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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (5) 2014 POZNAŃ

Luiza Nowakowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Refleksje nad ciążą i porodem.
Perspektywa krytycznej analizy dyskursu
KEYWORDS

ABSTRACT

pregnancy, childbirth,
medicalization, critical
discourse analysis

Nowakowska Luiza, Refleksje nad ciążą i porodem. Perspektywa krytycznej analizy dyskursu [Reflections on Pregnancy and Childbirth. The
Perspective of Critical Discourse Analysis]. Kultura – Społeczeństwo –
Edukacja nr 1(5) 2014, Poznań 2014, pp. 9-24, Adam Mickiewicz
University Press. ISBN 978-83-232-2821-9. ISSN 2300-0422
The topic of discussion is the discourse that shapes around pregnancy
and childbirth in the past about two hundred years in Western countries – the mechanisms of its development, the most important manifestations and possible consequences. Theoretical basis for this problem
is – Critical Discourse Analysis (CDA), and the main inspiration was the
concept of M. Foucault – how according to the author this discourse is
constructed, imposed and reproduced. „(...) in every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized and subjected to redistribution by a number of procedures, whose role is to (...)
take over the randomness of events (...)” writes Foucault. The purpose
of the following discussion is, therefore, an attempt to show these
„procedures” – methods and measures that are imposing and strengthen
the medical discourse on pregnancy, childbirth, and more broadly the
female body.

Przedmiotem rozważań jest dyskurs, jaki kształtował się wokół ciąży i porodu
w ciągu ostatnich około dwustu lat w krajach zachodnich – mechanizmy jego
rozwoju, najważniejsze przejawy oraz możliwe konsekwencje. Za podstawę teoretyczną dla tak sformułowanego problemu przyjęto krytyczną analizę dyskursu
(CDA – Critical Discourse Analysis), natomiast główną inspirację stanowiła koncepcja M. Foucaulta – to, w jaki sposób, według tego autora, dyskurs jest konstruowany, reprodukowany i narzucany: „(…) w każdym społeczeństwie wytwarzanie dyskursu jest równocześnie kontrolowane, selekcjonowane, organizowane
i poddane redystrybucji przez pewną liczbę procedur, których rolą jest (…) zawładnąć przypadkowością zdarzeń (…)” (Foucault, 2002: 7) – pisze Foucault.
Celem poniższych rozważań jest zatem próba ukazania tych „procedur” – metod
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i środków, które służą narzucaniu i umacnianiu medycznego dyskursu dotyczącego ciąży, porodu, a szerzej – także ciała kobiety.
Na początku należałoby rozstrzygnąć, na ile podejście Foucaulta wpisuje się
w programowe założenia CDA. Badacze tego nurtu, prowadząc krytycznie zorientowane analizy, przyjmują najczęściej określone stanowisko etyczne, moralne czy polityczne, stając się rzecznikami ofiar uzurpacji władzy i społecznej niesprawiedliwości. Co więcej, programowa niezgodna na krzywdę społeczną
zakłada także potrzebę formułowania propozycji rozwiązań określonego problemu jako końcowego rezultatu procesu badawczego. Tymczasem w przypadku
Foucaulta trudno mówić o reprezentacji konkretnego nurtu teoretycznego, zdecydowanym stanowisku politycznym czy promowaniu określonej wizji społeczeństwa (Jabłońska 2006; van Dijk, 2009). Foucault, przyjmując założenie, że
wiedza jako taka nie ma kumulatywnego charakteru, neguje samą ideę postępu
w pozytywistycznym znaczeniu. Z tego punktu widzenia określone systemy myślowe stanowią dla niego manifestacje pewnego sposobu interpretacji rzeczywistości bez uzurpowania sobie prawa do bycia tą jedyną prawomocną. A zatem,
historyczne „odmiany” wiedzy interesują Foucaulta w sposób szczególny: jako
zakorzenione w konkretnym miejscu i czasie interpretacje świata, których nie
weryfikuje i nie ocenia on według kryterium prawdy i fałszu (Czerwiński, 1987).
W tym sensie postulat CDA dotyczący zaangażowania nie znajduje odzwierciedlenia w myśli naukowej i postawie badawczej Foucaulta. Pomimo tej rozbieżności, odwołania do jego dorobku w badaniach CDA nie są wcale rzadkie. Wręcz
przeciwnie, sytuując dyskurs w centrum swojego zainteresowania oraz podkreślając rolę języka w konstruowaniu rzeczywistości społecznej (Jabłońska 2006;
van Dijk, 1993), Foucault zdecydowanie mieści się w tym nurcie badawczym.
CDA, badając określony problem, zwraca szczególną uwagę na niejawne mechanizmy władzy i manipulacji, które przejawiają się na różne sposoby w publicznym dyskursie. Metoda ta stawia sobie zatem za cel odkrycie powiązań między
sposobem konstruowania dyskursu a stosunkami panującymi w społeczeństwie
(Huckin, 2002), poszukiwanie „(…) relacji między tekstem, rozmową (…), władzą, społeczeństwem i kulturą” (van Dijk, 2006: 253). Takie podejście badawcze
oddaje intencję Foucaulta, który zainteresowany był poznawaniem „wewnętrznej
organizacji dyskursu”, jego „architekturą”, w celu demistyfikacji ukrytych powiązań między władzą a wiedzą (Czerwiński, 1987; Huckin, 2002).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że CDA nie stanowi jednorodnej perspektywy
opartej na precyzyjnie ustalonych technikach badawczych i trudno przypisać ją
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do konkretnego kierunku teoretycznego, a tym bardziej wybranego autora. CDA,
badając związek między dominacją a dyskursem, między „przestrzenią językową” a panowaniem, oraz analizując źródła nierówności i niesprawiedliwości społecznej, z założenia stanowi orientację o charakterze multidyscyplinarnym (van
Dijk, 2002). Niejednoznaczność metodologiczną i teoretyczną potęguje ponadto
bogactwo znaczeniowe samego pojęcia dyskursu – może być on rozumiany jako
sposób komunikacji reprezentowany w tekście lub ustnej wypowiedzi, ale także
jako specyficzne użycie języka (np. dyskurs feministyczny, polityczny). Dyskurs
stosowany jest również zamiennie z takimi terminami, jak dyskusja, debata, język czy komunikacja. Stąd też w ramach CDA odnaleźć można wiele różnych
podejść i orientacji – m.in. socjologiczną, lingwistyczną, krytyczną. Według
przedstawicieli tego nurtu, niejasny status krytycznej analizy dyskursu nie powinien jednak zniechęcać do jej uprawiania, wręcz przeciwnie, pozwala na on pewną swobodę w doborze zarówno technik badawczych, jak i „zaplecza teoretycznego” – CDA to podejście, „(…) w którym samo rozróżnienie na teorię, opis
i zastosowanie staje się mniej istotne” (Jabłońska, 2006: 57) To, co łączy badaczy
CDA, to zainteresowanie tym, w jaki sposób sfera komunikacji i „produkowana”
wiedza wchodzą w relację ze światem społecznym, przenikają systemy władzy
i sprawiają, że jedni są wykluczani, a drudzy wykluczający (van Dijk, 2002).
Z tego punktu widzenia, wybór koncepcji Foucaulta jako podstawy teoretycznej
dla poniższych rozważań można uznać za jak najbardziej uzasadniony.

Ciało kobiety jako obszar walki o dominację
Według Foucaulta, jedną z częściej stosowanych metod „ujarzmiania” społeczeństwa jest wykluczanie poprzez wprowadzanie opozycji „zdrowe – chore”, „normalne – patologiczne”, „prawdziwe – fałszywe”. Zwraca się uwagę, że medyczne
zainteresowanie ciałem kobiety wynikało właśnie z dostrzeżenia jej biologicznej
odrębności oraz zdefiniowania tej różnicy jako odstępstwa od męskiej „normalności”. Mechanizm, który Foucault nazywa „podziałem i odrzuceniem”, doprowadził do upowszechnienia wizji ciała kobiety jako metafory niestabilności, impulsywności, potencjalnego zagrożenia, czegoś, co wymagało specjalnego
traktowania oraz stałej kontroli: w podręcznikach medycznych XIX i XX wieku
poznawanie ciała człowieka zaczyna się właśnie od standardowego ciała męskiego, ciało kobiece z kolei reprezentuje ciało „inne”, odbiegające od normy – np.
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nierównowagę hormonalną, źródło chorób wenerycznych czy wad genetycznych
potomstwa (Foucault, 2002; Buczkowski, 2005).
W koncepcjach feministycznych zwraca się uwagę, że wyrazem wzrastającego medycznego zainteresowania ciałem kobiety był m.in. spektakularny rozwój
ginekologii, któremu nie towarzyszyło powołanie analogicznej dziedziny dla
mężczyzn (andrologia powstała dopiero w latach 70. XX wieku i nawet obecnie
nie jest tak rozwinięta i znana jak ginekologia). Istnieją także poglądy, że endokrynologia, skupiając się właściwie wyłącznie na kobiecie, także przyczyniła się
do wzmocnienia sposobu jej postrzegania jako podatnej na działanie sił natury
bardziej niż rozumu. W latach 20. i 30. XX wieku zaczęto stosować terapie hormonalne regulujące cykl menstruacyjny, menopauzę oraz płodność. Leczono
w ten sposób także osoby homoseksualne, definiując tym samym te dwie grupy
społeczne jako „fizjologicznie rozchwiane” – w przeciwieństwie do mężczyzn,
którzy reprezentowali „stabilną” część społeczeństwa. Innym przykładem medycznej kontroli kobiecej cielesności jest histeria, którą w połowie XIX wieku
wiązano z zakłóceniami narządów rodnych kobiety, czyniąc to zaburzenie przypadłością jednej płci. Rozszerzono ponadto jej diagnozę na takie kobiece zachowania, które nie mieściły się w przyjętej normie, jak sprzeciw czy niekonwencjonalne postępowanie. Objawy niesubordynacji zwalczano różnego rodzaju
terapiami, włącznie z wycinaniem jajników. Kolejnym przykładem są koncepcje
rozwijane pod koniec XIX wieku, w ramach których argumentowano, że próby
przejęcia kontroli nad życiem rozrodczym i seksualnym kobiet przez wczesne
ruchy feministyczne będzie skutkowało bezpłodnością, a nawet wzrostem samobójstw (Buczkowski, 2005; Gromkowska-Melosik, 2013).
Powyższe przykłady ukazują, w jaki sposób medycyna, działająca w relacji
z władzą i ją reprezentująca, wkroczyła w życie codzienne kobiet, legitymizując
jednocześnie ówczesny porządek społeczny. Rozwój dyskursu medycznego należałoby zatem odczytywać nie tylko jako walkę o uznanie pewnej interpretacji
rzeczywistości, ale także walkę płci, w której „(…) regulacja kobiecej mocy reprodukcyjnej, (…) prawna i technologiczna kontrola mężczyzn nad antykoncepcją, płodnością, aborcją i położnictwem, ginekologią oraz eksperymenty nad
zapłodnieniem pozamacicznym (…)” utrwalają hierarchię społeczną opartą na
płciowym podziale ról (Rich, 2000: 73). Zatem o ile do połowy XVIII wieku odmienna sytuacja kobiet i mężczyzn wynikała z pewnego systemu wartości i wizji
porządku społecznego, w wieku XIX wskazywano na cechy biologiczne jako uzasadnienie miejsca zajmowanego w strukturze społecznej. Medycyna, dostarczając
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argumentów naukowych mających świadczyć o „inności” i „nienormalności”
kobiecego ciała i procesów, które w nim zachodzą, sankcjonowała podrzędną
pozycję społeczną kobiet. Przyjmując rolę gwaranta panujących stosunków, stała
się więc jednym z ważniejszych źródeł utrwalania nierówności społecznych
(Buczkowski, 2005).

Instytucjonalizacja i technologizacja narodzin człowieka
Irving Kenneth Zola, analizując medycynę jako formę kontroli społecznej, zauważa, że jeszcze na początku XX wieku zdecydowana większość porodów
w Stanach Zjednoczonych miała miejsce poza instytucją szpitala – w roku 1900
zaledwie 5% porodów przyjmowano w szpitalu, podczas gdy w roku 1935 stanowiły one już 75% wszystkich porodów (Zola, 1972; Podgórska, 2005). Dynamiczną instytucjonalizację narodzin człowieka, jaka nastąpiła w ciągu minionego
stulecia, można potraktować jako zasadniczy element dyskursu medycznego, jaki
kształtował się wokół ciąży i porodu. Foucault, śledząc mechanizmy rozwoju
dyskursu, podkreśla, że dokonuje się on w oparciu o różnego rodzaju instytucje
– może to być system edukacji, towarzystwa nauk czy instytucje medyczne. To za
ich pośrednictwem zachodzi ów subtelny przymus oraz przenikanie obowiązującej wiedzy. Medyczne podejście do ciąży i porodu można zatem traktować jako
rezultat ścierania się różnych „odmian wiedzy”, prawdę kształtowaną w procesie
„dystrybucji instytucjonalnej” (Foucault, 2002: 12-13).
Spektakularny rozwój położnictwa szpitalnego, marginalizując lub negując
alternatywne rozwiązania, sprawił, że ciąża i poród stały się domeną lekarzy,
obszarem, gdzie jedynym uznanym autorytetem jest medycyna. Przeniesienie
porodów do szpitali doprowadziło do zasadniczego podziału między tym, co
medyczne (a więc „właściwe”, „normalne”, „naukowe”), a tym, co niemedyczne
(„niepewne”, „nieobiektywne”, „nieprofesjonalne”, „nieskuteczne”). Proces ten
dokonał się poprzez wprowadzenie normy jako kryterium prawidłowego podejścia do procesu narodzin. Poród w szpitalu uznano za zgodny z normą, porody
poza systemem medycznym poddano natomiast stygmatyzacji i zdefiniowano
jako dewiacyjne, ryzykowne, zacofane, niehigieniczne. Z tej perspektywy wyłącznie medycyna, ze swoją technologią, standardami i procedurami, była w stanie
ten chaos uporządkować i nadać mu konkretny kształt (Podgórska, 2005).
Zanim dyskurs medyczny zdominował ten aspekt życia, ciąża, poród i okres
połogu postrzegane były w sposób wieloaspektowy – nie tylko jako biologiczny
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stan, ale także ważny element życia danej społeczności, obudowany licznymi
rytuałami, obrzędami i mitami. Normy społeczne, kulturowe, a także religijne
regulowały między innymi wybór miejsca porodu, osoby towarzyszące, preferowaną pozycję rodzenia czy sposób traktowania matki po porodzie. Narodziny
dziecka symbolizowały ciągłość trwania społeczności, a dla kobiety i całej rodziny stanowiły błogosławieństwo, kluczowy moment przejścia oraz nabycia nowej
pozycji społecznej (Domańska, 2005). W wyniku postępującej instytucjonalizacji, ciążę i poród zredukowano do wymiaru biomedycznego, jako przedmiot
ustalonych przez ekspertów (lekarzy) czynności medycznych (Cahill, 2000).
Zwraca się uwagę, że przeniesienie porodów na sale szpitalne doprowadziło do
„wyrwania” tego wydarzenia z kontekstu społeczno-kulturowego, wyłączenia
z naturalnego środowiska życia oraz separacji porodu od domeny doświadczeń
wspólnotowych. Tak rozumiane wykorzenienie dotyczy także problemu wykluczenia najbliższych z aktu narodzin – kobieta w murach szpitala przeżywa poród
samotnie; doświadczenie zbiorowe staje się procedurą medyczną, na której zna
się wyłącznie lekarz, elementem wielkiej anonimowej biurokratycznej machiny,
w której brakuje miejsca na indywidualizm i podmiotowe traktowanie. Przyjęcie
do porodu oznacza bowiem poddanie rygorowi pracy szpitala, któremu kobieta
rodząca musi się poddać: „(...) golenie, mycie, lewatywa, spłukanie środkiem
antyseptycznym, rzeczy do depozytu. Potem izolacja: kobiety od rodziny, matki
od dziecka. Więzienny dryl i pełne podporządkowanie” (Podgórska, 2005: 4).
W ten sposób poród przestał być aktem indywidualnym o niepowtarzalnej dynamice, opartym na siłach natury z aktywną rolą kobiety, a stał się mechanicznym zabiegiem wydobycia dziecka z ciała matki, dostosowanym do rytmu i stylu
pracy danego szpitala (Rich, 2000).
Wraz z przeniesieniem porodów do szpitala dokonała się ponadto ich patologizacja. Każdy poród traktowany jest jako niebezpieczny, zagrażający życiu
matki i dziecka, wymagający, oprócz stałej obecności lekarza, stosowania wszelkich dostępnych środków medycznych mających to ryzyko redukować do minimum. Stwarza to sytuację, kiedy wiele procedur i interwencji stosowanych jest
rutynowo do każdej, także tej niezagrożonej, ciąży jako zwykły element pracy
szpitala. Przykładem tego typu praktyk są między innymi „taśmowe” stosowanie
farmakologicznych środków uśmierzania bólu, chemiczna stymulacja akcji porodowej, wymuszanie pozycji horyzontalnej, a także oddzielanie matki od dziecka i opóźnianie pierwszego karmienia piersią (Rich, 2000). Ponadto, sam fakt
przebywania w szpitalu narzuca sposób zachowania zgodny z wyznaczoną insty-
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tucjonalnie rolą – rolą chorego. A zatem, kobieta rodząca staje się automatycznie
pacjentem i jest to rola niepozbawiona pewnych istotnych znaczeń: „W sensie
ściśle etymologicznym «pacjent» oznacza osobę cierpiącą, będącą obiektem działania (…), jest w sytuacji «otrzymującego». Reaguje, a nie podejmuje inicjatywy;
jest przeciwstawieniem «działającego»” (Gallagher, 1976: 195).

