realizację funkcji emocjonalno-ekspresyjnej miałyby wskazywać: 1) przy-
wożenie pasierbowi/pasierbicy upominków z wyjazdów; 2) mówienie, że się jego/ją lubi; 
3) spędzanie z nim/nią wolnego czasu postrzegane jako przyjemność; 4) mówienie, 
że się jego/ją kocha; 5) dawanie temu dziecku poczucia, że jest dla macochy ważne; 
6) całowanie na dobranoc; 7) przytulanie, gdy się przestraszy; 8) przejmowanie się jego 
problemami; 9) przyrządzanie ulubionej przez nie potrawy.

Jeszcze jedną funkcją rodziny, co do której postanowiłam zbadać, czy wypełnia ją 
macocha, jest funkcja socjalizacyjna. Za symptomy jej wypełniania obrałam: 1) chwale-
nie, gdy pasierb/pasierbica postąpi właściwie; 2) ganienie za złe zachowanie; 3) poma-
ganie przy odrabianiu lekcji; 4) chodzenie do szkoły pasierba/pasierbicy na wywiadówki; 
5) przydzielanie obowiązków domowych; 6) interesowanie się, z kim się przyjaźni; 7) za-
chęcanie do czytania; 8) rozmawianie o religii; 9) poczucie odpowiedzialności za jego 
zachowanie.

W odniesieniu do każdego z wyróżnionych zachowań postanowiłam ustalić, czy w odczu-
ciu badanych osób stanowią one obowiązek macochy, czy kwalifikowują je do zachowań 
wynikających z jej dobrej woli, czy może uważają, że powinna ona się ich wystrzegać. Tak 
powstało narzędzie badawcze, które nazwałam Kwestionariuszem zachowań rodzicielskich 
macochy w interpretacji badanych osób.

Dalszym etapem było rozpoznanie, jak często rozmówcy przejawiają wyszczególnione za-
chowania w relacji z dzieckiem, któremu zastępują matkę. Pragnąc rozstrzygnąć tę kwestię 
zastosowałam Kwestionariusz częstotliwości przejawiania zachowań rodzicielskich. W na-
rzędziu wypunktowałam 27 zadań (tych samych, które znalazły się w poprzednim kwestio-
nariuszu). Zadaniem respondentów było określenie – w odniesieniu do każdego z zacho-
wań – jak często je przejawiają. 

Wyniki 

Zachowania przypisywane roli macochy.
Zgłębiając doświadczenia badanych osób dostrzegłam, że ich wiedza o macosze zwy-

kle ogranicza się do baśniowego wizerunku, prezentującego ją jako moralnie niegodziwą, 
niszczycielską, nękającą pasierba przez całe jego życie. Jednocześnie zauważyłam, że 
z negatywnym schematem współistniało oczekiwanie, by podjęła ona rozmaite obowiązki 
rodzicielskie i zastąpiła dziecku nieobecną matkę. W przekonaniu rozmówców większość 
z sugerowanych katalogiem aktywności stanowi powinność macochy – orzekli tak w sumie 
280 razy w odniesieniu do poszczególnych zachowań (na 378 możliwych wyborów4). Część 
z wymienionych działań została uznana natomiast za takie, które mogą, lecz nie muszą być 
przez nią podejmowane (takie oznaczenie pojawiło się 84 razy). Sporadycznie pewne zacho-
wania respondenci zakwalifikowali do zbioru zakazów (4 wybory). 

Generalnie rozmówcy trwali na stanowisku, że pod względem treści rola macochy jest bli-
ska roli matki, co ilustruje wypowiedź jednego z nich: „jeśli już się zdecydowała, niech robi 
wszystko jak matka”. W dalszej części artykułu wyjaśniam szczegółowo, jak badani interpre-
towali powinności macochy w odniesieniu do poszczególnych klas zachowań, poczynając od 
aktywności związanych z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej. 

Zachowania opiekuńczo-zabezpieczające stanowią konstytutywny element roli rodziciel-
skiej. Jak dowiodłam, istnieje wiele ograniczeń, by odnieść powyższe stwierdzenie również 

4 14 osób orzekało w odniesieniu do 27 zachowań, stąd maksymalna liczba wyborów wynosi 378.
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do macochy. Moje badania pokazały wszak, że respondentom nie towarzyszy tego rodzaju 
dylemat. Ujęte w kafeterię zachowania zmierzające do zapewnienia pasierbowi/pasierbicy 
opieki i bytu materialnego ulokowali oni w kategorii nakazu, najczęściej bezwzględnego. Roz-
mówcy 102 razy (na 126 możliwych wyborów5) zinterpretowali je jako obowiązek macochy. 
Najwięcej osób (po 12) nałożyło na nią następujące powinności: przygotowywanie pasier-
bowi/pasierbicy posiłków, doglądanie, o jakiej porze udaje się na nocny odpoczynek, 
dbanie, by był/była ubrany/ubrana odpowiednio do pogody/sytuacji, kontrolowanie czy 
zjada posiłki, pranie jego/jej ubrań, przestrzeganie przed nieznajomymi, którzy mogą 
okazać się niebezpieczni.

