
„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli”

/George Herbert/

Rodzice  są  niezbędni  do  prawidłowego  rozwoju  dziecka.  Mama  i  tata  stanowią  wzorzec 

zachowań do naśladowania, uczą życia, wspierają, opiekują się, troszczą się o maluchy, wychowują je. 

Mężczyzna  zajmuje  szczególne  miejsce  w  strukturze  rodziny  –  dostarcza  wzorca  męskości.  Jest 

jednocześnie mężem i ojcem. Miłość ojcowska ma inny charakter niż miłość macierzyńska. Ojciec ma do 

spełnienia w rozwoju dziecka specyficzną, niezwykle ważną i trudną rolę. Rola ta w żadnym przypadku 

nie polega na zastąpieniu matki, lecz na dostarczaniu takich bodźców w zakresie rozwoju, których dziecko 

od matki otrzymać nie może. Ojciec ma bowiem do spełnienia wiele funkcji wypływających z typowych 

dla mężczyzn cech zachowania. Trzeba nadmienić, iż stosunek dziecka do ojca jest inny niż do matki. 

Matka zazwyczaj jest dla małego dziecka domem, oceanem schronienia. Ojciec nie reprezentuje żadnego 

„naturalnego domu”, 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, 

a przynajmniej powinien być tym kto uczy dziecko i wskazuje mu otwiera mu okno na świat, wyznacza 

właściwy kierunek.

Miłość ojcowska stawia dziecku pewne wymagania i kocha w nim te cechy, którymi dziecko 

będzie  w przyszłości  pokonywać  trudności  życiowe.  Stawianie  wymagań  dziecku  w  procesie 

wychowania,  mobilizowanie  do  działań,  stymuluje  prawidłowy rozwój  oraz  stanowi  przygotowanie 

do życia dojrzałego. Miłość ojcowska jest, więc inspiracją dla dziecka, postulatem do pracy nad sobą 

do ciągłego rozwoju umysłowego, uczuciowego i moralnego. Ojciec uczy dziecko nie tylko posługiwać 

się sercem, ale także rozumem, uczy je mądrze żyć.1

Wbrew dzisiejszym opiniom ojcostwo to nie tylko rola społeczna. Ojcostwo to nie tylko 

funkcja.  Ojcem  się  jest  albo  nie  jest.  Natomiast,  jeśli  się  jest,  wówczas  całe  życie  jest  tym 

ojcostwem przeniknięte nawet wtedy, gdy nie ma się już obowiązków wobec własnych dzieci.

Słusznie  mówi  o  tym  J.  Kłys:  „ojcostwo  to  relacja  osobowa  –  tak  głęboka  i istotna,  

że wchodząca niejako w naturę człowieka, decydująca o jego tożsamości”.2

We współczesnym świecie trudność polega na tym, że nie potrafimy powiedzieć, co jest 

istotą  ojcostwa.  Jest  to  związane  z  naszą  współczesną  kulturą,  która  jest  przesycona  środkami 

masowego przekazu, gdzie nie funkcjonuje żaden pełny ideał męskości, ideał ojcostwa.3 Ojcostwo 

zmierza  dziś  ku  nowoczesnemu modelowi,  który  diametralnie  przystosowuje  się  do  warunków 

społeczno kulturowych. W tym całkowitym podążaniu za nowoczesnością, ojcostwo zatraca swe 
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liczne elementy przynależne do modelu tradycyjnego. W związku z dokonującą się transformacją 

ojcostwa, nowy model ojca charakteryzuje się tym, że współczesny ojciec stara się być partnerem 

swojego dziecka a nie autorytetem, z którego dziecko ma czerpać wzory. Współczesny ojciec stara 

się  pomagać  swojemu  dziecku  w  jego  indywidualnym  rozwoju,  a  nie  surowo  kontrolować 

i wymagać.  Dzisiejszy ojciec przyjmuje wobec swojego dziecka postawę emocjonalnie  otwartą, 

która  wyraża  się  brakiem  wstydu  w  okazywaniu  własnych  uczuć  i  pielęgnowaniem  szczerej 

miłości.4 Postawę nacechowaną:  odwagą,  pewnością  siebie  i  dystansem do życiowych sytuacji. 

Ojcu nie wolno być biernym. Ojciec może przegrywać, ale musi walczyć i nie może się poddać. 

Ojciec nie może być zagubiony, nie może żyć z dnia na dzień. Musi wiedzieć, po co żyje i dlaczego 

żyje – a wyznacznikiem jest cel, jaki sobie stawia. Powinien ciągle je realizować i rozwijać, bronić, 

a wtedy będzie posiadał szerokie horyzonty własnej tożsamości.5
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