Traumatyzacja porodu
Ważnym elementem dyskursu medycznego w odniesieniu do narodzin człowieka oraz istotnym narzędziem walki o dominację w tym obszarze było skojarzenie
porodu z wydarzeniem traumatycznym, niosącym cierpienie, które może znieść
tylko osoba z dużą odpornością. Obudowanie porodu aurą lęku, niepokoju i bólu
stało się bodźcem dla różnego rodzaju reakcji „ucieczkowych” – począwszy od
zgody na nieuzasadnione interwencje medyczne i bierne podporządkowanie
procedurom, po całkowitą rezygnację z roli (np. upominanie się o cięcie cesarskie czy pełne znieczulenie) (Domańska, 2005). Antycypowanie bólu w istotny
sposób przyczyniło się do umocnienia medycznego podejścia do porodu. Adrienne Rich pisze, iż: „Zaskakująco wiele kobiet (…) podchodzi do porodu
z pragnieniem, by wiedzieć jak najmniej: «Tylko mnie znieczulcie i pozwólcie
działać doktorowi». Sama byłam jedną z takich kobiet (…), przekonaną, że wiedza na temat mojego ciała jest sprawą «ekspertów», a rodzenie specjalnością
położnika” (Rich, 2000: 192). Alternatywna wizja porodu jako wyjątkowego,
wzbogacającego doświadczenia oraz źródła psychicznej siły i satysfakcji jest niezwykle rzadko spotykana (Rich, 2000: 226).
Sprowadzenie porodu do reakcji bólowych sprawiło, że medycynę zaczęto
traktować jako jedyną instancję dającą poczucie bezpieczeństwa, przynoszącą
pocieszenie i ukojenie. W koncepcjach feministycznych podkreśla się tymczasem, że technologie medyczne stworzyły pozór bezpieczeństwa oraz osłabiły
wolę kobiet w świadomym przebiegu porodu (Balaskas, 1997). Za sprawą interwencji medycznej poród dzieje się „poza kobietą” – poza jej świadomością i intencjami. Kobiety rodzące zgodnie z modelem medycznym mają wręcz trudność
w zintegrowaniu tych dwóch aspektów: ciała i umysłu, fizjologii i woli, świadomości i biologicznej determinacji. Wraz z upowszechnianiem się medycznego
podejścia do porodu następuje jego kryzys jako „fizjologicznego wyzwania”,
kreatywnego procesu pokonywania samej siebie przy wsparciu osób postronnych
w momentach szczególnie trudnych. W zamian kobietom dawany jest sygnał, że
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akcja porodowa nie zakończy się powodzeniem bez medycznej czy farmakologicznej pomocy, a one tę interpretację przyswajają i nie dostrzegają alternatywnych rozwiązań (Reiger, Dempsey, 2006).
Umocnienie dyskursu medycznego poprzez traumatyzację porodu dokonało
się przy jednoczesnym rozwoju specyficznego podejścia do bólu, traktowanego
w medycynie zachodniej jako swego rodzaju wroga, agresora, z którym należy
walczyć wszelkimi dostępnymi środkami. Ivan Illich, opisując negatywne oddziaływanie instytucji medycznych, zwraca uwagę na funkcjonowanie medycyny
jako „moralnego przedsięwzięcia” na rzecz zwalczania bólu związanego z utratą
zdrowia czy śmiercią. Zauważa on, że działając w ten sposób, medycyna odbiera
cierpieniu osobiste znaczenie, przekształca je w zagadnienie i wyzwanie czysto
technologiczne oraz pozbawia jednostki umiejętności konfrontacji z nim (Illich,
1976). Ból definiowany wyłącznie jako fizyczna reakcja organizmu implikuje
konieczność interwencji medycznej jako normalny, oczywisty sposób postępowania. Podobnie utożsamienie porodu z cierpieniem stworzyło stałą gotowość
do pozbywania się bólu wszelkimi dostępnymi środkami medycznymi. Tymczasem zwraca się uwagę, że takie podejście oznacza poważne zubożenie zarówno
aktu narodzin, jak i samego bólu. W rzeczywistości stanowi on bowiem ważne,
wielowymiarowe doświadczenie o złożonej etiologii i funkcjach – ma istotne
znaczenie ostrzegawcze, aktywizujące, pełni rolę „przewodnika” – informuje
o potencjalnym zagrożeniu, prowadzi kobietę i podpowiada, w jaki sposób uniknąć niebezpieczeństwa (np. poruszając się podczas porodu). Ból inicjuje także
wydzielanie niezbędnych hormonów, które stymulują akcję porodową. Ma on
także istotny wymiar psychologiczny – jego opanowanie jest warunkiem osiągania wyższego poziomu dojrzałości, funkcją osobistego rozwoju (Fijałkowski,
1974). Zwraca się zatem uwagę, że nie można łączyć porodu z bezsensownym
cierpieniem, które rutynowo zwalcza się, stosując farmakologię lub cięcie cesarskie. Ponadto, jak podkreślają zwolennicy porodów zdemedykalizowanych, ból
porodowy nie jest czymś jednorodnym – stanowi raczej mieszaninę odczuć fizycznych, jak i psychicznych: poczucia alienacji, lęku o przyszłość, zdrowie
dziecka, związek z partnerem, obawy przed utratą niezależności, strachu przed
nowymi obowiązkami. Jest zatem w dużym stopniu zapośredniczony kontekstem
społecznym i kulturowym. Czyli to, jak kobiety przeżywają poród, jak reagują na
ból i jaki mają do niego stosunek, wynika ze „społecznie dziedziczonego” obrazu
porodu, który często utrwalany jest przez media, traumatyczne filmowe sceny
porodu oraz relacje samych kobiet: „Moje wyobrażenie o bólu porodowym opie-
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rało się na obrazach z filmów. Kiedy pojawiła się konieczność wywołania porodu, a ja czekałam na izbie przyjęć, nagle zdałam sobie sprawę, że ten przerażający
ból się zaraz zacznie i nie będzie miał końca, że już nie mam odwrotu” (cyt. za:
Kubicka-Kraszyńska, Otffinowska, Pietrusiewicz, 2006: 11). Kulturowa definicja
bólu jako drogi rozwoju, pokonywania ograniczeń, przejścia do kolejnego etapu,
jako zawiłej, różnorodnej gamy doznań, a nie jednolitej „ściany” cierpienia, jest
zdecydowanie mniej rozpowszechniona (Rich, 2000).
Podsumowując, poród jako metafora cierpienia stał się istotnym czynnikiem
alienacji kobiety z procesu rodzenia – rezygnując z osobistego zaangażowania
oraz aktywnego przeżywania porodu, zajmuje ona podrzędną pozycję względem
personelu szpitalnego. W tej asymetrycznej konfiguracji lekarz jawi się jako opanowany profesjonalista oraz jedyna kompetentna osoba zdolna „urodzić” dziecko (Cahill, 2000). Kobieta natomiast odgrywa narzuconą rolę pacjenta, którą
cechuje „(...) bierność, podporządkowanie, stosowanie się do zaleceń lekarskich,
[udzielanie] dostępu do informacji intymnych, nieograniczonego dostępu do
ciała itd.” (Domańska, 2005). W ten sposób, z aktywnego podmiotu, który zna
własne ciało i ma świadomość zachodzących procesów fizjologicznych, staje się
przedmiotem medycznych konsultacji i działań (Wagner, 2001).

Marginalizacja zawodowa położnych
Opisane powyżej mechanizmy upowszechniania dyskursu medycznego w odniesieniu do ciąży i porodu warto uzupełnić o jeszcze jeden aspekt – kolejną metodę
walki o dominację w tym obszarze. Rozpatrywany w tym kontekście dyskurs
medyczny przedstawia się często jako konkurencyjną walkę o wpływy w systemie
medycznym oraz opisuje w języku rywalizacji między lekarzami a położnymi. Jak
argumentują krytycy procesu medykalizacji, zapoczątkowana w XVII wieku profesjonalizacja zawodu lekarza polegała w dużej mierze na wykluczaniu: organizacje chroniące interesy tej profesji ukierunkowane były na dyskredytowanie i eliminowanie medycznych samouków poprzez wprowadzanie powszechnie
obowiązujących standardów zawodowych. Instytucjonalne uprawomocnienie
tego zawodu stworzyło możliwość sprawowania przez lekarza władzy społecznej
– to on, jako reprezentant systemu władzy, posiadł wyłączne prawo ingerowania,
nadzorowania, eliminowania różnego rodzaju „nieprawidłowości”. Z tej perspektywy tradycyjne akuszerki stały ofiarą prowadzonej przez lekarzy ofensywy
(Bińczyk, 2002; Wertz, 1996). Środowisko medyczne rozpoczęło negatywną
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kampanię podważającą ich wiedzę i umiejętności jako niewystarczające, a nawet
szkodliwe. Korzystanie z akuszerskich usług skojarzono z brudem, zacofaniem
i zabobonem. Był to okres w historii położnictwa, kiedy odbieranie porodu oparte na doświadczeniu, tradycji i intuicji zaczęto dezawuować na rzecz „naukowej
praktyki lekarskiej” (Rich, 2000: 199). Jeszcze do połowy XIX wieku zdarzało się,
że doświadczone akuszerki w Stanach Zjednoczonych nauczały swojej profesji
studentów medycyny. We wczesnych latach XX wieku, na skutek nacisków amerykańskich stowarzyszeń ginekologicznych, aby zakazać wydawania akuszerkom
licencji, wyeliminowano je praktycznie z systemu usług położniczych. Budowanie medycznego monopolu odbywało się zatem poprzez podporządkowanie
tradycyjnego położnictwa sformalizowanemu systemowi wiedzy i szkoleń, z których położne zostały w dużej mierze wyłączone (Wagner, 2006). Proces ten znajduje odzwierciedlenie w opisywanym przez Foucaulta mechanizmie umacniania
dyskursu, który rozwija się „(…) przez to, jak wiedza jest stosowana w społeczeństwie, jak jest waloryzowana, rozprzestrzeniana, rozdzielana i w pewien sposób przyznawana” (Foucault, 2002: 13).
Jak wynika z powyższego, konfrontację z tradycyjnymi akuszerkami można
także odczytywać jako „walkę płci” o wpływy w sferze, która przez długi czas
pozostawała poza zainteresowaniem mężczyzn. Do XVII wieku ciąża i poród
stanowiły domenę przede wszystkim kobiet, to one towarzyszyły rodzącej,
uśmierzały bóle, radziły w sprawach życia seksualnego, antykoncepcji. Rola mężczyzn w położnictwie sprowadzała się do pomocy w przy porodach problematycznych – np. tylko lekarze mogli wykonać obrót płodu ułożonego pośladkowo.
Hipokratejscy lekarze z rezerwą i bojaźnią odnosili się do dotykania kobiecych
narządów rodnych, a w okresie średniowiecza odbieranie porodów było traktowane wręcz jako zajęcie „nieczyste”, poniżej męskiej godności. Z początkiem
renesansu można mówić o stopniowym przejmowaniu tej profesji przez lekarzy,
korzystających z szybko rozwijającej się wiedzy naukowej z zakresu anatomii
i fizjologii kobiecego ciała (Cahill, 2000; Rich, 2000).
W konfrontacji dyskursu medycznego z tradycyjnym położnictwem, akuszerki oczywiście broniły własnych metod. Stawiały je w opozycji do porodu
„technologicznego”, podkreślając, że są one „bliskie naturze”, opierają się na
empatii, rozsądku i umiarkowanym podejściu do zdobyczy naukowych, a także
są lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiet (Rich, 2000). W pracy
Treatise on the Art of Midwifery z 1760 roku Elisabeth Nihell, położna, przeciwstawiała wiedzę i kompetencje akuszerek, potwierdzone wielowiekową tradycją
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towarzyszenia kobietom rodzącym – nienaturalnej obecności mężczyzn. Przywołała w tym kontekście postać angielskiego chirurga, Williama Smelliego, który
nauczał studentów, posługując się skonstruowaną przez siebie maszyną składającą się z „(…) drewnianej sylwetki przedstawiającej kobietę, której brzuch był
zrobiony ze skóry, a pęcherz wyobrażał macicę. Ten pęcherz był zakorkowany
(…), w środku niego leżała woskowa lalka, której nadawano różne pozycje” (cyt.
za: Rich, 2000: 216). Przykład ten obrazuje dystans między rodzącą kobietą
a lekarzem, reprezentującym nowoczesną wiedzę i technologię medyczną: „Był
[on] bardziej technikiem niż doradcą, przewodnikiem i źródłem morale; pracował «nad» bardziej niż «z» matką” (Rich, 2000: 218). W opinii akuszerek, zdominowanie położnictwa przez lekarzy oznaczało zatem pozbawienie kobiet tej
szczególnej relacji, jaka zawiązuje się między nimi poprzez udzielanie wsparcia
psychicznego oraz świadczenie opieki, czasami nawet do końca połogu.
Szczególnie czytelną ilustrację sporu między lekarzami położnikami a akuszerkami stanowi historia kleszczy porodowych zwanych „rękami z żelaza”. Stosowane od XVII wieku podczas problematycznych porodów, stały się symbolem
męskiego położnictwa, eliminacji kobiet z praktyki położniczej, przeciwieństwem „rąk z krwi i kości”. Już w tamtym okresie środowisko akuszerek podnosiło kwestię bezpieczeństwa i zasadności posługiwania się tym narzędziem
i oskarżało położników o rutynowe wywoływanie tą metodą przedwczesnego
porodu oraz skracanie jego naturalnego przebiegu dla własnej wygody. Położne
zwracały także uwagę, że tego rodzaju interwencje podejmowane są często
w ramach naukowego eksperymentu, kosztem rodzących: „Nie ma wątpliwości,
że narzędzie to było stosowane zbyt chętnie przez śmiałych i entuzjastycznych
akuszerów i koniecznym było, by wiodący w tej profesji mężczyźni nauczali jakichś metod umiaru (…)” (cyt. za: Rich, 2000: 215).
Zdominowanie położnictwa przez lekarzy i marginalizację roli położnych
wymienia się jako zasadnicze elementy rozprzestrzeniania się dyskursu medycznego w odniesieniu do ciąży i porodu. Zwraca się uwagę, że zapoczątkowany
w XVII wieku proces wykluczania tradycyjnych akuszerek z nowoczesnego położnictwa doprowadził do utrzymującej się do czasów współczesnych zubożonej
wizji porodu jako technicznej czynności „wydobycia” dziecka, a także do ograniczonej autonomii kobiet rodzących oraz patologizacji naturalnych, „zdrowych”
procesów reprodukcyjnych. Skojarzenie tej sfery z anomalią, chorobą, dewiacją,
dało podstawy do stałego medycznego (męskiego) nadzoru. Konsekwencją powyższych procesów jest utrzymująca się niska świadomość tego, kim w istocie

20

LUIZA NOWAKOWSKA

jest położna, jaka jest jej rola w akcie porodu, a także podrzędna wobec lekarzy
pozycja w szpitalnej hierarchii (Rich, 2000).

W stronę humanizacji ciąży i porodu. Uwagi podsumowujące
W tekście przedstawiono wybrane mechanizmy kształtowania się dyskursu medycznego, który w większości krajów rozwiniętych zdominował sposób myślenia
o ciąży, porodzie i kobiecie rodzącej. W szerszym znaczeniu, dyskurs medyczny
oznacza próbę „zawłaszczenia” przestrzeni społecznej poprzez traktowanie złożonych zjawisk w kategoriach biomedycznych, najczęściej jako chorobę, czynnik
ryzyka lub zaburzenie. W odniesieniu do kobiet oznacza to, iż naturalne etapy
życia – ciąża, poród, karmienie czy interakcja z dzieckiem – zostały w dużej mierze wyłączone z kontekstu społeczno-kulturowego i poddane medycznej interpretacji (Purdy, 2001). W przypadku ciąży i porodu dyskurs medyczny przejawia
się w szczególności: zubożeniem sposobu rozumienia, czym jest macierzyństwo,
sprowadzeniem kobiety rodzącej do biernego obiektu medycznych interwencji,
interpretacją ciąży i porodu jako zagrożenia, odebraniem rodzącej poczucia
sprawstwa oraz bycia kompetentną, a tym samym utratą psychicznej satysfakcji
z porodu, a także strachem jako motywacją do poddawania się nieuzasadnionym
interwencjom, podrzędną rolą położnych w stosunku do lekarzy oraz powszechnym przekonaniem, że bezpieczny poród ma miejsce wyłącznie w szpitalu itd.
(Domańska, 2005).
Na początku rozważań podkreślałam, że Foucault, analizując dyskurs, nie
dokonywał ocen i nie wysuwał programu poprawy sytuacji ofiar zakulisowych
działań władzy. Jednak wpisując się w założenia CDA, warto na koniec zwrócić
uwagę na sugerowane przez różnych badaczy kierunki działań, mające na celu
podważenie dominacji medycznej interpretacji ciąży i porodu. Poglądy krytyków
„medycznej uzurpacji” stanowią część rozwijającego się od lat 70. XX wieku
głównie w Stanach Zjednoczonych ogólniejszego ruchu kontestującego kulturę
konsumpcyjną społeczeństw ponowoczesnych, w tym również skomercjalizowany system medyczny. Społeczna percepcja nastawionej na zysk, zbiurokratyzowanej i stechnicyzowanej, a przez to zagrażającej zdrowiu medycyny była wyrazem rosnącej świadomości, iż system medyczny musi być przedmiotem
pozamedycznej kontroli oraz systematycznej oceny jakości usług – koszty i efektywność leczenia, błędy jatrogenne, skutki uboczne leczenia powinny być jawne
i poddane osądowi społecznemu (Piątkowski, 2002). W tym kontekście, zarówno
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przedstawiciele zawodów medycznych, urzędnicy, politycy, jak i opinia publiczna, powinni dysponować pełną informacją o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach medycznego modelu ciąży i porodu.
W 1985 roku WHO poddała krytyce lekarsko-medyczny model prowadzenia
ciąży i porodu, sformułowała także zalecenia oceniające zasadność stosowania
określonych procedur medycznych i formy kontroli nad nimi. Według wytycznych tej instytucji, indywidualny nadzór lekarzy czy szpitala nad porodem powinien być zastąpiony szerszym systemem opieki okołoporodowej, zbliżonym do
społeczności lokalnej1. Wszystkie kobiety ciężarne, nie tylko te z grupy ryzyka,
powinny być objęte zdecentralizowaną opieką, dostępną w najbliższym otoczeniu, respektującą specyficzne warunki społeczno-kulturowe, opartą na wizji porodu jako centralnego punktu życia rodziny, z możliwością szybkiego reagowania w sytuacji nieprzewidzianych komplikacji. WHO określa system tego typu
jako „opiekę poziomu pierwszego” (first-level maternal and newborn care) i wymienia następujące jej cechy: bliska klienta (close-to-client), zdemedykalizowana,
ale profesjonalna, dostępna dla wszystkich matek i noworodków, oparta na usługach położnych, świadczona na szpitalnych oddziałach położniczych oraz
w ośrodkach położniczych (midwife-led facilities). Poziom opieki podstawowej
powinien być kompatybilny ze wspomagającym systemem wyższego rzędu
(back-up maternal and newborn care), opierającym się głównie na usługach ginekologów-położników i pediatrów, reagującym na wszystkie problemy, które
nie mogą być rozwiązane na poziomie pierwszym2.
W dyskusji nad optymalnym systemem opieki okołoporodowej zwraca się
uwagę, iż wprowadzanie alternatywnych w stosunku do medycznego rozwiązań
jest trudne do przeprowadzenia. Nie chodzi bowiem tylko o zauważenie istniejącego problemu oraz wdrażanie pewnych rozwiązań na szpitalnych salach, ale
działania systemowe, podejmowane przez uświadomionych działaczy politycznych3. Zatem prawdziwie skuteczna byłaby strategia wzajemnie powiązanych
działań, wykraczających poza system stricte medyczny. Zaleca się, oprócz
wzmacniania istniejącej opieki zdrowotnej, promowanie większego zaangażowania profesjonalnych położnych na podstawowym poziomie usług medycznych
________________
1

M. Wagner, Ryby nie widzą wody: potrzeba humanizacji porodu, przeł. A. Łokaj. http://www.
rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Ryby-nie-widza-wody-potrzeba-humanizacji-porodu.html (dostęp: 29.03.2014 r.).
2
Make every mother and child count; raport WHO z 2005 roku. http://www.who.int/whr/2005/en/
(dostęp: 29.03.2014 r.).
3
Tamże.
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oraz rozwijanie i inkorporację do tradycyjnych systemów zdrowotnych alternatywnych form opieki położniczej dla kobiet chcących rodzić poza szpitalem.
Oprócz rozwiązań instytucjonalnych, warunkiem koniecznym osiągnięcia postawionego celu jest także otwarta dyskusja nad prawami kobiet, promocja równości płci oraz wspieranie kobiet na różnych obszarach życia społecznego
(Rasch, 2007).
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Reflections on Pregnancy and Childbirth.
The Perspective of Critical Discourse Analysis
Summary
The main thesis of the work is the claim that medicine, supported by scientific authority and institutional power of the state has played a dominant role in the “act of violence”, which resulted in
the fact that pregnancy and childbirth have become definable in terms of medicine and medical
procedures, as well as area, as some strands of feminist emphasized, of male (medical) dominance
over female body. By referring to the theoretical and methodological direction of “critical discourse
analysis” (CDA – Critical Discourse Analysis) and analyzing the concept of the “knowledge-power” relationship by M. Foucault, attempts to impose a vision of pregnancy and childbirth was
considered as a part of a broader strategy aimed at “pacification” of society as such. According to
Foucault, since the society came to be seen as a resource, including economic, featured by measures of fertility, birth or health, body, reproductive and sexual area became a matter of public
concern and conscious population management. At that time, medicine has become a tool of
power, and actually by creating some social meanings, creating a peculiar way of thinking and
social attitudes, it became a kind of power. From this perspective, the approach to pregnancy,
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childbirth, and women giving birth and the procedures and solutions used during labor are the
result of institutional coercion, the fight between the applicable “truths”: “How women gave birth,
who helped them, how and why? These are not just questions about the history of obstetrics: these
are political questions”.
The text presents selected mechanisms of formation of the medical discourse that has dominated thinking about pregnancy, childbirth and the woman giving birth in most developed countries. In a broader sense, the medical discourse is trying to “appropriate” social space by treating
complex phenomena in terms of biomedicine, mostly as a disease risk factor or disorder. With
regard to women, this means that the natural stages of life – pregnancy, childbirth, feeding and
interaction with the child, have been largely excluded from the socio-cultural and subjected to
medical interpretation. In case of pregnancy and childbirth medical discourse manifests itself
particularly in the impoverishment understanding of what is motherhood, bringing pregnant
women to a passive object of medical intervention, interpretation of pregnancy and childbirth as
a threat, standing against the women’s sense of agency and being competent, and thus the loss of
mental satisfaction form childbirth, and fear as a motivation to undergo unjustified interventions,
subordinate role of midwives in relation to doctors and the general belief that safe childbirth takes
place in a hospital, etc.
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The article discusses the necessity of providing an effective support for
women who play the mother’s role. Among many categories of social
support, “provision of services” was analyzed, because much research
shows that this kind of support is needed.
In the view of playing the role of a mother this kind of service would
aim at supporting women in performing the duties which result from
the fact that they are mothers, for instance, taking care of the child
during the mother’s absence.
It seems that this kind of support is especially in need, because many
women, who decide to be mothers, come across many difficulties,
mainly connected with taking care of the baby. It happens due to the
fact that mothers, apart from running the household and taking care of
the children, are in a regular employment. Nowadays it seems to be
crucial to improve the quality and availability of this kind of support,
because the one that is now offered, seems to be ineffective and insufficient.