Część respondentów uznała, że macocha może, chociaż nie musi, przejawiać pewne za-
chowania z rozpatrywanej klasy. Tak zakwalifikowali następujące aktywności: wyznaczanie 
pasierbowi/pasierbicy czasu powrotu z podwórka (5 osób), łożenie na jego/jej utrzymanie 
z własnego budżetu (4) oraz pilnowanie, by poszedł/poszła spać o określonej porze (3). 
W rozumieniu badanych osób wśród sugerowanych listą zachowań natury opiekuńczo-
-zabezpieczającej nie ma takiego, od którego macocha powinna stronić. 

W swoich badaniach dociekałam również, czy respondenci wiążą z jej rolą aktywności 
stanowiące przejaw wypełniania funkcji emocjonalnej. 

Dbałość o sferę uczuć dziecka w naszej kulturze najsilniej kojarzy się z matką. To ona 
reprezentuje naturę i bezwarunkową miłość, podczas gdy ojciec wyobraża sumienie, pra-
wo i hierarchię (Fromm 1966: 51–53). Zaspakajając emocjonalne potrzeby córki lub syna, 
rodzic sam przeżywa wiele pozytywnych doznań, jak zauważa Kazimierz Pospiszyl – nie-
kiedy oszałamiających (Pospiszyl 1986: 144). Przed laty Helena Radlińska dowodziła, że 
szczęśliwe dzieciństwo: „daje równocześnie starszym uczestnikom pokolenia szczęście 
pielęgnowania rozwoju” (Radlińska 1988: 187). Zabezpieczanie emocjonalnych potrzeb 
potomstwa (i całościowo wypełnianie roli rodzicielskiej) stanowi również sposobność do 
kształtowania pozytywnych cech własnej osobowości, bo: „rodzicielstwo to nie tylko zada-
nie, które zaczyna być udziałem danych osób tylko dlatego, że weszły w pewną fazę roz-
wojową, ale jest to działalność, dzięki której jednostka się rozwija, czyli coś dalej zyskuje” 
(Kwak 2012: 26). Kobiety badane przez Joannę Bukojemską przyznają, że dzięki swojemu 
macierzyństwu stały się bardziej odpowiedzialne, cierpliwe, zdeterminowane, wyrozumiałe 
i pewne siebie, więcej od siebie wymagają, ale też słabiej koncentrują się na sobie (Buko-
jemska 2012: 244–248).

W kontekście tej skróconej argumentacji, realizacja uczuciowych potrzeb dziecka stano-
wi obowiązek, a zarazem przywilej rodzica. Stwierdzenie to trudno bezdyskusyjnie rozsze-
rzyć na macochę. Opór – podobnie jak w odniesieniu do zachowań opiekuńczo-zabezpie-
czających – może wynikać ze stereotypu macochy, podającego w wątpliwość, by chciała 
ona działać dla dobra pasierba/pasierbicy. W wypadku zachowań emocjonalnych trzeba 
dodatkowo uwzględnić, że u podstawy miłości czy sympatii leży dobrowolność oraz że te 
uczucia „rodzą się” w czasie, gdy tymczasem macocha najczęściej wchodzi w swoją rolę 
raptownie6.

Moje badania pokazały, że pomimo zarysowanych powyżej obiektywnych utrudnień, re-
spondenci silnie kojarzą rolę macochy z zaspakajaniem uczuciowych potrzeb pasierba/
pasierbicy.

5 14 osób orzekało w odniesieniu do 9 zachowań z kategorii opiekuńczo-zabezpieczających, stąd maksymalna liczba 
wyborów to 126.
6 Jest to prawidłowość, którą zaobserwowała między innymi A. Dobosz-Sztuba (1992: 61). 
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I tak, badane osoby 83 razy (na 126 możliwych wyborów7) uznały, że aktywności wska-
zujące na wypełnianie funkcji emocjonalnej stanowią powinność macochy. Jako obowiązek 
macochy najczęściej wskazywano: dawanie pasierbowi/pasierbicy odczuć, że jest dla niej 
ważny/ważna (14 osób), przytulanie, gdy jest przestraszony/przestraszona (12), przejmowa-
nie się jego/jej problemami (11), mówienie, że się jego/ją lubi (10).

Przejawianie niektórych zachowań zorientowanych na zaspokojenie emocjonalnych potrzeb 
podopiecznego badane osoby uzależniły od „dobrej woli” macochy (tak rozmówcy wskazali 
42 razy). Nieobowiązkowe miałyby być między innymi: traktowanie spędzania z pasierbem/
pasierbicą wolnego czasu w kategoriach przyjemnościowych (9), przywożenie jemu/jej 
upominków z wyjazdów (8), całowanie na dobranoc (6), mówienie pasierbowi/pasierbi-
cy, że się jego/ją kocha oraz przyrządzenie jemu/jej ulubionej potrawy (po 5 wskazań).