Perhaps it takes courage to raise children…
(John Steinbeck, East of Eden)

Wprowadzenie
Rozważania na temat roli matki wydają się znaczące zarówno z perspektywy
indywidualnej, jak i społecznej. Dla wielu kobiet urodzenie pierwszego dziecka
i, w konsekwencji, podjęcie wobec niego roli matki stanowi punkt zwrotny
w biografii, jest krytycznym wydarzeniem życiowym, gdyż pociąga za sobą szereg
swoistych przewartościowań i rozpoczyna tak zwany „nowy etap” w życiu. Urodzenie pierwszego dziecka ma więc istotne znaczenie dla rozwoju jednostki (Ku-
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ryś, 2010). Z kolei społeczna wartość rozważań nad rolą matki, w szczególności
zaś nad kwestią wsparcia kobiet w jej pełnieniu, w głównej mierze wynika
z przemian w zakresie postrzegania macierzyństwa oraz z niepokojących zmian
demograficznych.
Rolę matki można rozważać zarówno z uwagi na jej podjęcie (urodzenie
dziecka), jak i pełnienie (realizację zadań związanych z posiadaniem dziecka).
Podjęcie (role taking) roli matki może być opisywane z uwzględnieniem między
innymi: wieku, w którym kobieta to czyni, motywacji tego aktu (w tym czynników zachęcających i zniechęcających), okoliczności, w których to się odbywa
(np. naturalne poczęcie, in vitro, przysposobienie), liczby powtórzeń tego aktu
(liczby posiadanych dzieci), przewidywanych trudności w podjęciu roli matki
i sposobu ich pokonywania czy też miejsca, jakie w hierarchii (strukturze) planów życiowych zajmuje podjęcie tej roli.
Z kolei pełnienie roli matki, a więc zespół działań związanych między innymi
z opieką i wychowaniem, może być rozpatrywany między innymi z uwagi na ich
zakres, rodzaj, stopień samodzielności kobiety w ich realizacji, współudział/pomoc innych osób w ich realizacji, trudności w ich realizacji oraz sposoby zmagania się z nimi (w tym wykorzystywane wsparcie).
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowane zagadnienie wspierania kobiet w zakresie pełnienia roli matki. Kwestia udzielania wsparcia kobietom
w samym procesie podejmowaniu tej roli nie będzie eksplorowana, bowiem ze
względu na swą swoistość i złożoność wymaga osobnego, obszernego omówienia. Zagadnienie podejmowania roli matki, które może być (i często jest) związane z pełnieniem tej roli przez kobietę, zostanie zasygnalizowane jedynie tam,
gdzie będzie to niezbędne dla omawianego tematu.

Przemiany macierzyństwa i ich skutki.
Trudności w pełnieniu roli matki
Cechy konstytutywne macierzyństwa były (i nadal są) zależne od przyjętej perspektywy (religijna, feministyczna, czysto biologiczna), od miejsca czy też wreszcie od okresu historycznego. Przykładowo w epoce wiktoriańskiej, jak zauważa
Agnieszka Gromkowska-Melosik, macierzyństwo było swoistą formą represjonowania kobiet; było nakazem i kwintesencją kobiecości (Gromkowska-Melosik,
2013: 33-61).
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Współcześnie macierzyństwo definiuje się w różnorodny sposób – zarówno
w języku potocznym (Sobolewska-Popko, 2012: 177-178), jak i w dyskursie naukowym. Bogusława Budrowska sądzi, iż „macierzyństwo uważane jest za centralną cechę pojęcia kobiecości (…). Rodzenie i wychowanie dzieci – to podstawowe zadanie, powinność i cel życia kobiety” (Budrowska, 2003: 57-58). Rudolf
Klimek podnosi macierzyństwo do rangi roli życiowej kobiety, dzięki której może ona w pełni siebie zrealizować (Klimek, 1988: 651). Zdaniem Anny Kasten, we
współczesnym dyskursie na temat macierzyństwa często podkreśla się również
aspekt miłości, stale umacniający stereotypową wizję macierzyństwa (Kasten,
2013: 69), charakterystyczną dla dyskursu religijnego (Jan Paweł II, 2007: 243-259). Jak pisał Erich Fromm: „Miłość matki jest szczęściem, jest spokojem, nie
trzeba jej zdobywać, nie trzeba na nią zasługiwać” (cyt. za: Kasten, 2013: 69).
Z kolei inni badacze utrzymują, iż przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (w tym również w Polsce po 1989 roku),
w istotny sposób wpłynęły na sposób postrzegania roli kobiety – także tej związanej z byciem matką. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad dokonały się istotne
przekształcenia o charakterze ustrojowym, gospodarczym, demograficznym,
kulturowo-społecznym oraz obyczajowym, które – jak zauważa Ewa Włodarczyk
– „wywarły wpływ na jednostki i całe społeczeństwo, modyfikując postawy, oceny, poglądy, cele i aspiracje życiowe” (Włodarczyk, 2008: 42-43). Swoistym
przedmiotem tych postaw i ocen jest także rola matki.
Współcześnie, jak twierdzi Joanna Pawelska, „kobiety mają coraz większy
wpływ na kształt swojego życia” (Pawelska, 2005: 29), a „instynkt macierzyński
i miłość macierzyńska bardziej są kwestią wyboru kobiety niż kobiecej natury”
(Sikorska, 2009: 168). Zdaje się, że instynkt macierzyński kolejny raz zostaje zakwestionowany w historii macierzyństwa1 i wciąż budzi wiele kontrowersji (por.
Badinter, 2013: 49).
Coraz częściej w literaturze przedmiotu można odnaleźć takie określenia, jak
„nowe macierzyństwo” (Bakiera, 2003: 137) czy też „nowa matka” (Sikorska,
2009: 168) – owa nowość ma wyrażać się poprzez sposób pełnienia tej roli, gdyż
działania i czynności podejmowane przez współczesne „nowe matki” mają być
swoistą antytezą modelu postępowania tak zwanej „Matki Polki” wobec dziecka
i rodziny.
________________
1

Już Elizabeth Badinter (1998) stawiała tezę ukazującą instynkt macierzyński jako konstrukt społeczny.
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Zdaniem zwolenników „nowego macierzyństwa”, kobieta-matka posiada
społeczne przyzwolenie na niedoskonałość i poczucie niepewności w swoim
macierzyństwie; może otwarcie przyznać się do odczuwanego rozczarowania czy
lęku wobec własnego macierzyństwa. Małgorzata Sikorska twierdzi, iż „nowa
matka” jest aktywna w sferach pozarodzinnych i w coraz szerszym zakresie może
decydować o kształcie własnego macierzyństwa, np. bez obawy przed dezaprobatą społeczną może podjąć decyzję o samotnym macierzyństwie. Warto w tym
momencie zauważyć, iż w perspektywie feministycznej określenie „samotna
matka” jest uważane za termin pejoratywny. Dotyczy on bowiem nie tylko kwestii społecznej, lecz także psychicznej podmiotu, gdyż wskazuje na swoisty kryzys
emocjonalny kobiety-matki. Postuluje się więc zmianę określenia na „matka
samodzielna” (zob. Kasten, 2013: 66-67).
Co więcej, współcześnie coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem
bezdzietności z wyboru (to jest niebędącej wynikiem bezpłodności partnerów).
Przyczyn tego zjawiska z pewnością jest wiele. Często fenomen bezdzietności
tłumaczy się powodami ekonomicznymi, bowiem w obecnych czasach dzieci nie
są postrzegane (jak miało to miejsce dawniej) jako pomoc ekonomiczna, lecz
jako finansowe obciążenie. W tej perspektywie posiadanie potomstwa staje się
luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić (Gancare, 2013). Związki,
w których oboje partnerzy pracują i nie posiadają dzieci, często określane są
w literaturze przedmiotu mianem „DINKS” (double incom – no kids, czyli: podwójny dochód – żadnych dzieci) (Slany, 2008: 85).
Rezygnacja z roli rodzicielskiej (w tym roli matki) może być także skutkiem
obecnej we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej tak zwanej ideologii
konsumpcji, kulturowo kreowanych potrzeb o charakterze hedonistyczno-narcystycznym (Cybal-Michalska, 2006), emancypacji kobiet i ruchów feministycznych, promowania w mediach orientacji na szczupłe i piękne ciało (Melosik, 2003: 78), wzrostu indywidualizacji (Sobczyńska, 1995: 75), oddzielenia sfery
erotycznej od prokreacji czy też upowszechnienia antykoncepcji (Grabowska,
2007: 321).
Niezależnie od przyczyn tego zjawiska, faktem jest, iż – jak zauważa Krystyna
Slany – „w ponowoczesnym świecie, po raz pierwszy od tysięcy lat, wykształceni
ludzie zaczynają żywić przekonanie, że kobieta (…) może zostać matką, jeśli
sama tego pragnie. Takiej wolności w podejmowaniu decyzji nie dawały kobiecie
poprzednie typy społeczeństw” (cyt. za: Pawelska, 2005: 31).
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Warto jednak zauważyć, iż zarówno bezdzietność, jak i odraczanie decyzji
o macierzyństwie rodzi szereg konsekwencji nie tylko dla jednostki (np. trudność
w poczęciu dziecka w późnym wieku), ale i dla całego społeczeństwa. Analizy
demografów jednoznacznie bowiem wskazują, iż od ponad dwudziestu lat liczba
dzieci rodzących się w Polsce nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń,
która występuje wtedy, gdy wskaźnik dzietności kształtuje się na poziomie 2,1–
–2,15. W naszym kraju wskaźnik ten wynosi jedynie 1,3 i stanowi jeden z najniższych zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Spośród państw Unii Europejskiej w roku 2012 niższy wskaźnik dzietności od Polski występował jedynie
w Portugalii2. Co więcej, przewiduje się, że do 2035 roku liczba urodzeń w Polsce
będzie stale malała.
Te niekorzystne zmiany wynikają w dużej mierze ze zmiany struktury populacji kobiet – przewidywany jest ciągły spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym
(GUS, 2012). Nie są to jednak jedyne powody omawianej tu sytuacji demograficznej. Jak już wspomniałam, wiele kobiet świadomie rezygnuje z macierzyństwa
lub – jak dowodzą wyniki badań Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej – kobiety odraczają tę decyzję w czasie, co niejednokrotnie pociąga za sobą szereg konsekwencji
w postaci na przykład trudności z poczęciem dziecka (Lesińska-Sawicka, 2008:
246), a co za tym idzie – mniejszej możliwości podjęcia roli matki wobec większej liczby dzieci. I choć istnieje wiele walorów późnego macierzyństwa (jak na
przykład samodzielność finansowa matek), to jednak, powtórzę raz jeszcze, istnieje szereg zagrożeń zarówno dla dziecka, matki, jak i całego społeczeństwa,
wynikających z późnego macierzyństwa. Świadomość ich występowania przekonuje, iż współcześnie pełnienie roli matki wymaga szczególnego wsparcia.
Jak się okazuje, mimo iż współcześnie zanika podział na tak zwane role typowo męskie i kobiece, to można jednak zauważyć, iż sposób i zakres pełnionych
przez kobiety ról – szczególnie w gospodarstwie domowym – niezmiennie od
wielu lat zdecydowanie różni się od sposobu i zakresu pełnienia tych ról przez
mężczyzn (Beck, Beck-Gernscheim, 2002: 101-118; Titkow, Duch-Krzystoszek,
Budrowska, 2004: 214-218). Jak wynika z danych ostatnio prezentowanych przez
CBOS, mimo iż od 2004 roku coraz częściej obowiązki domowe wykonują osoby
obojga płci, to jednak „w większości polskich domów tylko kobiety obarczone są
wykonywaniem takich czynności, jak: prasowanie, pranie, przygotowywanie
________________
2

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=
tsdde220&plugin=0, (dostęp: 15.05.2014 r.).
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posiłków, zmywanie naczyń, rutynowe sprzątanie, gruntowne porządki” (CBOS,
2013b: 14).
Kobiety-matki wykonują także większość czynności opiekuńczo-wychowawczych, bowiem pomimo wzrostu (w porównaniu z 2006 rokiem) zaangażowania
mężczyzn i częstego wykonywania wybranych obowiązków przez przedstawili
obojga płci, to jednak np. udzielanie dzieciom pomocy w odrabianiu lekcji nadal
spoczywa głównie na barkach kobiet (CBOS, 2013b: 12). Co więcej, badania
przeprowadzone przez Anetę Mac wśród młodych matek wskazują, iż doświadczają one szeregu trudności w pełnieniu tej roli. Są to na przykład trudności
związane z karmieniem dziecka, pielęgnacją, snem, zdrowiem oraz ustaleniem
opieki nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców (Mac, 2013: 73). Dane te
umacniają w przekonaniu, iż pełnienie roli matki wymaga wsparcia.
Omawiając trudności, jakie przeżywają współczesne kobiety-matki, należy
jednak przede wszystkim zauważyć, iż rodzinne role kobiece nie są jedynymi,
jakie one podejmują. Coraz więcej kobiet stara się (z różnym skutkiem) łączyć
pracę zawodową z obowiązkami domowymi (Kwak, 2007: 84). Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Annę Titkow, Danutę Duch-Krzystoszek oraz
Bogusławę Budrowską wynika, iż dla 62% kobiet równe traktowanie domu i pracy zawodowej stanowi zadanie życiowe (Titkow, Duch-Krzystoszek, Budrowska,
2004: 162). Okazuje się więc, że współczesne kobiety, oprócz wykonywania zadań
na rzecz gospodarstwa domowego oraz czynności opiekuńczo-wychowawczych,
często są również aktywne zawodowo.
W literaturze poruszającej kwestię pracy kobiet wyróżnia się trzy wzorce kobiecych karier zawodowych:
• kobieta zajmuje się przede wszystkim rodziną i domem, zawodowo pracuje
rzadko, wykazując niski poziom zaangażowania;
• kobieta, po urodzeniu dziecka, przerywa pracę na czas wychowania potomstwa, po czym powraca do pracy (kariera przerywana);
• kobieta bezpośrednio po ukończeniu edukacji rozpoczyna pracę zawodową,
a kiedy zostaje matką, nie przerywa pracy, lecz łączy kilka ról jednocześnie (matki,
żony, pracownika) – jest to tak zwana kariera dwutorowa (za: Strykowska,
1992: 94).
Zdaniem Margarety Wysockiej, „charakterystyczny dla praktyki łączenia
obowiązków opiekuńczych z pracą zawodową polskich rodzin jest model z podwójnym obciążeniem kobiet (dual earner model – double burden of females),
odpowiadający zjawisku tak zwanego podwójnego etatu” (Wysocka, 2010: 274).
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Wśród negatywnych konsekwencji łączenia przez kobiety obowiązków rodzinnych i zawodowych wymienia się w literaturze między innymi: przeciążenie
(wymagania przekraczają czas i możliwości podmiotu) oraz trzy rodzaje konfliktów na linii „rodzina-praca”:
• konflikt czasu – pojawia się, gdy czas poświęcony na pełnienie jednej roli
nie może być wykorzystany dla drugiej;
• konflikt napięć – zachodzi wówczas, gdy wywołane napięcia w jednej roli
mają wpływ (oddziałują) na sposób pełnienia drugiej roli;
• konflikt zachowania – ma miejsce w sytuacji, gdy style zachowania charakterystyczne dla jednej roli są nieodpowiednie dla zachowań, jakich oczekuje się
od jednostki podczas pełnienia przez nią drugiej roli (Strykowska, 1992: 95-96).
Biorąc pod uwagę powyższe, można uznać, że znaczącą trudnością, z jaką
zmagają się współczesne kobiety-matki, jest wynikająca z przemian kulturowych
wielość i różnorodność ról przez nie pełnionych.
Warto zauważyć, iż w kontekście tej różnorodności ról, wiele kobiet przeżywa dylematy związane z pełnieniem roli matki. Przeprowadzone przeze mnie
(w marcu 2014 roku) badania wśród 241 bezdzietnych kobiet w wieku 18-40 lat
potwierdzają tę tezę3.
Dylematy, o których mowa, nierzadko są (o czym już wspominałam) rozwiązywane przez kobiety poprzez zastosowanie strategii: odraczania podjęcia decyzji o macierzyństwie, świadomego odraczania momentu podjęcia roli matki czy
nawet całkowitej rezygnacji z podjęcia i pełnienia tej roli (Sobolewska-Popko,
2012). Zdaje się więc, że gdyby udzielane współczesnym kobietom wsparcie było
wystarczające, sięgałyby one po inne strategie rozwiązywania dylematów lub
w ogóle by ich nie doświadczały (albo przeżywałyby je w mniejszym zakresie).