Obok powinności i zachowań uzależnionych od decyzji jednostki w rolę społeczną wpisują 
się zwykle pewne zakazy. Jeśli weźmiemy pod ogląd sferę emocji, rodzicom wzbrania się na 
przykład: poniżać dziecko, ignorować je, itp. Są to działania wartościowane jednoznacznie 
negatywnie. Wszystkie zachowania przewidziane autorskim katalogiem służą emocjonalne-
mu wzrastaniu wychowanka. Powinny być zatem jak najczęściej w relacji z nim przejawiane. 
Moje badania pokazały, że respondenci podzielają powyższy pogląd. Jeden z nich uznał, że 
z roli macochy należy wyłączyć czynności z rodzaju emocjonalnych – macocha nie powinna 
całować pasierba/pasierbicy na dobranoc. 

Ustalając, jakie aktywności rozmówcy wiążą się z tą rolą, poznałam także ich pogląd na 
przejawianie przez zastępczą matkę zachowań z rodzaju uspołeczniających. Podobnie jak 
w wypadku wcześniej analizowanych typów zachowań, badane osoby przyporządkowały 
czynności socjalizacyjne do trzech kategorii: powinności macochy, zachowań wynikają-
cych z jej „dobrej woli” oraz tych zakazanych. Zauważyłam, że zadania socjalizacyjne 
zinterpretowano zdecydowanie bardziej niejednorodnie niż pozostałe z analizowanych 
klas zachowań. Były one jednak najczęściej uznawane za powinność macochy (95 razy 
na 126 możliwych wyborów8). W taki sposób badane osoby oznaczały: interesowanie się, 
z kim pasierb/pasierbica przyjaźni się i koleguje oraz chwalenie, gdy postąpi właściwie 
(po  13  oznaczeń), ganienie za złe zachowanie (12), pomaganie pasierbowi/pasierbicy 
przy odrabianiu lekcji, przydzielanie obowiązków domowych, poczucie odpowiedzialno-
ści za to, jak się on/ona zachowuje, zachęcanie jego/jej do czytania (po 11) i inne. 

Jak podkreśliłam, wszystkie zachowania z przyjętego w badaniach katalogu zasadniczo 
stanowią obowiązek rodzica. Z wypowiedzi respondentów wynika jednak, że niekiedy so-
cjalizacja pasierba/pasierbicy może zależeć od decyzji macochy. W tej kategorii ulokowano: 
rozmawianie z pasierbem/pasierbicą o sprawach religii (7), chodzenie do szkoły na wywia-
dówki, zachęcanie do czytania, przydzielanie jemu/jej obowiązków domowych (6) oraz 
poczucie odpowiedzialności za jego/jej zachowanie (2).

Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że część respondentów wykluczyła z roli 
macochy kilka zachowań socjalizacyjnych. W tym wypadku wskazali oni na: chodzenie do 
szkoły na wywiadówki, rozmawianie z pasierbem/pasierbicą o sprawach religii, poczu-
cie odpowiedzialności za to, jak się on/ona zachowuje (po 1). 

W podsumowaniu badań skoncentrowanych wokół normatywnego ujmowania roli ma-
cochy nasuwa się spostrzeżenie, że powszechna jest postawa polegająca na oczekiwa-
niu od osób wypełniających tę rolę rozmaitych aktywności tradycyjnie przypisywanych 
matce. Większość sugerowanych zachowań badane osoby zaliczyły do obowiązków ma-
cochy (odpowiedź „powinna” wskazano w sumie 280 razy na 378 możliwych wyborów, 

7 14 osób orzekało w odniesieniu do 9 zachowań z kategorii emocjonalnych, stąd maksymalna liczba wyborów to 126.
8 14 osób orzekało w odniesieniu do 9 zachowań z klasy socjalizacyjnych, stąd maksymalna liczba wyborów to 126.
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obejmujących zachowania ze wszystkich trzech przyjętych klas). Najczęściej w krąg jej 
powinności respondenci wliczyli zadania opiekuńczo-zabezpieczające, w dalszej kolejno-
ści – zachowania znaczące w procesie socjalizacji dziecka, zaś stosunkowo najrzadziej te 
natury emocjonalnej.

Zachowania przejawiane przez badane osoby
Osobnym przedsięwzięciem badawczym było ustalenie, czy aktywności, jakie respon-

denci wiążą z rolą macochy, są udziałem ich samych. Zebrane odpowiedzi pozwoliły na 
wyłonienie następujących stopni częstotliwości: 1) za każdym razem, kiedy jest taka po-
trzeba lub okazja; 2) często; 3) czasami; 4) rzadko; 5) nigdy.