Wsparcie współczesnych kobiet-matek:
rzeczywistość i postulaty
Jakiego więc wsparcia należałoby udzielić współczesnym kobietom-matkom, aby
zachęcić je do podejmowania roli matki i usunąć albo przynajmniej pomniejszyć
przeżywane przez nie trudności? Odpowiadając na to pytanie, warto podkreślić,
________________
3

Wyniki i wnioski z badań planuję wkrótce opublikować w artykule całkowicie poświęconym kwestii przeżywania i antycypowania przez współczesne kobiety dylematów związanych z podjęciem i pełnieniem roli matki oraz ich uwarunkowaniom.
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iż w literaturze wymienia się wiele klasyfikacji i rodzajów wsparcia, których uruchomienie zależy między innymi od sytuacji, w jakiej znajduje się osoba lub grupa osób potrzebujących wsparcia.
W niniejszym artykule, z uwagi na specyfikę poruszanego tematu, omówię
wyróżnioną przez Zofię Kawczyńską-Butrym kategorię „wsparcia przez świadczenie usług” (Kawczyńska-Butrym, 1998). Ten rodzaj wsparcia może obejmować zarówno usługi odpłatne, jak i nieodpłatne, zaś ich świadczenie może dotyczyć czynności wykonywanych tak w domu, jak i poza nim.
W kontekście pełnienia roli matki, tego typu wsparcie miałoby polegać na
wspieraniu kobiet w wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnienia tej
roli, np. na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod nieobecność matki. Ten rodzaj wsparcia zdaje się mieć współcześnie szczególne znaczenie, bowiem – jak
dowodzą dane dostarczone przez CBOS z 2013 roku – „jedna trzecia matek
w wieku 18-45 lat musiała zrezygnować z pracy (lub z jej podjęcia) ze względu na
trudności w zapewnieniu dzieciom opieki, a co dziesiąta została zwolniona
z pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego” (CBOS,
2003a: 8).
Co więcej, wyniki przeprowadzonych w ostatnim czasie badań przekonują
o szczególnym znaczeniu omawianego tu rodzaju wsparcia. Wymienię tu choćby
badania Justyny Deręgowskiej i Marty Majorczyk (2012), Joanny Ostrouch-Kamińskiej (2011) czy też Agnieszki Lipińskiej-Grobelny (2014). Jak się okazuje, współcześnie zachodzi pilna potrzeba zapewnienia matkom/rodzicom możliwości skorzystania ze wsparcia w postaci opieki nad dziećmi pod nieobecność
rodzicieli. Nie oznacza to jednak, że tego typu wsparcia nie ma. Ono istnieje, lecz
jest niewystarczające, a zarazem nieefektywne.
Jak powszechnie wiadomo, sieć wsparcia można tworzyć w ramach najbliższej rodziny, grona przyjaciół, specjalistów, a także odpowiednich instytucji.
Wsparcie, o którym mowa, mogą więc zapewnić i najczęściej zapewniają między
innymi: partner kobiety / ojciec dziecka, osoby z najbliższej rodziny, np. dziadkowie dziecka, czy też zatrudniona opiekunka lub instytucje opieki, np. żłobki,
kluby malucha.
Co się tyczy partnera matki / ojca dziecka, współcześnie wzrasta zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi. Badacze rzeczywistości społecznej przekonują, iż jesteśmy świadkami znaczących przemian nie tylko w zakresie realizowania roli matki, lecz także roli ojca. We współczesnym piśmiennictwie, obok
terminu „nowe ojcostwo” (Sikorska, 2009: 192-205), pojawiają się sformułowania
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typu: „odpowiedzialne ojcostwo”, „pozytywnie zaangażowane ojcostwo”, „aktywne ojcostwo”, „opiekuńcze ojcostwo” (Bakiera, 2003: 146) czy „ojcostwo wychowujące” (Dąbrowska, 2005: 121). Jak zauważa Lucyna Bakiera, obecnie „ojcostwo skoncentrowane na pełnieniu roli społecznej (ang. fatherhood) ustępuje
miejsca działaniom ukierunkowanym na budowanie relacji z dzieckiem (ang.
fathering)” (Bakiera, 2003: 144). Taki właśnie obraz ojcostwa coraz częściej prezentowany, a zarazem wzmacniany jest w reklamach skierowanych do masowego
odbiorcy. Dawid Kaiser podsumowuje ten fenomen w następujący sposób: „Postępowy i nowoczesny obraz ojcostwa przedstawiony we współczesnej reklamie
wpisuje się w zmiany, jakie dokonują się w polskim społeczeństwie, co sprzyja
rekonstruowaniu i upowszechnianiu nowej wizji ojcostwa” (Kaiser, 2010: 235).
Opisywane zjawiska przybierają postać swoistej zmiany w mentalności ludzi,
a każda zmiana – jak wiadomo – wymaga czasu, bowiem jest procesem, na który
składają się liczne przekształcenia. W tym kontekście nie dziwi fakt, iż mimo
realnego wzrostu zaangażowania mężczyzn (w porównaniu do roku 2006)
w wykonywanie określonych obowiązków domowych i tych związanych z opieką
nad dzieckiem, kobiety nadal w znacznym stopniu są szczególnie nimi obciążone
(CBOS, 2013b: 12-14). Wsparcie partnerów niejednokrotnie okazuje się więc
nadal niewystarczające.
Warto jednak podkreślić, iż w maju 2013 roku zaszły zmiany w przepisach
prawa polskiego wprowadzające tak zwany „roczny urlop rodzicielski”4. Określenie to ma jednak charakter umowny, bowiem w wyniku wprowadzonych
zmian, rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku będą mogli skorzystać z 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego (z czego 14 tygodni może wykorzystać jedynie matka), 6-tygodniowego urlopu dodatkowego i 26-tygodniowego
urlopu rodzicielskiego. Omawiane zmiany mają na celu między innymi zaangażowanie mężczyzn do większego uczestnictwa w opiece nad potomstwem, a tym
samym wsparcie kobiet w opiece nad dziećmi i poprawienie ich sytuacji na rynku pracy. Na efekty i ocenę tych zmian będzie trzeba jednak poczekać. Dopiero
wówczas będzie można zweryfikować przewidywania Polaków na temat wprowadzonych zmian. Jak się bowiem okazuje, według wyników badań CBOS
z czerwca 2013 roku, najwięcej osób (33%) uważa, że mniej niż połowa ojców
skorzysta z możliwości wykorzystania „urlopu rodzicielskiego”. Niemal połowa
________________
4

Ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2013, poz. 675) ze zm.
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badanych (44%) twierdzi, że zmiany nie wpłyną na sytuację kobiet na rynku
pracy (CBOS, 2013c: 2).
Jak już wcześniej zasygnalizowałam, oprócz wsparcia partnera, kobiety-matki
często mogą liczyć na wsparcie ze strony dziadków. Wyniki badań wspomnianej
już Anety Mac przekonują, iż najczęstszą metodą pokonywania trudności przez
matki małych dzieci jest zwracanie się o pomoc właśnie do dziadków dziecka
(42%). To oni (zwłaszcza zaś babcie) cieszą się największym zaufaniem rodziców
(Mac, 2013: 150). Co więcej, wyniki analizy CBOS (marzec 2013 rok) wskazują,
iż wśród kobiet, które mogły liczyć na wsparcie dziadków, szanse zdecydowania
się na macierzyństwo lub na kolejne dziecko są ponad trzykrotnie większe niż
wśród tych, które takiego wsparcia nie mogłyby oczekiwać (CBOS, 2013a: 5).
Niestety, kobiety nie zawsze – z różnych przyczyn5 – mogą liczyć na wsparcie
swoich i/lub partnera rodziców. Mogą wówczas powierzyć opiekę nad dzieckiem
zatrudnionej opiekunce lub osobom pracującym w klubach malucha lub żłobkach. Jak jednak wynika z omawianych badań A. Mac, niewiele matek korzysta
z tego typu wsparcia. Z pomocy opiekunki skorzystało 33% matek (z powodu
braku możliwości pozostawienia potomstwa „z kimś z rodziny”), z usług instytucji typu żłobek skorzystało 12%, natomiast z klubu malucha jedynie 9%. Matki
przyznały, że miały ograniczone zaufanie do opiekunek (lub w ogóle go nie miały), zaś żłobki wybierały „w ostateczności” (jeśli nie mogły liczyć na pomoc
dziadków, zaś wsparcie opiekunki było zbyt drogie) (Mac, 2013: 152-154). Trzeba też dodać, że nie są to jedynie powody, dla których kobiety-matki rzadko korzystają ze wsparcia niań i/lub instytucji powołanych do opieki nad małymi
dziećmi. Z danych dostarczonych przez CBOS (marzec 2013) wynika bowiem, że
ponad połowa matek narzeka na zbyt wysokie koszty zatrudnienia opiekunki, co
trzecia podkreśla brak wolnych miejsc w żłobkach/przedszkolu oraz zbyt wysokie opłaty za żłobek/przedszkole, co czwarta kobieta wskazuje na niedostosowanie godzin otwarcia żłobków/przedszkoli do godzin pracy, zaś co piątka – na
brak przedszkola/żłobka w okolicy (CBOS, 2013a: 9). Warto w tym miejscu podkreślić, iż na podstawie badań nad znaczeniem wsparcia społecznego stwierdzono, iż jednym z najistotniejszych parametrów, od którego zależy efekt pomocy,
jest dostępność sieci (Sęk, Cieślak, 2004: 15).
________________
5

Zjawisko starzenia się społeczeństwa coraz częściej powoduje konieczność sprawowania opieki
przez osoby w wieku produkcyjnym zarówno nad własnymi, często schorowanymi rodzicami, jak i nad
dziećmi. Zjawisko to określane jest mianem the sandwich generation (zob. Neal, Hammer, 2007).
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Biorąc pod uwagę powyższe, można przytoczyć postulaty wysunięte przez
matki i ojców uczestniczących w badaniach Joanny Ostrouch-Kamińskiej. Badaczka konkluduje, iż rodzice zwracali głównie uwagę na konieczność poprawy
jakości funkcjonowania instytucji świadczących wsparcie w opiece nad dziećmi,
w tym między innymi żłobków i przedszkoli. Badani wskazywali także na potrzebę większej ich dostępności oraz uelastycznienia czasu pracy (Ostrouch-Kamińska, 2011: 319-320).

Konkluzje końcowe
Podsumowując rozważania na temat wsparcia kobiet w zakresie pełnienia przez
nie roli matki, należy stwierdzić, iż zapewnienie im skutecznego wsparcia stanowi ważny czynnik zarówno dla podejmowania, jak i pełnienia przez nie tej roli.
Biorąc pod uwagę niepokojące zmiany demograficzne w Polsce, a także fakt doświadczania przez współczesne matki szeregu trudności zarówno w pełnieniu
roli matki, jak i w godzeniu wielu ról społecznych jednocześnie, można stwierdzić, iż dotychczasowe wparcie jest niewystarczające.
Zważywszy na złożoność omawianego zagadnienia oraz fakt nieustannie zachodzących zmian w zakresie postrzegania i realizowania roli matki, pragnę
podkreślić, iż poczynione w niniejszym artykule rozważania i wnioski odnoszą
się do tej grupy matek, które potrzebują i poszukują wsparcia w opiece nad
dziećmi. Mam bowiem świadomość, że każda kobieta realizuje rolę matki na
swój indywidualny i swoisty dla niej sposób. Można tu przywołać słowa Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej: „Jeden szablon, jedna matryca na pewno nigdy nie
sprawdzi się w stosunku do wszystkich kobiet, bowiem każda z nich w inny sposób, kierując się różnymi modelami i wzorami oraz indywidualnymi zapatrywaniami na rolę i zadania matki, będzie realizowała swoje macierzyństwo” (Lesińska-Sawicka, 2008: 72).
Sądzę, że podjęcie poszerzonych i pogłębionych badań dotyczących sytuacji
kobiet-matek, a w konsekwencji planowanie, realizacja i ewaluacja odpowiednich
działań wspierających, są dziś szczególnie pożądane.
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Playing the Role of a Mother as a Support
Summary
The analysis of the role of the mother seem to be important from both: an individual and a social
perspective. For an average woman, giving birth to a baby and consequently becoming a mother is
a turning point in her biography; it is a critical life event because it is connected with a specific
change of values and it opens a new stage of life. Therefore, giving birth to a baby plays a crucial
role in the development of an individual. When it comes to the social value of considering
mother’s role, especially the issue of supporting women in playing this role, it derives from changes
in perceiving motherhood and alarming demographical changes.
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The role of the mother can be considered in two ways: taking the role (giving birth to a baby)
as well as playing the role (performing the tasks connected with having a child). Describing the
process of taking the mother’s role, one can take into account: woman’s age, her motivation (both
the encouraging and discouraging factors); circumstances of conception (for example: natural
conception, in vitro, adoption); the number of the acts taking the role (number of children); expected difficulties in taking this role and the ways of coping with the problems; the place of the role
in the hierarchy (or structure) of life plans.
On the other hand, playing the role of a mother, namely activities connected with taking care
of the child and upbringing, can be considered in different ways: the scope of actions; the kind of
actions; mother’s level of independence while she is performing the actions; other people’s help in
performing the actions; difficulties in those actions and different ways of coping with the problems, as well as the received support.
This article presents the issue of supporting the women in playing the role of the mother; the
issue of giving support to the mothers during the process of taking the role was not discussed,
because it is complex and should be described separately.
For several decades there have been many system, economical, demographic, cultural-social
and traditional changes, which in a significant way influenced the perception of the role of the
woman, together with her role of a mother.
More and more often in the literature of the subject one can find expressions such as: ‘new
motherhood’ or ‘a new mother’. A contemporary women-mother more and more often is socially
allowed to confess to her own imperfection and her feeling of uncertainty in her motherhood; she
can openly admit to her disappointment or fear of her own motherhood.
‘A new mother’ is active in extra-family environment and in a broader spectrum she can decide on the shape of her own motherhood; for instance, with no fear of social disapproval she can
decide to bring her child up alone.
Nowadays more and more often we came across childlessness of choice (that is, not as the
effect of partners’ infertility). Resignation of the parent role (together with the mother’s role) can
also be an effect of consumption ideology, culturally created hedonistic-narcissistic needs, the
emancipation of women and feministic movements, promotion of slim and beautiful body in
media, the increase of individualization, separating erotic sphere from procreation or dissemination of contraception.
It is worth mentioning that childlessness as well as postponing the decision to be a mother has
its consequences not only for one person, but also for the whole society. The analysis of demographers unambiguously show that for over twenty years the number of births in Poland hasn’t ensured simple replacement of generations, which occurs when the fertility rate is 2,1 – 2.15. In our
country this rate is only 1,3 and it is one of the lowest fertility rates both in the European Union
and in the world. Among the EU member countries in 2012 a lower fertility rate than in Poland
was only in Portugal. Moreover, it is said that until 2035 the number of births in Poland will still
decrease.
Those unwelcome changes derive from the changes in the structure of women population,
that is, a constant decrease in the number of women in reproductive age is predicted. As I have
mentioned before, many women consciously resign from being a mother or they postpone this
decision, what many times has its consequences in, for example, difficulties with conception, and
in a consequence – narrower range of possibilities for taking the mother’s role and smaller number
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of children. And although there are many advantages of late motherhood (such as, for example,
mother’s financial independence), it is crucial to emphasize that there are many serious threats
resulting from late motherhood for the child, for the mother and for the whole society. The awareness of the threats persuades us that nowadays playing the role of the mother requires strong support.
Moreover, much research shows that women who decide to be mothers very late, come across
many difficulties connected with taking care of the baby. This happens because many mothers,
apart from taking care and upbringing the child, are working at the same time. Therefore, it is
postulated to give them a strong support through providing services. In the context of playing the
mother’s role, this support would mean for example taking care of the child during mother’s absence. It does not mean that this kind of support does not exist at all. It does exist, but it is not full
and complete, therefore, it is insufficient. In effect there is a great need for increasing this kind of
support and making it more available, which many research indicate.
In conclusion, it is worth mentioning that providing the women with complete support is
a significant factor in both: taking and playing the role of the mother. Taking many facts into
account, namely: serious demographical changes in Poland; the fact that contemporary mothers
face many difficulties while playing the role of a mother and the fact that they have real difficulties
with performing different social roles at the same time, one must admit that actions and support
taken up to date are insufficient.
Considering the complexity of the issue and the fact that there are constant changes in the
perception of a mother and in playing the mother’s role, I would like to emphasize that the
abovementioned considerations and conclusions apply only to those mothers who need and look
for support in taking care of their children. I am aware of the fact that every woman takes and acts
her role of a mother in her own, individual way.
Further and extensive research on the situation of women-mothers and planning, realization
and evaluation of adequate support is much-desired nowadays.
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Breastfeeding provides good-quality nutrition for babies and can be very
beneficial for both mom and baby. However, modern women face many
challenges in breastfeeding their babies that can be attributed to today’s
ever-evolving cultural and psycho-social underpinnings. These multiple
barriers to breastfeeding in today’s society hinder women from developing
a good breastfeeding relationship with their babies. The various factors that
prohibit initiation and prolonged breastfeeding however can be counteracted by examining the barriers to breastfeeding and finding reasonable
methods for resolving the challenges. Twenty-first century women who
desire to breastfeed can be successful at achieving their breastfeeding goals
with greater support by society and by having more confidence in themselves.

Not long ago the practice of breastfeeding was commonplace and was the main
means for providing infants and young toddlers the nutrition necessary to grow
into healthy adults. However, at the turn of the twentieth century, there became
an increasing number of women who chose artificial means to feed their babies
and preferred methods such as bottle feeding and using formula over breastfeeding their infants (Sanders, 2013: 71). Many of today’s women still choose to
forego what is free and natural nutrition through the art breastfeeding for the
more expensive and artificial nutrition through the use of bottles and baby formula despite the ever-growing global campaigns to increase the rate of breastfeeding. It is therefore of utmost importance to determine what exactly is gui-
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ding the decision-making of women in today’s society especially for those mothers who greatly want to breastfeed their babies. Further examination of the issue
results in multiple reasons why women are not choosing to breastfeed. These
multifaceted reasons for choosing the bottle over the breast can be seen as barriers to successfully developing a healthy breastfeeding relationship between
mother and baby that discourage both modern mothers and modern health care
workers who have an interest in providing good nutrition for babies. Obstacles
to breastfeeding can be broken down into several categories that often overlap
including biological, cultural, and psychosocial factors.
There has been increasing research over the recent years about the health
benefits of breastfeeding that exist for both mothers and babies. Some of the
maternal benefits of nursing include an increased sense of bonding with one’s
infant, more rest, lower blood pressure, a quicker return to uterine size after
birth, a decreased risk of excessive bleeding after birth, a reduced rate of ovarian
and breast cancer, a reduced rate of type two diabetes, and an increased amount
of weight loss after giving birth (Senie, 2014: 70). Likewise some of the benefits of
breastfeeding for infants include a reduced rate of infection especially involving
the ear, urinary tract, and respiratory tract which also decrease the incidence of
hospitalizations and pediatrician off visitations (Alexander [et al.], 2014: 173). In
addition to a healthier immune system, babies benefit from breast milk by having a reduced rate of SIDS, celiac disease, and diabetes (Perry [et al.], 2014:
634). These beneficial aspects that result from nursing occur even for babies who
are only able to breastfeed a few times daily (Huggins, Ziedrich, 2007: 86). Specific returns to the society in general that come from a result of more mothers
choosing to breastfeed include a decrease in health care related expenses for
mothers and babies who would have otherwise developed health problems if
they would not have chosen breastfeeding and the economic and environmental
benefits of having less packaging and plastic bottles in circulation to fill up landfills (Cohen, Wright, 2011: 159).
The combined advantages of increased maternal and infant health for nursing mothers have contributed to the mounting campaigns in support for breastfeeding among world health agencies, breastfeeding advocates, and pediatricians.
As such, the World Health Organization recommends that babies should be
exclusively breastfed for the first six months of life and that breastfeeding should
continue after the first six months with the addition of beginning foods up until
the age of two and beyond (World Health Organization, 2014). However, even
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with increasing evidence that breastfeeding is an important aspect for maternal
and infant well-being, the rate of breastfeeding mothers is far below what is desired. This can be seen most apparently when the numbers of women who still
breastfeed over the months after giving birth decreases substantially. For instance in the United States, only approximately 70% of women choose to initiate
breastfeeding after delivering their baby and approximately 30% of those women
still continued to breastfeed their babies after six months of age (Halley, 2007: 80).
Goals for increasing the rate of nursing by health organizations are ambitious. The Healthy People 2020 target for breastfeeding goals within the next six
years include a rise in the rate of breastfeeding initiation to a little over 80%,
a rise in the rate of breastfeeding at the six month mark to a little over 60%, and
a rise in the rate of breastfeeding at one year to almost 35% (Healthy People
2020, 2014). In order to reach these targets, great changes must occur in the perception and attitudes toward breastfeeding on the cultural and society levels.

Biological Barriers
Biological barriers to breastfeeding consist of the anatomical and physiological
differences between various women and their babies that prevent some women
from become fully successful at breastfeeding. Although many of these barriers
such as cleft palate, nipple inversions, and tongue tie have existed for many hundreds of years, it has only been until recent times where some of these biological
barriers could be ameliorated by modern medicine through corrective surgery
and use of nipple shields (Brodsky, 2008: 64). Ironically, however, modern advances in health care have also provided new biological hindrances to breastfeeding due to some of the interventions that occur during the labor and delivery
process. Nevertheless, with careful support and greater education for mothers,
these biological obstacles can be rectified.
One of the very first barriers to breastfeeding that modern women face can
be traced back to the birth process itself especially if the birth occurs in the hospital setting. This is the entry point to where mothers first receive medical care
after the birth of their babies and where many women began the process of establishing a healthy breastfeeding relationship with the baby. Along with risk
factors that exist before a baby is even born that decrease a mother’s ability to
produce breast milk as quickly normal such as high blood pressure and hypothy-
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roidism, some procedures such as cesarean sections are known to delay milk
formation or lactogenesis (Simpson, Creehan, 2014: 631).With the rise in number of cesarean sections performed in first-world countries, it can easily be seen
how the rate of breastfeeding has remained lower than desired (Vadeboncoeur,
2011: 8).
Another common practice that reduces the mother’s ability to form breast
milk at a reduced rate that inhibits breastfeeding success is induction of labor
with Pitocin. In these cases, the milk supply of the mother is delayed in the first
48 hours after birth which causes frustration for the mother and baby when adequate nutritional sustenance is not given to the infant (Cook, Christensen, 2010:
318). Some women might be persuaded to give up breastfeeding after struggling
with supply during these initial days after delivering their baby especially if they
feel pressured by medical professionals to supplement with formula.
Health care providers can promote breastfeeding in multiple ways such as by
educating their patients on the health rewards to the mothers and babies who
nurse, answering questions related to breastfeeding, reducing the amount of
cesarean sections performed unnecessarily, reducing the amount of induced
labors that are not medically necessarily, and providing frequent opportunities
for mothers to nurse their infants in the period directly after birth (Alden [et al.],
2012: 609). Health care provider support is even more important than ever as
breastfeeding advice is no long as frequently handed down to from mother to
daughter as it has been previously done in centuries before. Lactation consultations, if available in the hospital, can be a great means to provide the initial emotional and educational support necessarily to trouble shoot breastfeeding difficulties early on and reduce the risk of a woman developing issues such as
mastitis and sore nipples that might dissuade her from wanting to continue
nursing (Lauwers, Swisher, 2005: 15).
There are also many ways that women can increase their chances of breastfeeding their infants successfully after delivery. Woman can educate themselves
using books and popular evidence-based websites such as www.kellymom.com
to prepare themselves about the mechanics of breastfeeding. Another simple way
to promote breastfeeding immediately after birth is to be aware of the hospital’s
breastfeeding policies and have a plan set aside for breastfeeding similar to what
is formulated in a birth plan that describes what a mother would like to have
happen in regard to deliver and breastfeeding (Evans, Aronson, 2005: 414). This
can be as simple as stating that the mother does not wish to have bottles or paci-
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fiers given to the infant which can lead to the baby becoming nipple confused
(Stein, 2013: 165). By a woman staying firm in one’s decision to follow the plan
set aside along that it is medically sound and agreed upon by a woman’s physician or midwife, new mothers can stay more focused on their goal to develop
good breastfeeding practices during the initial hours after birth.

Cultural Barriers
Cultural barriers to breastfeeding are those obstacles that are upheld due to
a woman’s culture that she resides in and differs between world regions, race,
and religions. How successful a woman is in developing a breastfeeding relationship can be directly related to how supportive her culture is about breastfeeding
and about women’s role in society (Manstead, 2007: 570). There is a clear difference in the rates of breastfeeding across many cultural subsets. Those most
likely to breastfeed their babies include women who are Caucasian, in their thirties, have at least some college education, are in a marital relationship, and have
a middle-class income (Lauwers, Swisher, 2010: 246). Alternatively, those least
likely to breastfeed their babies include those mothers who are in an ethnic minority, young in age, have less education, employed full-time, and have less social breastfeeding support (Pence, 1997: 114). Even though cultural barriers are
very specific to different world regions, there are important characteristics that
are common in many areas of the world that include the ideas of oversexualization of breasts and the idea of breastfeeding as an activity only meant
for the poor (Rudge, Holmes, 2010: 17-18).
One of the single most important cultural barriers to breastfeeding within
the Westernized world is the sexualization of women’s breasts as objects only
meant for the bedroom and not for the purpose of feeding babies (Kedrowski,
Lipscomb, 2007: 9). The implication of viewing breasts as only a sexual component of the body has several consequences for women attempting to breastfeed
that relate to the dynamics of the family and the woman as a part of society. The
first implication of viewing breasts as only sexual objects prevents some women
from being able to visualize the breasts as a means to provide nutrition for their
baby (Dettwyler, 2011: 109). This prevents them from initiating breastfeeding
because they have been taught by their culture that breasts are only sexual. Those
women that can view their breasts as having a dual purpose for sexual relations
and for breastfeeding might find that their husbands or partners discourage
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breastfeeding because the husband or partner cannot view the breasts as anything different than objects used in sexual foreplay (Jarman, Simpson, 1998: 30).
Some spouses and partners even develop a sense of jealously related to the infant
because the breasts were objects that the spouse or partner thought of as theirs
before the birth of the baby and do not want to share the breasts with the baby
(Penny, 2007: 465). These challenges can result in the mother choosing not to
breastfeed to reduce the conflict that either she feels about her breasts or her
partner feels about her breasts.
The second implication that results in the breasts being viewed as sexual
items comes from the fact that breastfeeding is not supported in the public setting in most western cultures (Harding, 1998: 25). This prevents women from
being able to travel outside of the home because of their baby’s demand for
breastfeeding. A woman would have to pump before going into a public place in
case her baby wanted to eat since breastfeeding is not socially accepted in many
public venues. There have been instances where women have been asked to leave
a public place such as a shopping mall or restaurant because they were breastfeeding their babies (Latteier, 2010: 75). Proponents to breastfeeding often point
out that advertising images in the public often portray women who are scantly
clothed; however, exposing one’s breast during the act of breastfeeding is discouraged even though it is natural (Colb, 2007: 74). As such, this contradictory
view of breasts in western cultures is troubling for women who want to provide
breast milk for their babies while doing their normal activities such as grocery
shopping and taking children to the park.
Women can overcome this cultural barrier of the over-sexualization of
breasts by choosing to shop at areas where breastfeeding is acceptable. They can
also become more aware of the local laws and be knowledgably of where breastfeeding is allowed in public and where it is not. These laws differ from region to
the next so it is important for women to be educated about their rights (Edelstein, Sharlin 2009: 76). Furthermore, women can help support other women in
their desire to breastfeed and promote greater awareness in the public about the
dual purpose of breasts so that breastfeeding can become a more culturally
appropriate activity in public. Lastly, women can use methods of covering up in
pubic or using discreet methods of breastfeeding when appropriate (Weiss, 2010:
149). Even so, methods that involve covering an baby and the breasts during
breastfeeding in public or around anyone who is uncomfortable with breastfeeding can serve to only promote ignorance about breastfeeding and can a more
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difficult method to breastfeed where a mother cannot properly view whether her
baby has latched onto the breast correctly due to the covering or due to the baby
being unable to breathe adequately due to the covering.
Another influential cultural barrier to women breastfeeding includes the idea
that breastfeeding is only meant for the poor and those who cannot afford formula (Holmes, Rudge, 2010: 17). Since breastfeeding is less costly than formula
feeding, some assume that the poor must breastfeed because they do not have the
means to purchase formula. This is culturally significant because breastfeeding
in some areas results in a dual stigmatization of poverty and breast milk that
consequentially leads to less women desiring to breastfeed. However, even this
cultural barrier is changing as the effects of modernization and marketing of
infant formula in third-world countries result in less women choosing to breastfeed as more people in the world have access to formula than ever before in human history (Chrisler, 2012: 276).

Psycho-Social Barriers
Psycho-social obstacles to breastfeeding consist of a large component of why
women choose to not breastfeed (Dalzell [et al.], 2010: 47). This class can be
further broken down into two parts which are attributed to the psyche of the
mother and the social aspects of what is like to be a new mother in today’s busy
society. As such, these two fragments of the barriers relating to psychology and
society are deeply intertwined when one affects the other in a self-denigrating
spiral that prohibits a woman’s ability to successfully breastfeed her baby.
The many psychological barriers to breastfeeding can prove to be equally as
challenging and detrimental to forming a good breastfeeding relationship as
biological and cultural obstacles. These hurdles come in multiple forms however
concentrate on the idea of perceived hardship that a mother will face if she
chooses to breastfeed over bottle feed with formula. Some of the more common
psychological reasons for a women who choose not to breastfeed include having
an embarrassment regarding the act of breastfeeding, having a lack of confidence
in the ability to breastfeed, having a fear that breastfeeding will result in less
freedom, having a fear that the woman’s body cannot produce an adequate supply of milk, having a fear that breastfeeding will results in breasts that are unattractive, and fear that breastfeeding is painful (Littleton-Gibbs, Engebretson,
2009: 708).
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One of the keys to dissolving psychological barriers lies in the fact that some
of the beliefs regarding breastfeeding might not even be true and, in fact, simply
a belief that is grounded in a fear that the woman has chosen to take on either
through her cultural upbringing or education. The mother feels that the negative
beliefs that prevent her from breastfeeding are real, and this further promotes an
environment and circumstances where breastfeeding becomes an impossible
activity. Only by reexamining a negative belief about breastfeeding that might
turn out as false, can a woman overcome her own barrier to breastfeeding. This
can be achieved by reflecting back on where the belief was picked up whether or
childhood or through television programming and evaluating honestly to oneself
if the belief about breastfeeding makes sense or is even true (Carr, 2011: 95).
Having a good understanding of the breastfeeding process through education
either by healthcare professionals or by actively seeking reading material through
books or online can prove to be enlightening.
Nonetheless, there are other psychological factors that may involve more
than simply changing a belief to create a positive change. One such instance that
can make breastfeeding more difficult includes that of postpartum depression
which can increase the anxiety and feelings of loneliness that a woman has after
giving birth making it more difficult for the woman to take care of herself and
her baby (Riordan, Wambach, 2010: 349). In these cases where the psychological
burden greatly affects a mother’s ability to provide to cope with daily life, interventions may include medication to help treat the depression, formal therapy,
and bolstering the support received by family and friends (Nonacs, 2006).
Social barriers, such as the need for women to have employment outside of
the home, include one of the main causes of women to stop breastfeeding
(Kedrowski, Lipscomb, 2008: 8). Returning to work represents a period of learning on how to juggle the needs of the woman, family, baby, and job-related responsibilities that did not exist in tandem before the woman gave birth. Many
women do well with breastfeeding while on maternity leave however find that
the growing demands and pressures of the workplace leave little time for fostering the breastfeeding relationship at home and for pumping breast milk at work.
Consequently, this is when many women who were previously successful in
breastfeeding give up and turn to infant formula as the answer to their breastfeeding crisis. As such, of those women who return to work before their babies
turn four months old, only forty percent are still breastfeeding by the end of the
babies first year of life (Eiger, Olds, 1999: 228).
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There are multiple reasons why breastfeeding becomes unsuccessful during
the time where a woman returns back to work. Shorter lengths of maternity leave
due to using up time meant for postpartum leave during the pregnancy because
of health issues related to pregnancy that make women unable to safely work also
contribute to the growing stress of mothers returning to work (Pollard, 2008:
105). This is true especially during the first six weeks after giving birth where
establishing a mature milk supply is most important for continued breastfeeding
success (Hark [et al.], 2014: 140). The prolonged periods of separation that constitute work also contributes to women choosing formula since greater periods of
not breastfeeding often result in a decreased milk supply since the act of breast
milk formation operates on a supply and demand cycle (Simpson, Creehan,
2014: 586). Therefore the less amount of time that a woman devotes to breastfeeding means the less milk that a woman can produce for her baby.
An increase in support from the workplace has been sited to help alleviate
some of the challenges of breastfeeding and working (Hall [et al.], 2012: 146).
Employers of new mothers can promote breastfeeding in a multitude of ways
that do not have to be necessarily costly. For employers in countries where
health insurance is provided as part of a benefit package for employees, employers can align with insurance companies that provide coverage for breastfeeding
supplies such as breast pumps that are necessary for woman who work outside of
the home. Additionally, employers can be more flexible in their demands of
women returning to work after having a baby and allow them to work from the
home if possible or have unconventional shifts that cater more to a new mother’s
schedule (Spark, 2007: 213). Businesses can furthermore ensure that women
have adequate time to pump their breast milk by allowing them sufficient breaks
that align closely to what the baby’s schedule (Meek, Yu, 2011: 185). This would
be very beneficial since issues of low or reduced milk supply can be reduced if
the pattern of pumping can be carried out in a similar manner to what a natural
breastfeeding pattern would be. Although a more costly alternative, employers
can offer childcare services on site of the place of employment which provides
a means for promoting a healthy breastfeeding relationship since mothers would
have greater access to their babies (Ying, 2005: 38).
Business companies can also do more to provide clean and comfortable areas
for breastfeeding women to pump their milk at work and to provide an area for
women to store their breast milk and pumping supplies (Cowley, 2008). Many
women feel that pumping their breast milk in the bathroom is unsanitary and
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uncomfortable and others have insufficient means to store their breast milk in
areas that do not create conflict in the workplace since some coworkers might
not want to share their lunch refrigerator with a woman’s breast milk (O’Reilly,
2010). Ultimately, the more unrestricted that breastfeeding can become by allowing greater freedom in the workplace, the more that motherly exhaustion and
health issues such as breast engorgement and mastitis can be avoided (Pairman
[et al.], 2010: 646).
Women can become advocates for themselves in the workplace by speaking
with their employers ahead of time about how they can fit in their pumping
within their work schedule and emphasizing how important breastfeeding is for
the well-being of their baby. They can also speak to their employers about private
areas where they can pump without being disturbed or pressured to give up that
location to someone else before they are finished pumping. This will help reduce
some of the embarrassment that some women have about pumping at their
workplace when coworkers do not understand what they are doing (LittletonGibbs, Engebretson, 2009: 723). They can likewise ask about the possibility of
working at home so that they can remain close to their babies. Furthermore,
mothers can maximize their pumping time at work by using a dual electric
pump, or preferably a hospital-grade pump, where milk can be more easily and
quickly expressed in order to minimize the time that is needed to take out of the
busy work day (Boswell-Penc, 2006: 113).

Conclusion
Although breastfeeding provides superb nutrition to babies as well as health
benefits to breastfeeding women, it is ultimately up to the mother to decide what
kind of infant nutrition is best suited for the individual needs of the mother and
baby. For those mothers who wish to breastfeed but find that the process is too
daunting compared to bottle feeding, exposing the challenging to breastfeeding
and finding common sense ways to dissolve the barriers, mothers can enjoy
a greater rate of success with nursing. The multiple challenges of breastfeeding
are often interrelated and include the spheres of biology, culture, psychology,
and sociology. It is difficult to separate the areas of barriers; however, once the
specific areas of concern are identified, simple methods for overcoming the challenges can be attained. Ultimately, by keeping abreast of the current obstacles
that exist for today’s women, breastfeeding can become more commonplace and
benefit society as a whole.
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Bieżące dyskusje na temat różnorodnych
barier biologicznych, kulturowych i psychospołecznych
wobec karmienia piersią w społeczeństwie współczesnym
Streszczenie
Nie tak dawno jeszcze karmienie piersią stanowiło powszechną praktykę służącą karmieniu niemowląt. Jednakże u progu XX wieku coraz więcej kobiet zaczęło stosować sztuczne metody karmienia. Obecnie wiele kobiet nadal preferuje tego rodzaju metody zamiast naturalnych, nawet
pomimo kosztów, jakie trzeba ponieść w tej kwestii, oraz szeregu kampanii promujących zdrowe
karmienie dzieci. Dalsze badania tego problemu wskazują na szereg powodów, dlaczego kobiety
nie wybierają karmienia piersią. Co więcej, wybór sztucznego pokarmu postrzega się jako barierę
wobec zbudowania zdrowej relacji łączącej matkę oraz dziecko. Bariery niesprzyjające upowszechnieniu się praktyki karmienia piersią można podzielić zaś na kilka kategorii: biologiczne, kulturowe
i psychospołeczne. Bariery biologiczne wynikają z różnic o charakterze anatomicznym oraz fizjologicznym pomiędzy kobietami i ich dziećmi uniemożliwiających skuteczne karmienie piersią. Dopiero od niedawna istnieją metody zabiegów chirurgicznych, które owe różnice niwelują. Paradoksalnie, pojawiły się też nowe bariery natury biologicznej, wynikające z rozwoju medycyny
i związane z interwencjami chirurgicznymi podczas samego porodu. Można je jednak przezwycię-

Keeping Abreast of the Multiple Biological, Cultural, and Psycho-Social Barriers

53

żyć, stosując inne metody chirurgiczne. Opieka medyczna może udanie promować karmienie
piersią poprzez edukację na rzecz zalet zdrowotnych wynikających z tej metody, udzielać informacji na ten temat, redukować liczbę niepotrzebnie wykonywanych cesarskich cieć i współtworzyć
większe możliwości dla matek decydujących się na naturalne metody karmienia. Do barier kulturowych zaliczyć z kolei możemy te przeszkody, które wynikają z modelu kulturowego, w jakim
funkcjonuje dana kobieta, oraz jej uwarunkowań rasowych czy religijnych. Wyniki badań w tym
zakresie sugerują, że częściej skłonne do karmienia piersią są białe kobiety w wieku około 30 lat,
posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zamężne i posiadające średni dochód. Przeciwnie
rzecz ma się w przypadku młodych kobiet pochodzących z mniejszości etnicznych, słabo wykształconych, zatrudnionych na pełen etat i nieposiadających wsparcia społecznego w tej materii. Do
przypadku barier psychospołecznych zaliczyć należy problem kobiet, które świadomie wybierają
sztuczny pokarm. Bariery te można dalej podzielić ze względu na konstrukcję osobowości matki
oraz aspekty społeczne odnoszące się np. do roli młodych matek w społeczeństwie współczesnym.
Dodać należy, iż oba ta aspekty przenikają się nawzajem. Przykładem takich barier może być niechęć wielu kobiet do karmienia piersią w miejscach publicznych. W świetle powyższej typologii,
stwierdzić możemy, iż pomimo tego, że karmienie piersią dostarcza dziecku pełnowartościowego
i naturalnego pokarmu, nadal w gestii samej matki pozostaje wybór, jaki rodzaj pożywienia dostarczy ona swojemu dziecku. Dzięki przezwyciężeniu zarysowanych powyżej problemów i barier
możliwe jest spopularyzowanie naturalnych metod karmienia także w dobie szybkiego rozwoju
społeczeństw zachodnich.
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Post-modernity has radically deformed the traditional ideas connected
with entering the role of mother. Old ways of maternal initiation,
passed from generation to generation, turned out to be inadequate. The
aim of the research was to define socio-cultural factors that change
defining and interpreting the key aspects of woman functioning in the
first weeks after giving birth to a child. Basing on the gathered narrative
interviews there were selected repetitive and subjectively meaning
experiences creating the first period motherhood images. The free
choice right experience and its psychological consequences, dilemma
between natural and medical phenomena interpretation/ pregnancy,
delivery, confinement and lactation/, emotional stress determinants or
young mothers’ social perception were experience-creating elements of
young women experiences. Pedagogical perspective in the analysis and
interpretation of aspects connected with entering the role of mother
may constitute a contribution in the approach to that present-day
women’s life period, as well as in forming a social support for the
motherhood.