Okazało się, że badane osoby zazwyczaj z najwyższą i wysoką częstotliwością podej-
mowały rozmaite aktywności rodzicielskie, najczęściej te należące do klasy opiekuńczo-
-zabezpieczających. Liczbowo przedstawia się to następująco: 230 razy (na 378 możliwych 
wyborów9) rozmówcy wskazali, że przejawiają dane zachowanie „za każdym razem, kiedy 
jest taka potrzeba bądź okazja”, 91 razy odpowiedzieli „często”, 38 razy wybrali odpowiedź 
„czasami”, 13 razy – „rzadko”, 6 razy odpowiedzieli „nigdy”.

Respondenci najczęściej przejawiali zachowania opiekuńczo-zabezpieczające. W odnie-
sieniu do tego zbioru najwięcej razy (84 na 126 możliwych wyborów10) udzielili odpowiedzi 
„za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba bądź okazja”. Taką częstotliwość przyporząd-
kowali głównie następującym aktywnościom: pranie ubrań pasierba/pasierbicy, przestrze-
ganie jego/jej przed nieznajomymi (po 12 oznaczeń), sprawdzanie czy jest odpowiednio 
ubrany/ubrana, łożenie na jego/jej utrzymanie (po 10), chodzenie z nim/nią do lekarza, 
sprawdzanie czy zjada posiłki oraz wyznaczanie godzin powrotu do domu z podwórka 
(po 9).

W wywiadach regularnie pojawiły się wskazania na odpowiedź „często” (30 razy). Wśród 
zadań opiekuńczo-zabezpieczających tak oznaczono między innymi: pilnowanie pory kła-
dzenia do snu pasierba/pasierbicy do snu (6 wyborów), sprawdzanie, czy zjada posiłki 
(po 4), wyznaczanie jemu/jej godziny powrotu do domu z podwórka (3).

W odniesieniu do kilku następujących działań respondenci deklarowali, że podejmują 
je „czasami”: łożenie na utrzymanie pasierba/pasierbicy z własnego budżetu, spraw-
dzanie czy zjada on/ona posiłki, pranie jego/jej ubrań, wyznaczanie godziny powrotu 
do domu z podwórka, przestrzeganie przed nieznajomymi (po 1). Niektórzy ocenili, że 
„rzadko” przejawiają pewne zachowania (5 oznaczeń), w tym wymienili: chodzenie z pasier-
bem/pasierbicą do lekarza, pilnowanie, by poszedł/poszła spać (po 2), łożenie na jego/
jej utrzymanie (1). Dwie osoby oznajmiły, że nie łożą na utrzymanie pasierba/pasierbicy 
oraz nie piorą ubrań dziecka. 

Moje badania pokazały również, że zasadniczo respondenci przejawiają zachowania 
wskazujące na więź emocjonalną z dzieckiem, któremu zastępują matkę, choć czynią 
to z różną częstotliwością. Najwięcej razy (78) rozmówcy określili, że aktywności z klasy 
emocjonalnych są ich udziałem „za każdym razem, kiedy jest taka potrzeba bądź okazja”. 
Z taką częstotliwością przywożą pasierbowi/pasierbicy upominki z wyjazdów (12 ozna-
czeń), przytulają, gdy on/ona przestraszy się, przejmują się jego/jej problemami (po 11) 
oraz dają odczuć temu dziecku, że jest dla nich ważne (10).

9 14 osób określało, jak często przejawia kolejne zachowania spośród w sumie 27 z trzech przyjętych w badaniach klas, 
stąd maksymalna liczba wyborów wynosi 378.
10 14 osób określało, jak często przejawia każde z 9 ujętych autorskim katalogiem zachowań opiekuńczo-zabezpieczają-
cych, stąd maksymalna liczba wyborów wynosi 126.
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Ustalając, jak często badane osoby przejawiają zachowania z rodzaju emocjonalnych, 
odnotowałam istotną liczbę wyborów (29) stopnia opisanego jako „często”. Taką często-
tliwość respondenci przypisali: przyrządzaniu pasierbowi/pasierbicy ulubionej potrawy 
oraz mówieniu, że się jego/ją lubi (po 7 oznaczeń), pozytywnemu stosunkowi do spę-
dzania z nim/nią wolnego czasu (6), dawaniu mu odczuć, że jest ważny/ważna (4).

Choć wszystkie z analizowanych zachowań wpisują się w rolę rodzica, w odniesieniu 
do niektórych badane osoby oceniły, że przejawiają je „czasami” (12 wyborów). Dotyczy 
to głównie: całowania pasierba/pasierbicy na dobranoc (5), mówienia, że się jego/ją ko-
cha (4), pozytywnego stosunku do spędzania z nim/nią wolnego czasu (3).

Przyglądając się aktywnościom natury emocjonalnej, zauważyłam, że niektórzy re-
spondenci stronią od całowania pasierba/pasierbicy na dobranoc, zapewniania dziecka 
o swej sympatii czy miłości (po 2 oznaczenia na częstotliwość „rzadko”), oraz przytula-
nia, gdy się ono przestraszy (1). Nie było wszakże wskazań na częstotliwość „nigdy”.