Słabnące wskaźniki dzietności są jednym z istotnych problemów społecznych
często prezentowanych i dyskutowanych w przestrzeni publicznej. Statystyka
nieubłaganie wskazuje na to, że o ile w Polsce 2013 roku żyło ponad siedem milionów dzieci, to w roku 2035 będzie ich niemal dwa miliony mniej1. Refleksja
nad polityką społeczną skutecznie powstrzymującą spadki demograficzne jest
________________
1

Dane Eurostatu z końca 2010 roku wskazują na spadek wskaźnika w Polsce do 1.3. W roku 2013
mieliśmy w Polsce 7.2 milionów dzieci, w roku 2035 będzie ich jedynie 5.6 milionów.
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ważnym zadaniem całej Europy. Perspektywa społeczna w polityce sprzyjającej
rodzeniu dzieci winna korelować z głęboko rozumianą perspektywą indywidualną. Rodzicielstwo wpisuje się nie tylko w kategorie społeczności i narodu, nade
wszystkim wnika ono i odkształca wrażliwą przestrzeń intymnych relacji rodzinnych. Decyzja o urodzeniu dziecka jest, po pierwsze, związana z warunkami społeczno-ekonomicznymi (mogą one stanowić element hamujący), ale też, po drugie, w dobie dostępu do antykoncepcji wymaga indywidualnych dyspozycji,
umożliwiających nadanie macierzyństwu satysfakcjonującego wymiaru. Współczesność zaoferowała ludziom możliwość wyboru pomiędzy różnymi życiowymi
priorytetami i nie muszą one wiązać się z prokreacją. Można kształtować swoje
ewentualne macierzyństwo w przestrzeni między biologicznymi a społecznokulturowymi determinantami, lokować je w czasie, pośród innych płaszczyzn
życia, może ono być niezależną i dobrowolnie podjętą decyzją. Kobieta może
z roli matki zrezygnować i bez obciążeń realizować się w innych dziedzinach
życia. Apele odwołujące się do sumienia i/lub dobra narodu, ideologiczne zachęcanie do urodzenia dziecka, formułowane przez organizacje państwowe i religijne, mogą przegrywać z indywidualną analizą jasnych i ciemnych stron macierzyństwa dokonaną przez kobietę. Nie bez powodu niektóre religie radykalnie
i dogmatycznie pozbawiają kobiety prawa do niezależnej decyzji.
Na kobiece decyzje wpływ mają elementy definiujące i opisujące realia macierzyństwa, wartości z niego płynące, ale także subiektywnie odczuwane zagrożenia związane z jego przeżywaniem. W otaczającej nas kulturze indywidualizmu jakość doświadczeń indywidualnych matek przekłada się na konkretne
wskaźniki dzietności. Kobiety reagują na poczucie osamotnienia i nakładanie na
nich nadmiernego obciążenia, ograniczając liczbę urodzeń. Diagnoza samopoczucia matek i zakres społecznego wspierania ich w wysiłku rodzicielskim może
być zatem jednym z kluczowych czynników w rozwiązywaniu problemów demograficznych.
Macierzyństwo to przestrzeń bardzo osobista, co sprawia, że stanowi ono
trudną kategorią badawczą. Odwołać się tu trzeba do odczuć i interpretacji młodych kobiet, które pełnią różnorodne role, żyją w różnych przestrzeniach życia –
dokonują wyboru, oceniając atrakcyjność roli matki pośród innych ról. Czynniki
rozstrzygające o jakości doświadczeń w postaci konkretnych determinant wyłoniły się w trzyetapowych badaniach prowadzonych metodą biograficzną w latach
2008-2010 na Dolnym Śląsku (180 wywiadów narracyjnych). Badani szeroko
opowiadali o doświadczeniach pierwszego okresu rodzicielstwa, odnosząc się do
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prezentowania tych elementów, które w ich poczuciu decydowały o jego jakości.
W drugim etapie (rok 2012) uszczegółowiono formułę wywiadów narracyjnych
w postaci wskazanych (wyłonionych wcześniej) elementów i przeprowadzono je
w skromniejszej formie – drogą elektroniczną. Grupa badanych wyniosła 38 kobiet, które urodziły dziecko w ostatnich kilkunastu miesiącach (od początku 2010
roku). Narzędzie zawierało kilka szeroko postawionych pytań skoncentrowanych
na doświadczeniach wytypowanych jako kategorie w pierwszym etapie badań.
W trzecim etapie zebrano 62 wypowiedzi pisemne młodych, jeszcze bezdzietnych
kobiet, dotyczące decyzji o urodzeniu, nadziei i obaw związanych z decyzją
o macierzyństwie. Grupa była niereprezentatywna, stanowiły ją studentki pedagogiki i psychologii w wieku 21-36 lat.
Obrana droga postępowania w pierwszym etapie polegała na systematycznym
i długotrwałym zbieraniu danych dotyczących obserwowanego wycinka rzeczywistości, przestrzeni intymnych relacji rodzinnych, „wsłuchiwania się” w głos
rodziców, a dopiero w wyniku dojrzewania samego procesu badawczego zyskiwano wgląd w pewne wyłaniające się kategorie teoretyczne. Styl ulokowania głosu badacza miał charakter interaktywny, doświadczenia badanych współbrzmiały
w dialogu z osobą prowadzącą badania. Charakterystyczna dla obranej drogi
badawczej była prekonceptualizacja problemowa – nie od razu formułowano
problemy badawcze, one również były efektem doświadczenia oraz zdolności do
rozumienia i interpretacji. Wyłonione w pierwszym etapie krytyczne momenty,
opisujące dalsze przeżywanie macierzyństwa, dotyczyły faktów następujących po
sobie: samej decyzji o dziecku, przebiegu ciąży, doświadczeń porodu, pierwszych
tygodni po urodzeniu. Druga faza badań wyłoniła kategorie teoretyczne porządkujące zebrany materiał empiryczny. Procedura przyjęta w drugiej fazie badań
została podporządkowana szczególnemu rytmowi życia rodziny z noworodkiem/niemowlęciem. Dowolność dotyczyła obszerności wypowiedzi: wiele z matek wykorzystało narzędzie badawcze, aby w emocjonalnym stylu podzielić się
tak szczególnym doświadczeniem, jak urodzenie dziecka, „pochwalić się” światu,
inne – sucho i mało obszernie zrelacjonowało fakty. Narzędzie zawierało kilka
szeroko postawionych pytań skoncentrowanych na doświadczeniach osób badanych. Uzyskano bogaty materiał empiryczny obrazujący doświadczenia ciąży,
porodu i pierwszych tygodni macierzyństwa. Pozwala on rozumieć, jak różnorodne i pełne sprzecznych przeżyć mogą być kobiece drogi do macierzyństwa.
Matczyny debiut jest odrębną narracją, opowieścią przekazywaną innym ludziom
(w tym potencjalnym przyszłym matkom), ale także czynnikiem wpływającym
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na podjęcie decyzji o kolejnym macierzyństwie. W następnej kolejności dokonano próby opisu i interpretacji czynników społecznych i kulturowych opisywanych
przez respondentki oraz (re)definiowania i (re)interpretowania kluczowych momentów związanych z ciążą, porodem i połogiem. Opis został uzupełniony medialnymi obrazami macierzyństwa, przez co indywidualne doświadczenia ukazane zostały w szerszym tle.

Deklaracje na temat planów macierzyńskich
Narracje ukazują, że oczekiwania stawiane macierzyństwu przed ciążą są skupione na przeciwległych biegunach. Z jednej strony mają wymiar pozytywny. I tak
na poziomie filozoficznym/metafizycznym – n.1: „posiadanie dzieci nie wynika
z racjonalnej decyzji – TO DAR, chcę stworzyć nowe życie, dzieci to CUD, mieć
dzieci – to zostawić swój ślad na ziemi, znaleźć sens istnienia”. Na poziomie emocjonalnym – n.2: „więź matki i dziecka to niepowtarzalny fenomen, dzieci scalają
związek, dzieci niosą radość, miłość łącząca matkę z dzieckiem ma niepowtarzalny
charakter; macierzyństwo to cudowny dar, nikt nie kocha jak dziecko”. Wreszcie,
na poziomie praktycznym – n.3: „dzieci zaopiekują się nami na starość, dzięki
dzieciom unika się samotności; potomstwo? – trzeci filar emerytalny!”. Wypowiedzi kobiet, które dopiero będą decydować o macierzyństwie, mają charakter
w widoczny sposób ogólny, idealizujący, podniosły. Na drugim biegunie znalazły
się wypowiedzi dotyczące obaw wobec decyzji o macierzyństwie. Skupiły się one
na poziomie emocjonalnym – n.4: „boję się, czy urodzę zdrowe dziecko, nie mam
pewności, czy potrafię je dobrze wychować, boję się, czy nie popełnię takich błędów
jak moja mama, boję się porodu, jestem za młoda, boję się nieprzewidzianych
zdarzeń”; oraz na poziomie praktycznym – n.5: „najpierw będę podróżować,
dziecko to koniec wygodnego życia, nie mam pieniędzy, najpierw studia – praca –
mieszkanie, dopiero wtedy dziecko; być matką to brak czasu wolnego i wieczne
wyrzeczenia, rodzice mi nie pomogą, urodzenie dziecka to koniec młodości, boję
się przytyć jak hipopotam”.
Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie wypowiedzi, niezależnie od tego,
czy akcentują pozytywne czy negatywne aspekty macierzyństwa, mają charakter
silnie indywidualistyczny, są aktem umiejscowienia go w sferze intymnej, własnej, niezależnej od innych, koncentrowaniem się na sobie jako (potencjalnej)
matce. Młode kobiety, analizując argumenty „za” i „przeciw” macierzyństwu,
poruszają się na wielu poziomach decyzji, mniej lub bardziej racjonalnych. Wy-
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powiedzi oscylują głownie wokół zagadnień praktycznych, konkretnie zdefiniowanych kwestii. Kobiety na progu macierzyństwa pozostają w stanie zawieszenia pomiędzy wyidealizowanym rozumieniem macierzyństwa a świadomością realnych osobistych kosztów związanych z urodzeniem dziecka. Lokują
decyzje poza katalogiem „powinności”, definiują macierzyństwo jako autonomiczną decyzję, w jej ramach dokonują racjonalnych analiz własnej sytuacji życiowej, opartych, z jednej strony, na idealistycznych wizjach siebie z dzieckiem,
z drugiej zaś – osadzonych w kontekście realnych warunków. Sprzyja to przyjmowaniu postaw wyczekujących na lepszy okres w życiu, odkładaniu macierzyństwa na przyszłe lata, ujmowaniu go w trybie warunkowym: „jeśli…”, „kiedy…”
etc. Młode kobiety, pytane wprost o plany prokreacyjne, deklarowały jednoznaczną chęć do rodzenia dzieci. Znakomita większość badanych (51) planowała
dwoje dzieci, nieliczne – troje i więcej (8), sporadycznie plan sprowadzał się do
urodzenia jednego dziecka (3). Dwie z badanych kobiet nie zadeklarowały chęci
urodzenia dziecka – n.6: „wątpię, abym umiała wychować dziecko”; n.7: „nie
chcę, aby ktoś cierpiał, kiedy odejdę” – prawdopodobnie przynajmniej jedna
z nich w chwili badania przeżywała w swoim życiu stratę. Większość wypowiedzi
uzależniło wybór momentu urodzenia dziecka od zdefiniowanych przez siebie
warunków: na przykład osiągnięcia wystarczającego statusu ekonomicznego,
znalezienia odpowiedniego partnera, ukończenia studiów; pojawiały się też
sztywne granice wiekowe, np. 30, 35 lat. Statystyki opisujące dzietność wskazują
jednak, że w następnych latach życia badanych kobiet ich plany ulegają redukcji,
a deklaracje zostaną skorygowane przez konkretne warunki życiowe. Prezentowana grupa badanych miała dość elitarny charakter (a w rezultacie mniej wrażliwy na opinie innych), dzięki czemu ich decyzje nie były wymuszane przez konserwatywne poglądy społeczne. Z drugiej strony, badane mogły w szczególny
sposób odczuwać ze strony liberalnego społeczeństwa presję idealnego wywiązania się z roli matek i wychowania „elity dzieci”. W kilkunastu narracjach opisywano proces dezaktualizacji dawnych planów urodzenia więcej niż jednego
dziecka na skutek problemów towarzyszących narodzinom pierworodnego. Co
interesujące, podawano zróżnicowane powody redukcji planowanej liczby dzieci.
Miały one związek między innymi z doświadczeniem ciężkiego porodu, somatycznymi chorobami matki w pierwszym okresie macierzyństwa, przeżyciem
ciężkiej formy depresji, a także odczuciem ograniczeń zawodowych, wzrostem
liczby obowiązków, przeżywaniem problemów z samym dzieckiem, dotkliwym
poczuciem izolacji i samotności.
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Społeczno-kulturowe determinanty debiutów macierzyńskich
Analiza zebranego materiału badawczego uzasadnia przyjęcie tezy, że najbardziej
charakterystycznym elementem ponowoczesnego macierzyństwa jest prawo
wyboru, czasem stanowiące znaczący walor, a niekiedy dotkliwe obciążenie.
Kobieta wraz ze swoim partnerem (lub niezależnie od niego) może ulokować się
w szerokiej przestrzeni zróżnicowania postaw: od naturalnie i tradycyjnie rozumianych i biernie przyjmowanych zdarzeń, aż do aktywnego zarządzania antykoncepcją, ciążą, porodem, laktacją czy połogiem. W pierwszym przypadku definiuje się własną zdolność do prokreacji jako „coś, co się przydarza”, co trzeba
po prostu przyjąć; w drugim jako „coś, co się projektuje zgodnie z własną wolą”.
Niezależnie jednak od samego rozumienia, i tak stałym rezultatem wolnego,
indywidualnego wyboru jest z jednej strony poczucie sprawstwa, ale też, z drugiej, towarzyszące kobiecie poczucie winy, u którego podstaw tkwi niepewność,
czy wybory były optymalne.
Pierwszym okresem w drodze do macierzyństwa jest okres oczekiwania na
dziecko. Ciąża deklaratywnie traktowana jest jako naturalny, fizjologiczny stan,
w którym wydolność organizmu określa dynamikę jej przebiegu, skazując przyszłą matkę na cierpliwe czekanie i pewną bierność. Może dlatego medyczne
trendy wzmagają procedury monitorowania przebiegu ciąży, systematycznie
wzrasta liczba standardowych i dodatkowych badań, procedur poprawiających
dobrostan matki i płodu – postępuje szeroko rozumiana medykalizacja okresu
ciąży. Chaos w definiowaniu ciąży jako stanu – normalnego albo szczególnego –
nasilają między innymi niejednoznaczne (a często sprzeczne) zalecenia dotyczące
stylu życia w okresie ciąży – np. odżywiania, suplementowania, aktywności zawodowej. Poradniki, portale, broszury medyczne pełne są sprzecznych informacji. Na przykład pytanie, czy w czasie ciąży kobieta powinna być suplementowana, może mieć w jednym źródle odpowiedź pozytywną, a w innym negatywną.
Można odnieść wrażenie, że ciąża, jako stan, który znajduje się w centrum zainteresowania różnych grup interesów, została „urynkowiona”, a zalecenia są lobbowane przez wieloprofilowe grupy rynkowe. Walka o ciężarną konsumentkę
dóbr i usług oznacza także, że ostatecznie to zawsze kobieta przyjmuje odpowiedzialność za decyzje podjęte w imieniu nie tylko swoim, ale także rosnącego płodu. Kobiety w swoich wypowiedziach akcentują napięcia związane z doświadczaniem nowego typu odpowiedzialności w klimacie chaosu informacyjnego
i niepewności skutków podjętych decyzji. Wiele dostępnych źródeł wskazuje na
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związek trybu życia ciężarnych z tym, jakie dziecko urodzi, typując je jako zwyczajowego, głównego winnego w przypadku problemów. Ciąża bywa złudnie
definiowana jako stan poddający się kontroli, podczas gdy w jej przebiegu matka
doświadcza przeżyć niepoddających się jej woli. Potrzeby dziecka są tu priorytetowe wobec potrzeb kobiety, a rezultat, czyli „jakość” dziecka, jest zależny od
trafności jej wyborów. Powszechność definiowania drogi do macierzyństwa
w takim tonie czyni macierzyństwo samotnym i obciążonym odpowiedzialnością
za zdarzenia, na które przecież w okresie ciąży nie zawsze ma się wpływ. Odpowiedzialność kobiety ujawnia się szczególnie dramatycznie, kiedy początek życia
dziecka przebiega z trudnościami – n.8: „mała zaraz po urodzeniu zachorowała
na sepsę… (…) To było kilka najgorszych tygodniu moim życiu… (…) Moja mama znalazła winnego – to ja, nie słuchając jej rad, sprowadziłam śmiertelne zagrożenie na moją córeczkę. Radziła mi drugie dziecko za kilka lat, a ja już byłam
w ciąży”.
Kulminacyjnym momentem doświadczania macierzyństwa jest poród. Wachlarz możliwości oferowanych kobietom jest szeroki. Można określić dobrowolnie miejsce porodu w ramach istniejących opcji. Można wskazać własny
dom, biorąc jednak całkowicie odpowiedzialność za trudne do przewidzenia
komplikacje. Jeśli kobieta rodzi w szpitalu, może ustalać detale z oferty obejmującej poród rodzinny lub z udziałem personelu medycznego. Oferta oddziałów
położniczych wydaje się miarą skali dążeń do humanizowania aktu narodzin.
W wielu szpitalach zwiększa się wpływ rodzącej na przebieg akcji, łącznie
z umożliwieniem momentu zakończenia porodu (w pewnym zakresie), możliwością anestezji porodowej i zabezpieczenia współpracy personelu z rodzącą kobietą (oraz jej rodziną) – n.9: „Poród to – mimo bólu – jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia, wspominam te chwile ze wzruszeniem”. Ogromny dorobek
wniosły akcje medialne „Gazety Wyborczej” „Rodzić po ludzku”, w których skutecznie podniesiono kwestie psychologicznych aspektów porodu i jego indywidualnego znaczenia, wprowadzając formułowane postulaty do stałych standardów praktyki medycznej wielu polskich szpitali.
Niejeden oddział położniczy uznaje jednak za priorytetowe doraźne interesy
ekonomiczne, dobro kobiety i jej dziecka stawiając na dalszym planie – n.10:
„Przez wiele godzin leżałam sama, nikt mną się nie interesował, ból powodował, że
traciłam kontakt z rzeczywistością, czułam, że nie wyjdę stąd żywa. Kiedy wreszcie
zabrano mnie na cięcie, było ryzyko, że mały jest niedotleniony”; n.11: „Leżałam
po porodzie na łóżku polowym na korytarzu, ale nie skarżyłam się, bo urodziłam
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na sali porodowej, a wcześniej bałam się, że urodzę w kolejce do Izby Przyjęć, gdzie
czekałam na krześle sześć godzin”. Uprzedmiotowienie rodzącej i porodu widoczne było w kilkunastu historiach, w których macierzyństwo zostało od początku obciążone traumatycznymi doświadczeniami, co wpłynęło na decyzje
o narodzinach kolejnych dzieci – n.12: „Po horrorze, który przeżyłam przy urodzeniu pierwszego dziecka, ono zostanie jedynakiem! To nie dla mnie”. Ciąża
i poród z tej perspektywy wydają się silnie doświadczeniotwórcze i jako takie
winny być wsparte zarówno społecznie, jak i instytucjonalnie. Z medycznego
punktu widzenia, w powyższych historiach prawdopodobnie zachowano bezpieczeństwo matki i dziecka. Rzecz jednak wymyka się racjonalnym ocenom, wiąże
się z głębokimi emocjami, subiektywnymi odczuciami rodzących matek, a one
odczuły i sygnalizowały zagrożenie. Z tego punktu widzenia nie spełniono elementarnego wymogu zapewnienia bezpieczeństwa psychologicznego.
Kolejną przestrzenią matczynych rozterek jest laktacja. Współcześnie nie ma
wątpliwości, że potwierdzono autorytetem nauki bezwzględne korzyści karmienia naturalnego, a także psychologiczne wartości w tworzeniu i wzmacnianiu
więzi z dzieckiem. W życiu realnym słuszny trend przeradza się niekiedy w bezwzględną presję na naturalny sposób karmienia. Tracy Hogg zaznacza w swojej
popularnej publikacji, że są już pediatrzy, którzy nie przyjmują do grona swoich
pacjentów niemowląt karmionych sztucznie. Bezwzględność terroru laktacyjnego wyklucza równowagę i dobrostan matek, które z różnych, nawet ważnych
powodów przerywają karmienie w pierwszym roku życia – n.13: „Kiedy matka
mojego męża usłyszała, że nie mam pokarmu, to miała taką minę, której nigdy nie
zapomnę Powiedziała tylko: NO TAK, TO BYŁO DO PRZEWIDZENIA, ZAWSZE TAK JEST, JAK SIĘ KTOŚ WIECZNIE ODCHUDZA. Ryczałam później kilka godzin; tak podsumowała wszystkie trudy, które przeszłam…” Odstawianie od
piersi uważane bywa za niedopuszczalny egoizm matki. Tymczasem badane kobiety opisywały wiele trudnych do ignorowania przeszkód laktacyjnych i obrazowały usilne próby ich pokonywania – n.14: „Karmiłam co godzinę przez całą
dobę, a mały ryczał i nie przybierał na wadze. Kupiłam sztuczne mleko po wskazaniu pediatry i mały przestał mieć kolki. To były KOLKI GŁODOWE!”. Co charakterystyczne, w badaniu uwidoczniła się zmowa milczenia wokół końca karmienia piersią. Oznaczać to może, że młode matki, kończące z różnych
powodów laktację przed upływem zalecanego roku, unikają tematu, nie podają
informacji na temat momentu przejścia na sztuczne karmienie, w obawie przed
pogorszeniem swojej opinii jako matki. Dzieje się tak, mimo że wiele autoryte-
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tów w dziedzinie laktacji (w tym między innymi T. Hogg) i wielu lekarzy w zasadnych sytuacjach pomaga w przerwaniu laktacji – n.15: „Pierwszą rzeczą, którą
zrobiono po przyjęciu na oddział, było podanie mi hormonów na zatrzymanie
laktacji” (23-letnia matka, która począwszy od tygodnia po narodzinach dziecka,
była przez kilka kolejnych tygodni hospitalizowana z powodu psychozy poporodowej).
Okres poporodowy jest czasem bardzo trudnym dla młodych matek, kumulującym wiele potencjalnych trudności w jednym czasie i miejscu. Obfituje
w kolejne rozdźwięki pomiędzy wcześniej idealizowaną rzeczywistością a tym, co
naprawdę się może przydarzyć. W badaniach często wracano do kwestii skracania okresu pobytu w oddziale szpitalnym, niezależnie od samopoczucia matki
i subiektywnej gotowości do przejęcia pełnego i całodobowego „dyżuru” nad noworodkiem. Druga lub trzecia doba po porodzie jest w prowadzonych badaniach
typowym okresem relegowania pary pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w domu. Młode matki w tym czasie nie zawsze czują się dobrze, szczególnie
po długotrwałych porodach obfitujących w medyczne interwencje i po cięciach
operacyjnych – te narratorki w swoich opowieściach wracają do sugestywnych
obrazów słabości. Szpitalne oddziały porodowe ze względów ekonomicznych
ograniczyły swoje działanie właśnie do okresu porodu i kończą swoje procedury
wobec rodzących krótko po jego zakończeniu, zostawiając położnicę i jej dziecko
w jej własnej mocy decyzyjnej. Opanowanie sytuacji i kompetentne postępowanie w tym okresie, zwłaszcza w przypadku pierwszego dziecka w rodzinie, jest
w zrozumiały sposób trudne. Uzasadnienia krótkiego pobytu w szpitalu mają też
tło epidemiologiczne i w opinii lekarzy służą ograniczaniu ryzyka infekcji szpitalnej. Powoduje to jednak określone implikacje w kolejnych tygodniach po porodzie. Można powiedzieć, że zasadniczo rzeczywistość społeczno-kulturowa
eliminuje dawne pojęcie połogu. Przypomnijmy – sześciotygodniowy okres po
porodzie niegdyś rezerwowano dla wspieranego z zewnątrz przejścia fizjologicznych zmian połogowych, stanowiących powrót do stanu sprzed ciąży. Położnica
w dawnych kulturach miała niekwestionowane prawo do odpoczywania i nabierania sił do pełnienia pełnej opieki nad niemowlęciem i powrotu do wszystkich
innych ról, będąc, jako matka, otoczona przez bliskich pełną szacunku opieką.
Jest możliwe, że współczesne kobiety są po prostu lepiej zaopatrywane w standardowe procedury medyczne, ale niezależnie od tego, odbiera się im prawo do
zwykłego zmęczenia porodem. Współczesność zredukowała opiekuńcze funkcje
okresu połogu, wysuwając wobec debiutujących matek zadanie podjęcia hiperak-
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tywnej opieki bez prawa do odpoczynku. Pionizowanie położnicy następuje
w kilka/kilkanaście godzin po porodzie i od tego momentu kobieta zajmuje się
dzieckiem na oddziale szpitalnym – n.16: „Pierwszej nocy pielęgniarki zabrały
malucha i tylko ten jeden raz się wyspałam”. Wypowiedzi badanych przedstawiają na ogół obraz szybkiego powrotu do domu oraz ograniczenia głównego frontu
opieki nad noworodkiem do rodziców. Matka bywa często wspomagana przez
ojca dziecka, o ile jest on przy niej i deklaruje do tego chęć. Pomoc bliskich osób
daje matce szanse na odzyskanie stabilności i równowagi – n.17: „Pierwsze tygodnie miały być sielanką, a były zaskoczeniem. Byłam wstrząśnięta tym, jak diametralne zmiany są z tym związane. Nie potrafiłam tak od razu pokochać łysego,
wrzeszczącego aliena, który demolował moje życie. Mąż proponował, abym gdzieś
wyszła, ale odmówiłam, wiedząc, że PROBLEM będzie na mnie czekał w domu.
W końcu dopiero po dwóch miesiącach odkryłam w sobie pokłady miłości i czułości do dziecka. Mam tu jednak wiele do zawdzięczenia mężowi…” Narracja wskazuje na to, że sakralizowanie macierzyństwa i sprowadzanie go do konglomeratu
atawistycznych instynktów i odruchów nie zawsze stanowi realny scenariusz
sprawdzający się w pierwszych tygodniach po porodzie. Młoda matka sama musi
uporać się z utratą statusu dziecka, osoby uprzywilejowanej (choćby ciążą), porzucić tendencje do skupienia na sobie i oddać się roli matki – n.18: „W ciąży
wszyscy się mną zajmowali, wraz z pojawieniem się dziecka nagle nikt już na mnie
nie zwracał uwagi. Czułam, że spełniłam swoje zadanie i nie jestem już im potrzebna”. W przejściu do roli matki pomaga uważna obecność i wsparcie osób
najbliższych, których pomoc redukuje ciężar osamotnienia.
Kolejny problem powtarzający się w narracjach to presja szybkiego powrotu
do fizycznej formy i szczupłej sylwetki. Trendy koncentrują się na perfekcyjnym
wyglądzie w krótkim czasie po urodzeniu dziecka – temat ten stanowi częsty
element narracji celebrytek wchodzących w macierzyństwo, a presja tego typu
jest dodatkowym źródłem frustracji dla kobiet, które dłużej dochodzą do formy
– n.19: „Miałam baby blues, a w dodatku, widząc w lustrze odbicie grubej lochy,
wiedziałam, że koniec z moim związkiem. Mój mąż lubi szczupłe i atrakcyjne
dziewczyny. Kiedyś mi powiedział, że jak utyję, to mogę się pakować. Schudłam
kilka miesięcy później, ale ponieważ się głodziłam, to straciłam pokarm…” Logiczne argumenty i racjonalne wskazania pomagają w osiągnięciu rozsądnych
celów w procesie powrotu do równowagi, ale wymaga to czasu i spokoju, które
stanowią deficyt w tym przełomowym okresie życia.
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Badania wskazują także na problemy związane z obniżeniem jakości komunikowania się w parze rodziców, co jest zbieżne z opracowaniami Karoliny Kuryś
(2009) dotyczącymi zjawiska „kryzysu pierwszego dziecka”. Trudności w porozumiewaniu się z partnerem stawać się mogą dodatkowym czynnikiem nasilającym poczucie izolacji i osamotnienia. Matki opisują mechanizm permanentnego
odkładania i ograniczania własnych potrzeb, a poziom oderwania od nich przypomina stan bliski współuzależnieniu – n.20: „Wiem, że mąż jest mną rozczarowany, przecież nawet jak wróci z pracy, to nie mówię o niczym innym, tylko
o małym…”; n.21: „Nie miałam ochoty na nic więcej ponad wegetację na kanapie
w rozwleczonym dresie, czasem nie pamiętałam, czy umyłam zęby…” Może dołączać się również frustracja, potęgowana przez fizyczne dolegliwości i zmęczenie.
Frustracje związane są z nadawaniem pierwszeństwa potrzebom dziecka, a przez
to ignorowaniem własnych – n. 22: „Pękłam po trzech tygodniach niemal nieustannego karmienia piersią, niemal znienawidziłam małego – pijawka, kleszcz,
który nie dał mi spać, jeść czy się umyć. Zwróciłam się do specjalisty…” Ulga pojawia się dopiero wówczas, gdy udaje się znaleźć równowagę pomiędzy ich obopólnymi potrzebami. O ile dawny obyczaj niósł wiedzę i doświadczenie w przekazach starszych kobiet, aktywnie wspierających młodą matkę, to współczesne
macierzyństwo wydaje się mieć o wiele bardziej osamotniony charakter. Kulturowe przemiany sprawiły, że wiedza dawnych pokoleń wydaje się niezupełnie
adekwatna do nowego macierzyństwa – n.23: „Męczyło mnie, że wszystkie babcie
i ciotki udzielały rad, a przecież one nie mają pojęcia o słoikach, nowych sprzętach
czy markach pampersów…” Matki odrzucają przynajmniej część sposobów postępowania, jakie same pamiętają z dzieciństwa, i mozolnie próbują wypracować
lepsze rozwiązania, bliższe idealnemu wzorcowi macierzyństwa obecnemu we
współczesnej kulturze. Wiele wypowiedzi ilustruje praktyczne trudności młodych matek w osiąganiu kompetencji w komunikowaniu się z niemowlęciem
oraz kształtowaniu nowych, dotąd nieznanych wzorców (na przykład kontenerowania czy holdingu). Wymaga to własnej aktywności, rozwoju i cierpliwości
w skali nieznanej dotąd w indywidualnych biografiach narratorek.
Wahania młodych rodziców mogą być wzmacniane przez trendy lansowane
w mediach, które nie zawsze służą konkretnej rodzinie, czego dobrym przykładem jest idea „rodzinnego łóżka”. Polega ona na spaniu rodziny z dziećmi
w jednym dużym łóżku po to, aby wzmacniać więzi rodziców i dzieci i służyć
realnej bliskości. Rodzice lansujący spanie z dzieckiem odwołują się do dawnych
tradycji wiejskich rodzin oraz korzyści emocjonalnych, istotnych w przypadku
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zapracowanych opiekunów. Wiele wskazuje jednak na to, że spora część rodzin
śpiących razem boryka się ze specyficznymi trudnościami. Pozytywne i skierowane ku dziecku intencje rodziców przynoszą niechciane skutki w postaci np.
problemów z zasypianiem, wielokrotnego budzenia się czy częstego i nieuzasadnionego płaczu nocnego – n.24: „Mieliśmy wcześniej tyle kłopotów wychowawczych ze starszym synem, więc z młodszym śpię od urodzenia. Miałam nadzieję, że
nasze więzi będą lepsze. (…) To pułapka! Oddaliliśmy się z mężem, a mały trzeci
rok drze się po nocach, jest niesamodzielny, terroryzuje mnie…” Oczywistym
efektem jest ograniczenie prawa do intymności rodziców i dawanie dziecku niejasnego przekazu związanego z oczekiwaniem osiągania przez niego kolejnych
kroków rozwojowych.
Wiele młodych matek w pierwszych tygodniach po porodzie sygnalizowało
problemy z zachowaniem stabilności emocjonalnej. Miały one różne natężenie.
W lekkich przypadkach można to zjawisko opisać przez pryzmat stanu obniżonego nastroju trwającego do kilku tygodni. Baby blues, według statystyk medycznych2, dotyka nawet 80% matek w okresie kilku początkowych tygodni po
porodzie: „snułam się, płacząc, po domu i nawet nie wiem, o co mi chodziło…”
Dużo rzadsze jest zjawisko depresji poporodowej i dotyczy ono około 20% matek. Tu jednak objawy psychosomatyczne są na tyle poważne, że utrudniają
w znacznym stopniu wypełnianie obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem – n.25: „Przez rok byłam jak za ścianą, jak robot coś tam robiłam, ale dzieckiem zajmowała się mama, bo nie mówiłam, nie byłam w kontakcie z nikim.
W noc pierwszych urodzin, już po kilku spotkaniach z terapeutką, przeżyłam poród we śnie raz jeszcze. Od tego momentu powoli zaczęło się polepszać”. Wśród
badanych znalazła się też matka z psychozą poporodową (0,2% wśród ogółu
populacji), która przez kilka miesięcy poddawała się hospitalizacji, później leczeniu ambulatoryjnemu i nadal jeszcze nie osiągnęła formy umożliwiającej pełną
opiekę nad córeczką. Socjolożka Małgorzata Sikorska mieści zjawisko psychicznych dysfunkcji w kanonie takich, które mają czysto kulturowy rodowód, i definiuje matki niebędące w stanie zapewnić idealnej opieki swojemu niemowlęciu
jako chore, a nie – jak niegdyś – w jakimś sensie złe (Sikorska, 2010). Mechanizm tego typu można sklasyfikować jako swoistą formułę idealizowania roli
matczynej, mit idealnego macierzyństwa, w którym wszelkie aberracje tłumaczy
się zjawiskami niezależnymi od samej kobiety, umiejscowionymi poza jej osobą.
________________
2

http://www.depresja-poporodowa.pl/ (dostęp: 24.03.2014 r.).