Osobną kategorię zachowań, w odniesieniu do których zamierzałam ustalić, jak czę-
sto przejawiają je badane osoby, stanowiły aktywności służące socjalizowaniu wycho-
wanka. Okazało się, że w porównaniu z innymi klasami wzbudziły one największy dystans 
respondentów, jednak ostatecznie wielu z nich podejmowało analizowane zadania „za-
wsze, kiedy jest taka potrzeba lub okazja” (68 wyborów). Odnosi się to głównie do: chwale-
nia, gdy pasierb/pasierbica postąpi właściwie (11), interesowania się, z kim się przyjaźni 
i koleguje (10), poczucia odpowiedzialności za jego/jej zachowanie (9). 

W toku badań odnotowałam również wiele oznaczeń (32) „często”. Z taką częstotliwością 
respondenci: przydzielali pasierbowi/pasierbicy obowiązki domowe (6), interesowali się, 
z kim się przyjaźni i koleguje, ganili za złe zachowanie, rozmawiali na temat religii, za-
chęcali do czytania (po 4) i inne.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że choć badane osoby przypisały macosze zada-
nie socjalizowania podopiecznego, tak sformułowanego nakazu same nie przestrzegały 
w sposób rygorystyczny. W odniesieniu do części powinności z rodzaju socjalizacyjnych 
oceniły, że realizują je „czasami” (19 wyborów). Tak zostało zakwalifikowane: rozmawianie 
z pasierbem/pasierbicą o sprawach religii (5), pomaganie przy odrabianiu lekcji (4) a tak-
że ganienie za złe zachowanie, chodzenie na wywiadówki, przydzielanie obowiązków 
domowych, zachęcanie do czytania, poczucie odpowiedzialności za jego/jej zachowa-
nie (po 2).

Od pewnych aktywności, związanych z socjalizowaniem podopiecznego, rozmówcy 
wyraźnie stronili. I tak, trzykrotnie otrzymałam odpowiedź „rzadko” w odniesieniu do 
rozmów o religii. Dodatkowo zauważyłam, że są zachowania, których część badanych 
osób nie przejawia – nie chodzą do szkoły pasierba/pasierbicy na wywiadówki (3) oraz nie 
podejmują z nim/nią rozmów o religii (1).

Interpretacja
Badania pokazują, że osoby zastępujące dziecku matkę bez tytułu prawnego postrze-

gają rolę macochy jako bliską roli matki. Respondenci przypisali jej wiele zadań, które zwy-
czajowo wypełnia biologiczna opiekunka. Niemal jednomyślnie stwierdzili, że obowiązkiem 
macochy jest wypełnianie funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej. Tak wyrażone przekonanie 
nie wymaga w sumie obszernego komentarza. Zapewnienie pożywienia, odzieży, pomocy 
lekarskiej czy fizycznego bezpieczeństwa to elementarne powinności każdego dorosłego, 
któremu powierzono opiekę nad dzieckiem. Ignorowanie tego typu zadań zwykle jest ła-
twe do zdiagnozowania i wówczas opiekun naraża się na negatywne sankcje, z prawnymi 
włącznie. 
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Z nielicznymi wyjątkami rozmówcy przyporządkowali roli macochy zachowania zna-
mionujące pozytywne emocje wobec pasierba. Odstępstwa najwyraźniej zaznaczyły się 
w odniesieniu do spędzania wolnego czasu z dzieckiem i czerpania z tego przyjemności. 
Tę aktywność część respondentów uzależniła od woli macochy. Takie rozstrzygnięcie stanowi 
dość wymowny wskaźnik jej nastawienia uczuciowego do pasierba. Można wywiązywać się 
z rozmaitych zobowiązań wobec dziecka, którego nie jest się matką, jednak o przyjemności 
obcowania z drugim człowiekiem można mówić tylko wtedy, gdy się go naprawdę lubi lub 
kocha. Jednocześnie trzeba uwzględnić dodatkowe tło tej interpretacji. Należy wziąć pod 
uwagę, że coraz więcej rodziców wykazuje dążność do minimalizowania czasu spędzane-
go z dzieckiem, dając pierwszeństwo zaspokajaniu osobistych potrzeb. Przybywa matek 
i ojców uciekających w rzeczywistość na niby, lub – co jest charakterystyczne dla epoki 
postmodernizmu, żyjących chwilą, nieustannie poszukujących nieznanych jeszcze smaków 
i miejsc (Kuligowski 2007: 8). Zwłaszcza współczesny ojciec staje się kimś w rodzaju gościa 
w domu (Biddulph 2005: 87). Potwierdzają to badania przygotowane na zlecenie Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich z 2011 roku, z których wynika, że przeciętny polski tata spę-
dza z dziećmi 53 minuty dziennie (Pawłowska-Salińska, 2012: 3)

Respondenci najrzadziej (choć w sumie relatywnie często) wiązali rolę macochy z socja-
lizowaniem pasierba. Poszukując źródeł dystansowania się badanych osób wobec zacho-
wań socjalizacyjnych warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, rozważane ak-
tywności nierzadko wymagają zewnętrznego autorytetu, co wynika z faktu bycia rodzicem. 
Po wtóre, opór przed uspołecznianiem pasierba może wynikać stąd, że obecnie wycho-
wawcy zostają pozbawieni niekwestionowanego w przeszłości autorytetu, o który często 
konkurują ze środkami masowego przekazu. Dorośli w niespotykanym dotąd stopniu mu-
szą uczyć się od dzieci postaw i umiejętności, wynikających z akceleracji rytmu życia spo-
łecznego, przez co zmuszeni są uznać inicjatywę i pewną wyższość pokoleń wstępujących 
(Szkudlarek 1991: 70). Może to wyzwalać u części opiekunów poczucie braku kompetencji, 
blokować ich w wypełnianiu funkcji socjalizacyjnej.

Badania ujawniły, że nielicznie formułowane zakazy dla roli macochy dotyczyły rozmów 
z pasierbem/pasierbicą na temat religii oraz uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcą 
klasy, poczucia odpowiedzialności za zachowanie dziecka oraz całowania go przed zaśnię-
ciem. Niektóre z wyrażonych przez respondentów zasad znajdują szersze tło interpretacji. 
I tak, rozważając wynik odnoszący się do poruszania z pasierbem/pasierbicą kwestii reli-
gijnych, trzeba pamiętać, że funkcja religijna rodziny uległa istotnym przeobrażeniom. Zda-
niem F. Adamskiego w dużej mierze przyczynia się do tego świadomość rodziców istnienia 
specjalistycznej instytucji, mającej socjalizować religijnie, to jest katechizacji i różnych form 
duszpasterstwa dziecięcego oraz młodzieżowego prowadzonego przez związki o charak-
terze religijnym. Ponadto ograniczeniu socjalizacji religijnej w rodzinie winien jest brak czasu 
rodziców na przekazywanie wiedzy religijnej dzieciom, wczesna i pełna emancypacja dzieci 
spod rodzicielskich wpływów, a także obniżająca się religijność samych rodziców (Adamski 
2002: 149)

Kilku rozmówców wyraziło przekonanie, że macocha nie powinna uczestniczyć w tak 
zwanych wywiadówkach. Spotkania z wychowawcą klasy adresowane są do prawnych 
opiekunów ucznia. Macocha nie ma formalnych praw do swego pasierba. Może więc uznać, 
że właściwiej będzie, jeśli na wywiadówkę uda się biologiczny rodzic. Brak oficjalnych praw 
do pasierba daje o sobie znać w wielu sytuacjach życia rodziny z macochą (i analogicznie 
rodziny z ojczymem). Bywa, że pasierb wypomina macosze, że nie są połączeni więzami 
krwi, co jest szczególnie realne, gdy dziecko nie chce podporządkować się poleceniom 



75

zastępczego rodzica. Poza tym zdarzają się różne sytuacje urzędowe, które deprecjonują 
wartość macochy jako rodzica właśnie z powodu braku formalnych uregulowań.

W odniesieniu do innego zachowania – poczucia odpowiedzialności za pasierba, nasuwa 
się spostrzeżenie, że wyłączanie tego zadania z roli macochy poniekąd stanowi konsekwencję 
doboru próby do badań. Choć badałam osoby, które stały się głównym, względnie równym 
ojcu opiekunem dziecka, trudno oczekiwać, że wszystkie one będą się czuły zobowiązane do 
pełnej odpowiedzialności za to dziecko. Sytuacji częściowo winny jest brak formalnego tytułu 
rodzica, który obliguje do rozmaitych zachowań na rzecz dobra potomstwa. W wypadku 
macochy – żony ojca dziecka można jeszcze pewne powinności rodzicielskie wyprowadzić 
pośrednio, to jest z obowiązku pomocy w ramach grupy rodzinnej. Opiekunki jednakże nie 
sposób włączyć w zakres oddziaływania tej reguły. 

Odpowiedzialność za dziecko w ogóle uległa przeobrażeniom. Coraz częściej rodzice 
mają poczucie, że polega ona na wypełnianiu funkcji materialnej, dziś kojarzonej głów-
nie z zaspokojeniem potrzeb konsumpcyjnych (a nie jak dawniej – bytowych). Potrzeby 
emocjonalne i psychiczne, za których zabezpieczenie rodzice również są odpowiedzialni, 
spychane zostają na dalszy plan. W przekonaniu Renaty Doniec ukazany kierunek stanowi 
swego rodzaju mechanizm obronny, który miałby uchronić od prawdziwych problemów 
wychowania i autentycznego kontaktu z dzieckiem (Doniec 2006: 106–107). Dla najmłod-
szych jest to zjawisko brzemienne w skutki, bowiem brak relacji z rodzicami skazuje je na 
„niemądre dojrzewanie”. Wówczas dzieci bezkrytycznie przyswajają schematy zachowań 
konsumenckich lub nihilistyczne ideologie bez stawiania pytań o tożsamość czy sens życia 
(Padło 2007: 9). W dalszej konsekwencji obserwujemy „rozpadanie się projektów życio-
wych na kalejdoskop samoistnych epizodów, niepowiązanych ani przyczynowo, ani logicz-
nie” (Bauman 1995: 17).

Mimo wspomnianych odstępstw, rozmówcy powiązali rolę macochy z wieloma zada-
niami, które w naszym kręgu kulturowym uważamy za typowe dla matki. Ich stanowisko 
wydaje się zrozumiałe. W odniesieniu do opieki nad dzieckiem i jego wychowania anga-
żowanie się opiekuna tylko w jakimś stopniu czy wyłącznie w wybranych zakresach jest 
bowiem nie do przyjęcia. Jak to ujęła jedna z badanych macoch: „absurdem byłoby trochę 
zapewniać dziecku bezpieczeństwo, trochę je lubić, trochę dbać o jego zdrowie”. 

Jak pokazały również badania, respondenci przyznali, że nie przestrzegają bezwzględnie 
wyznaczonych norm, choć zasadniczo często przejawiali ujęte katalogiem zachowania. 
Odstępstwa najwyraźniej zaznaczyły się w kategorii zachowań znamionujących wypełnia-
nie funkcji socjalizacyjnej. Badania pokazały, że są zadania, których niektórzy rozmówcy 
nie podejmują: łożenie na utrzymanie pasierba/pasierbicy, pranie jego/jej ubrań, inicjo-
wanie z nim/nią rozmów o religii oraz chodzenie do szkoły na wywiadówki.

Często obserwowana jest rozbieżność między normatywnym aspektem roli a realnymi 
poczynaniami osoby, która ją wypełnia. Różnicę można wyjaśniać prawidłowością mó-
wiącą, że spójność norm i ich realizacji w działaniu jest większa tam, gdzie oświadczane 
są umiarkowane standardy moralne (Gołąb: 1979). Skoro respondenci postawili macosze 
bardzo wysokie wymagania, należy się spodziewać, że ich własne zachowanie może od-
biegać od deklaracji. 

Ostatecznie, choć zaznaczył się pewien rozłam między społecznymi oczekiwaniami 
kierowanymi pod adresem roli macochy a rzeczywistym zachowaniem respondentów, 
przejawiali oni całą gamę aktywności rodzicielskich. Z ich wypowiedzi wynika, że za-
chowywali się wobec dziecka jak rodzona matka. Jak sądzę, istnieje co najmniej kilka 
uzasadnień opisanego stanu. Przypuszczalnie jednym z ważniejszych uwarunkowań są 
oczekiwania wobec roli rodzicielskiej wyniesione z rodziny pochodzenia. W przekonaniu 



76 / aneta jarzębińska / zachowania rodzicielskie macochy...

Anna Kwak znaczące bywają także doświadczenia z poprzedniego związku, niezależnie 
od tego, czy są aprobowane przez aktualnego partnera czy też nie (Kwak 1990: 39). Ocze-
kiwania i doświadczenia mogą zawierać utrwalone zachowania przypisane roli rodzica. 
Wówczas jednostka utożsamia mężczyznę z ponoszeniem odpowiedzialności za zapew-
nienie rodzinie bytu materialnego, natomiast kobieta postrzegana stereotypowo –zajmuje 
się wychowaniem dzieci. 

Choć kobiety zaczęły podejmować aktywność w sferach zarezerwowanych dotychczas 
dla mężczyzn, a opieka nad dzieckiem coraz częściej staje się sposobem wyrażania mę-
skości, w praktyce najczęściej występuje podział obowiązków domowych i rodzinnych 
bliższy tradycyjnemu. Rezultaty badania Beaty Zięby-Kołodziej wykazały, że nadal wiele 
czynności służących wszystkim członkom rodziny (m.in: przygotowywanie posiłków, wi-
zyty z dzieckiem u lekarza, opieka nad chorym dzieckiem), kobiety wykonują same, bez 
udziału mężów (Zięba-Kołodziej 2012: 158). Podobne spostrzeżenia poczyniły Anna Titkow 
i Danuta Duch-Krzysztoszek (2009). Ich badania pokazują, że odpowiedzialność za pilno-
wanie dziecka oraz czynności pielęgnacyjne w ponad 90% polskich rodzin spoczywa na 
kobietach.

Warto nadmienić, że przedstawiony schemat prawdopodobnie nie ulegnie jakimś gwał-
townym przeobrażeniom, bowiem, jak pokazała B. Budrowska, kobiety niechętnie re-
zygnują z dawnych standardów dotyczących wychowania dzieci (2000: 37), a przy tym 
częściej niż mężczyźni u progu rodzicielstwa uważają, że są bardziej kompetentne niż ich 
małżonkowie w radzeniu sobie z małymi dziećmi (Plopa 2011: 22).

Najwyraźniej model ról realizowany w rodzinach naturalnych jest obecny także w ro-
dzinach z macochą. Co więcej, zachowawczy rozdział zadań między małżonków może 
zaznaczać się w szczególności w rodzinach z przybranym rodzicem, jak bowiem wykazała 
A. Kwak, charakterystyczny jest dla nich niższy niż w rodzinach naturalnych wkład mężczy-
zny w wychowanie dzieci (Kwak 1990: 37). 

Pragnąc zrozumieć, dlaczego macochy przejawiają zachowania wpisujące się w trady-
cyjnie rozumianą rolę matki, warto również odnieść się do pojęcia roli centralnej dla kon-
cepcji samego siebie. Jak wyjaśnia J.H. Turner, tego rodzaju rola oceniana jest wysoko 
w kategoriach społecznej rangi i przydatności. Z uwagi na swe atrybuty rola centralna bę-
dzie odgrywana w taki sposób, by sprostać nałożonym na nią społecznym oczekiwaniom 
(Turner 2004: 448). Nie budzi wątpliwości, że rola rodzicielska ma fundamentalne znaczenie 
dla rozwoju jednostki i społeczeństwa oraz, jak pokazują badania, dodaje społecznej atrak-
cyjności (Błażek 2010: 126) i spełnia kryteria, by ją nazwać rolą centralną. 

Jeszcze kolejnym prawdopodobnym powodem przejmowania przez macochę zachowań 
matczynych jest oczekiwanie ojca dziecka, że wejdzie ona w rolę matki i będzie jak rodzony 
rodzic. Założenie to znajduje naukowe wyjaśnienie, bo jak pisze J.H. Turner (2004: 451): 
„raz ustabilizowana struktura roli wykazuje tendencję do trwania bez względu na zmiany 
pełniących ją aktorów”. 

Choć moje badania pokazują duże zaangażowanie respondentów w zastępowanie dzie-
cku matki, trzeba pamiętać, że nie wszystkie macochy są w stanie przejąć kompletny kata-
log zachowań rodzicielskich, na przykład dlatego, że pasierbowie przewidzieli dla nich rolę 
różną od rodzicielskiej (co jest szczególnie prawdopodobne w wypadku starszych dzieci). 
W konsekwencji wiele zastępczych matek funkcjonuje jako ciotka, przyjaciółka, żona ojca 
itp. Próby przeforsowania przez macochę innego porządku ról niosą ryzyko tarć z pasier-
bem, co zwykle odbija się niekorzystnie na całej rodzinie. 

Jak zauważa A. Kwak, określenie ról oczekiwanych w konstelacji z macochą (a także 
z ojczymem) powinno być osiągane w każdej rodzinie indywidualnie, nie zaś wyznaczone 
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zewnętrznymi normami (Kwak 1990: 39). Podjęte przeze mnie badania pokazują jednak, że 
istnieją społeczne założenia wobec osób wypełniających rolę macochy. Macocha jawi się 
w nich jako bliska matce, a rozmówcy spełniający role macoch starają się być dla dzieci 
jak matki. Przypuszczalnie wyniki moich badań zwiastują, że nasila się w naszym społe-
czeństwie proces doceniania psychospołecznego aspektu rodzicielstwa nazwanego przez 
Karola Wojtyłę faktem wewnętrznym (Wojtyła 1982: 231). Przejawia się ono między innymi 
w uczeniu wychowanka sztuki przeżywania radości i piękna życia, co Erich Fromm określa 
dawaniem miodu (Fromm 1996: 49), a także w trosce o jego rozwój duchowy. Tak rozumia-
ne rodzicielstwo śmiało może być udziałem macochy. 
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summary Two important issues are contemplated in this article. First 
of all, it is determined what parenting behaviours have been attri-
buted to a stepmother by people who replace a mother of a child 
and do not have parental rights. Then the frequency of selected 
parenting behaviours which are manifested by those people is pre-
sented. The results of the research prove that the respondents have 
imposed various duties on a stepmother, in particular the care of 
a stepchild. Only some of them were of the opinion that a child sho-
uld be loved, socialized, treated with sympathy and support. The 
respondents related the role of a stepmother with the expectation 
that a surrogate mother will treat a stepchild the same as its real 
mother. At the same time, they admitted that they did not strictly 
adhere to those recommendations. The departures mainly were 
marked in relation to the socialization function performed by them.

parenting behaviour of stepmother  
(normative and realistic aspect of the role)

keywords  
a social role,  
a stepmother,  
a stepchild,  
parenting behavior