Matczyne debiuty

67

Prowadzone badania dobitnie ukazują, że matka, która szukała sił w sobie samej
i miała szczęście doznawać mądrego wsparcia społecznego, nawet wówczas, gdy
borykała się z problemami w pierwszym okresie, w następnym szybko osiągała
równowagę. Ważne są tu faktyczne wymiary dojrzałości, odporności na trudne
sytuacje, zdystansowany stosunek do opinii i ocen z zewnątrz, dążenie do rozwiązywania problemów, zadaniowe podejścia do spraw o tyle trudnych do zniesienia, że pozostających w sporej części poza kontrolą samej kobiety. Właśnie tolerancja na sytuacje niedające się zaplanować, umieścić w terminarzu, odporność na
zjawiska o niskim poziomie sterowalności – wszystko to wydaje się kluczowe
w dobrym przygotowaniu się do pierwszych tygodni po urodzeniu dziecka.
Można sądzić, że wszelki rodzaj idealizowania macierzyństwa działa w istocie
przeciwko sensom i znaczeniom roli matki. Tworząc mało prawdziwy obraz
kobiet, które ze swej natury nie mogą się nie nadawać do roli rodzicielskiej, podkreślając świętość samej roli, zakłamujemy znaczenia i ciężar wieloletnich obowiązków pełnionych na rzecz dziecka – n.26: „Przestałam chodzić na plac zabaw
i słuchać rozpraw siedzących tam matek, mdliło mnie od tych uniesień. Ja chyba
nie powinnam urodzić, bo popełniam błędy, często myślę o sobie, a zgodnie ze
standardem z parku – powinnam myśleć tylko o dziecku. Jestem zbyt niedoskonała…” Tymczasem populacja matek jest szeroka i różnorodna, znajdziemy wśród
opisów przeżyć różne oblicza macierzyństwa – od idealnych przez bardzo niejednorodne aż po problematyczne. Ważne, aby społeczeństwo świadomie akceptowało kobiety po swojemu definiujące czy nawet odrzucające rolę matek, skupiające własną życiową energię na zadaniach innych niż macierzyńskie, i aby nie
wywierano zewnętrznej presji na decyzje o dzietności.
Odczarowanie roli matczynej ma też dalsze indywidualne znaczenie w miarę
procesów dorastania. Zbyt dobra matka staje się zła. Nastolatek, aby dorosnąć,
musi skonfrontować się z niedoskonałością własnych rodziców, a im doskonalszy wizerunek ma matka, tym trudniej to uczynić. W tym kontekście łatwiej rozumieć upowszechniającą się niedojrzałość wielu dorosłych, którzy postrzegają
swoje perfekcyjne matki jako toksyczne i będące powodem ich własnych niepowodzeń, ale też traktują je w istocie jako alibi, aby samemu nie zajmować się
własnym życiem.
Macierzyństwo w opiniach młodych kobiet stanowi silny czynnik doświadczeniotwórczy i jest unikalnym stymulatorem progresji osobowościowej. Poprzez przeżycia unikalne, mocno oddziałujące na wszystkie sfery, wyznacza ono
kobiece drogi życia. Niemal każda z badanych próbowała opisać własny dorobek
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doświadczeń, refleksji i przekonań. Dla matek mają one podwójny znak: z jednej
strony to pozytywne wartości związane z dzieckiem i samym macierzyństwem.
Wyznaczają je przede wszystkim determinanty emocjonalne, odkrywanie w sobie pokładów miłości do dziecka, radości wynikającej z jego obecności, ale także
obserwowanie siebie samej w nowej roli, definiowanie sensu życia w nowych
kategoriach. Z drugiej strony, opisom towarzyszy nieuchronnie negatywny zasób
doświadczeń, fizycznych i psychicznych obciążeń, definiowanych często jako
wartość, nauka życiowa i ważne przeżycie w indywidualnej ocenie kobiety. Można uznać, że wejście w rolę matki wyznacza bieg dalszej biografii kobiety – dając
wachlarz zróżnicowanych przeżyć, pozwala dojrzeć do wyzwań realnego życia.
Kilka tygodni po porodzie kobiety podkreślają własne zyski, od niewielkich osiągnięć – n.26: „Osiągnęłam mistrzostwo w zarządzaniu domem i całą resztą”; do
dostrzegania znaczących zmian – n.27: „Sprawdzamy się jako rodzina”; n.28:
„Przestałam być egoistką i marudą”; n.29: „Umiem cieszyć się z każdego dnia”.
Kobiety w swoich narracjach opisywały również własne lęki dotyczące funkcjonowania w przyszłości. Na plan pierwszy wybijała się sytuacja młodych matek na rynku pracy. Młode kobiety, decydując się na urodzenie dziecka, przyjmują na siebie niepewność tego, jaka będzie ich dalsza droga zawodowa. Badane
– przypomnijmy: wykształcone i ambitne kobiety – muszą przyjąć ciężar niepewnej przyszłości zawodowej. Odejście na krótszy lub dłuższy czas z pracy dla
wielu z nich może pogorszyć perspektywy nie tyle awansu, ile po prostu otrzymania możliwości zatrudnienia – n.5: „Bardzo boję się, czy po urlopie będzie dla
mnie praca. Mąż nie utrzyma nas troje. Teraz po prostu bardzo ograniczyłam
wydatki, żeby przetrwać brak drugiej pensji”. Rywalizacja o miejsca pracy i awanse w wielu przypadkach omija młode matki. Pracodawcy traktują je po prostu
jako osoby ulokowane w przestrzeni prywatnej, a nie zawodowej. Brakuje tu
dialogu pracodawcy z kobietą dotyczącego indywidualnych perspektyw powrotu
do pracy. Wydaje się, że praktyki tego typu dopiero się tworzą – n.19: „Ciążę, po
pierwsze, uzgodniłam z szefem (później z mężem). Całą ciążę, wszystkie absencje
i sterowanie pracą w domu wzięłam na siebie w taki sposób, że z niewielką pomocą innych – robota była wykonana. Mam samodzielne stanowisko i zadania musiały zostać zrobione, aby inni mieli co robić. Pierwsze wycieczki do pracy odbywałam dwa tygodnie po porodzie, ale ten oddech od dziecka był mi potrzebny. Potem
– różnie, pracowałam w domu, czasem jechałam sama, a często z małym. Po macierzyńskim miałam gdzie wracać…” Stereotypowemu, niekorzystnemu wizerunkowi młodych kobiet próbują zapobiec medialne dyskusje omawiające wy-
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brane aspekty macierzyństwa. Dobrym przykładem była akcja „Gazety Wyborczej” „Ciężarna na L4”, w której prezentowano różne opinie na temat coraz powszechniejszej praktyki spędzania ciąży na zwolnieniu lekarskim. Prezentowano
argumenty wszystkich zainteresowanych stron, między innymi ważono zyski
i straty matek korzystających z wielomiesięcznej przerwy w pracy oraz dyskutowano skutki społeczne tej praktyki dla postrzegania młodych kobiet aspirujących
do różnych stanowisk na rynku pracy. W przytaczanych wypowiedziach przedsiębiorców widoczne było niekiedy niechętne podejście pracodawców wobec
młodych kobiet. W prowadzonym badaniu rzeczywiście zdarzył się opis świadczący o tym, że ciąża może stanowić alibi dla postępowania sprzecznego nie tylko
z uczciwym stosunkiem wobec pracodawcy, ale także z prawem – n.27: „Zaszłam
w ciążę akurat wtedy, kiedy miałam szansę na stałe zatrudnienie. Na rentgen płuc
wysłałam teściową i nikt się nie zorientował, że jestem w ciąży. Praca była nudna
i ciężka. Poszłam zaraz na zwolnienie, a jak odchowam dziecko, to już tam nie
wrócę”.

Macierzyństwo w obrazach medialnych
Uzupełnieniem prowadzonych badań było analizowanie wątków dotyczących
macierzyństwa w mediach. Można uznać, że stanowiły one tło dla przeżyć narratorek. Indywidualne przeżywanie macierzyństwa zderzało się z jego medialnym
wizerunkiem. Dobrym przykładem medialnych dyskusji był temat „wózkowych
matek” wywołany przez artykuł filozofa, profesora Zbigniewa Mikołejki. Główną
osią tematyczną były nazbyt roszczeniowe, zdaniem autora tekstu, postawy matek, które oczekują nienależnych im przywilejów. W swej subiektywnej opinii
Mikołejko wskazywał na bezzasadne oczekiwanie profitów jedynie z powodu
urodzenia dziecka. W istocie płaszczyzną wymiany opinii były różne zdania dotyczące tego, czy macierzyństwo to sfera prywatna, czy też publiczna. Jeśli prywatna, to matki powinny być niewidoczne publicznie i nie korzystać z żadnych
przywilejów, jednak w tym przypadku należy się spodziewać malejącego przyrostu naturalnego.
W tym samym czasie stałym punktem medialnych tematów były szeroko nagłaśniane przypadki przemocy doznawanej przez dzieci (w tym także noworodki i niemowlęta) z rąk własnych matek. W zderzeniu z generalną tendencją do
sakralizowania stanu macierzyńskiego wyglądają one szczególnie szokująco
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i właśnie taką, wstrząsową rolę pełnią dla rynku medialnego. Barbarzyństwo
młodych matek wobec bezbronnych maleństw wykorzystywane jest jako siła
zwiększająca nakłady wydawnicze i liczbę telewidzów. Niezależnie od tego, należy traktować te szczególne opisy jako też pewne obrazy polskiego macierzyństwa,
a przyglądając się profilowi psychologicznemu matek dopuszczających się przemocy, budować takie systemy wsparcia, które rzeczywiście spełnią swoją rolę. Na
obraz polskiego macierzyństwa ma wpływ ogólna kondycja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. To, jak jest ona rejestrowana przez młode pokolenie, doskonale ilustruje opis fabuły gry komputerowej autorstwa rodzimych twórców:
I wreszcie Parenthood z Polski, najlepsza gra w całym zestawieniu. Na prostych, ponurych planszach lęki przyszłej matki podlegają alegoryzacji. Poziomy poświęcono kolejno
problemom mieszkaniowym, samotności kobiety zajmującej się dzieckiem, karierze
i wreszcie samej matce pogubionej wśród rozlicznych zadań. Postać, którą poruszam, jest
drobna – sama jeszcze niedawno była dzieckiem. Przeskakuję po wąskich platformach,
unikam kolców i bez przerwy osuwam się w przepaść. Niezliczonym próbom przejścia
kolejnych poziomów towarzyszy smutny głos brzmiący wśród ambientowych sprzężeń
jak echo zatrzaśnięte w pudełku. „Co z nami będzie?”, „Czynsz nas wykończy...”, „Nie
poradzę sobie sama...”, „Czy zdołam odzyskać moją pracę?”, „Boję się...” Wejście na
pierwszy stopień kariery kończy się roztrzaskaniem czaszki o kolczasty sufit. Etap czwarty, „Me”, otwiera upadek, którego nieprzygotowany gracz nie zdoła uniknąć.

Przytoczoną fabułę pozostawiam bez komentarza...

Wnioski
Przeprowadzone analizy ukazują, w jaki sposób współczesność odkształca tradycyjne pojęcia związane z wchodzeniem w rolę matki. Dawne, przekazywane
z pokolenia na pokolenie sposoby inicjacji macierzyńskiej stały się nieadekwatne.
Podejścia do ciąży, porodu, połogu ewoluują, tworząc problematyczny chaos
informacyjny. Tempo adaptacji matek musi dorównać rozwojowi marketingu
rozmaitych produktów i usług związanych z tym okresem życia kobiety. Kobiety
mają przywilej dokonywania wolnych wyborów związanych z macierzyństwem,
ceną wolności jest jednak ciężar odpowiedzialności za skutki decyzji i poczucie
winy w przypadku obrania nietrafnej drogi. Matka w pojedynkę odpowiada za
dziecko i wszystkie funkcje rodziny wobec niego. Dziecko wydaje się przypisane
matce (a nie rodzinie); co ważne, pogląd ten – jak dowodzi badanie – prezentują
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same kobiety. Współczesność wyparła ciężar odpowiedzialności za dzieci nie
tylko w sferę prywatną, ale co więcej – ulokowała ją wyłącznie w rękach matek.
Można uznać, że przeobrażenia w tym kierunku muszą wywierać silny wpływ na
niskie wskaźniki dzietności w polskim społeczeństwie. Badania obrazują modelowanie się macierzyństwa samotnego nawet wówczas, gdy kobieta jest otoczona
rodziną. Materiał badawczy czasem zawiera informacje o ojcu dziecka i jego
działaniu na rzecz dziecka, niemniej jest on na ogół mało obecny (lub nieobecny)
– współczesność redukuje ojcowską odpowiedzialność za potomstwo. Dawniej
mężczyzna nie był zaangażowany emocjonalnie, ale miał w sztywnym podziale
ról wyznaczone pole zadaniowe, choćby o charakterze ekonomicznym. Ojciec
ma więc w płynnej rzeczywistości społecznej opcjonalny udział w wychowaniu
rodzinnym, definiowany we własnym zakresie i według własnych możliwości.
Idealistyczny obraz macierzyństwa i plany urodzenia przynajmniej dwojga
dzieci, prezentowane przez młode kobiety przed okresem macierzyństwa, ulegają, w zderzeniu z realiami, drastycznej odmianie i redukcji w dalszym biegu ich
życia. Kobiety planujące przynajmniej parę dzieci weryfikują ich liczbę do (mniej
więcej) jednego, w zgodzie z zasadą od ilości do jakości. Uznają, że korzystniej
jest inwestować więcej w jedno dziecko, niż dzielić dostępne zasoby na dwoje
(lub więcej). Wnikając głębiej w problem, trzeba wziąć pod uwagę realne koszty
utrzymania i wychowania dziecka w otaczającym nas świecie konsumpcji. Kobiety zapewne rodziłyby jeszcze mniej dzieci, gdyby nie to, że dziecko jest dla matki
wartością autoteliczną, stanowiącą emocjonalną, ostatnią intymną relację rodzinną trwającą całe życie.
Macierzyństwo w oczach młodych kobiet uznane jest za rytualne przejście
w samodzielną i odpowiedzialną fazę, przemianę z dziewczyny – w kobietę.
Urodzenie dziecka stanowi kryzys egzystencjalny, kobieta musi stać się matką,
narodzić się sama do macierzyństwa. Żeby zostać matką w psychologicznym
sensie, trzeba przebyć ścieżkę psychicznego rozstania z własną matką, z dzieciństwem, a wszelkie dojrzewanie odbywa się przez kryzysy i przebudowę tożsamości. Macierzyństwu towarzyszą ponadto gwałtowne zmiany cielesne i hormonalne, które komplikują i tak niełatwe procesy. Jeśli dodać do tego współczesne
konteksty zmian społeczno-kulturowych, widać, jak wysoki jest stopień trudności początkowego okresu macierzyństwa.
Wiele przeżyć związanych z ciążą, porodem czy połogiem naznaczonych jest
współcześnie własnymi wyborami, nie zmienia to jednak faktu, że jako przeżycia
nierozerwalnie związane z naturą i biologią pozostają one zasadniczo niekontro-
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lowane przez świadomość. Nie da się nimi zarządzać w tak precyzyjny sposób,
jak innymi dziedzinami życia. Nie można planować wszystkich zdarzeń związanych z przebiegiem ciąży, porodu czy laktacji. Dla wielu współczesnych kobiet
spontaniczny bieg zdarzeń może być jednocześnie i źródłem psychicznego dyskomfortu, i progresji rozwojowej. Im bardziej kobieta jest wewnątrzsterowna
i przekonana o własnej sile sprawczej, tym silniej może przeżyć utratę kontroli
nad zdarzeniami (i ostatecznie – tym więcej z niej się nauczyć).
Matki obciążane są narzuconym społecznie i kulturowo, idealistycznym wizerunkiem macierzyństwa, któremu najczęściej nie są w stanie sprostać. Mit
doskonałego, bezkonfliktowego macierzyństwa może nasilać tendencje do wzrostu liczby kobiet cierpiących na poporodowe obniżenie nastroju. Depresyjność
w tym czasie można więc interpretować jako pewnego rodzaju symboliczne alibi
dla wizerunku kobiety (matki), która byłaby bez skazy, gdyby była w formie.
Okres poporodowy jest dla wielu matek momentem pożegnania idealnego
i przyjęcia realnego obrazu macierzyństwa.
Przeprowadzone badania pierwszych tygodni macierzyństwa pokazują także
uwikłanie spraw młodych matek w zawiłe konteksty społeczne. Kobiety zdają
sobie sprawę, że dzieci i ich wychowanie to nie tylko odpowiedzialność indywidualna i prywatna, ale też publiczna. W pewnym sensie, nowe pokolenia stanowią dobro i potencjał całej społeczności. Upominają się więc słusznie o efektywne wspieranie macierzyństwa. Pomimo deklaracji i obietnic poparcia, wiele
młodych matek (jak pokazuje badanie) za najbardziej dominujące przeżycie
uznaje poczucie osamotnienia. Konkludować można, że większy przyrost naturalny zanotujemy, kiedy macierzyństwo spotykać się będzie z szerszym niż dotąd
wsparciem społecznym i publicznym.
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Debuts as a Mother.
On Experiencing First Weeks of Motherhood
Summary
For several years, the Polish society has recorded the decreasing value of the number of births. The
demographic deficit is a consequence of a number of various factors, among others, social – economic changes. Parenting does not only fall in the categories of society and a nation. First and
foremost, it penetrates and distorts the sensitive sphere of intimate family relations. A decision to
have a baby is related to conditions, in which a given family lives, but it is also an effect of individual priorities, values and life goals. The contemporary times offered people the possibility to
choose between various life options and paths of self-realization that do not have to be connected
with procreation. From this perspective, it is worth taking a closer look at the role of a mother and
listen to the opinions of young women, who gave birth to a child in the last two years. In the surrounding culture of individualism, the quality of mothers’ individual experience translates into
specific fertility rates. Women respond to the feeling of loneliness and too much burden with
limiting the number of births. Thus, the diagnosis of mothers’ state of mind and the range of social
support for them in the motherhood, may be one of the key factors determining the solutions of
the demographic problems.
The research problem focused on young mothers’ experience from their own perspective. Answers were looked for in three-stage studies done using a biographical method. The research was
done in Dolny Śląsk, between 2008 and 2012. The first explorations took the form of 180 narrative
interviews, in which the respondents talked about their experience in the first period of parenthood. The first period after giving birth was neglected here. In the second stage (2012), the formula
of the narrative interviews were made more specific in the form of indicated (chosen earlier) elements. This second stage had a more modest form sent by e-mail (the respondents’ group consisted of 38 women). In the third stage, there were 62 written statements collected from young, still
childless women. These statements concerned decisions about giving birth, about hopes and fears
associated with a decision to become a mother. The material was complemented with images of
motherhood presented in the media at that time.
The analysis of the research results proves that women on the verge of becoming a mother
remain in limbo between idealized understanding of motherhood and the awareness of real personal costs of giving birth to a child. They define motherhood as an autonomic decision, within
which they make rational analyses of their own life situation. These analyses are, on one hand,
based on idealistic visions of oneself with a child, but, on the other hand, this vision is set in the
context of real conditions. It favours attitudes of waiting for a better time in one’s life, prolonging
motherhood for later years, in conditional sentences “if…”, “when…”, etc.
In the scope of important socio-cultural determinants of motherhood debuts, it is reasonable
to state a thesis that the most characteristic element of the postmodern motherhood is the right of
choice, which sometimes constitutes a significant advantage, but it can also mean a severe burden.
Each individual constructs subsequent stages of parenthood according to the project, where stages
mean further decisions. These decisions are related to: contraception, ways of conducting pregnancy, giving birth itself, lactation, puerperal period, crisis in a couple’s life and hardship of the
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first two years of raising a child. The analysis shows the information chaos that bothers the respondents. This chaos includes the most basic decisions. Parents face a lot of contradictory indications that make orientation more difficult. In fact, childbirth has become a market event and an
area of ruthless fight for a consumer. Women witness common idealization of a mother’s role, but
they are alone in their efforts. The research showed that women deal with the hard work, basically,
themselves. They leave only a supporting role for their partners. Thus, the responsibility of a father
is gradually reduced. In fact, the burden of upbringing becomes just the responsibility of one parent – a child becomes exclusive responsibility of a woman. On one hand, motherhood is the stimulator of development, on the other hand, motherhood also means overwhelming duties. A lot of
women react with fear and depression when they see physiological changes in their bodies. Then,
they experience justified fears about their jobs and family maintenance.
The ambiguous image of motherhood is completed by daily amount of media information,
negative examples of mothers using law and customs for their own benefits or mothers using
violence against their children. All of these images show helplessness of women facing real challenges. Therefore, the image of motherhood has a lot of cracks and it is hard for young people to
perceive motherhood as a project that gives satisfaction.
In spite of declarations and promises of support, a lot of young mothers (as the research
shows) recognize the feeling of loneliness as the most dominant experience. One may conclude,
that we will witness a higher birthrate, only when motherhood encounters bigger social and public
support. Childbearing and child raising should become a public matter. It should consist in building supportive atmosphere around mothers and their everyday hard work.

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (5) 2014 POZNAŃ

Emilia Mazurek
Politechnika Wrocławska

Macierzyństwo pod medycznym nadzorem.
Wybrane aspekty medykalizacji macierzyństwa
KEYWORDS

ABSTRACT

medicalization,
motherhood, medicine, (re)construction of
the meaning, health
education, learning

Mazurek Emilia, Macierzyństwo pod medycznym nadzorem. Wybrane
aspekty medykalizacji macierzyństwa [Motherhood under the Medical
Supervision. Chosen Aspects of Motherhood’s Medicalisation]. Kultura –
Społeczeństwo – Edukacja nr 1(5) 2014, Poznań 2014, pp. 75-93, Adam
Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2821-9. ISSN 2300-0422.
The growing importance of medicine as a science, but also as a certain
ideology, caused the medical supervision of different spheres of human life,
not just those related to human health and the organism. Using the authority
of medicine and its representants, medical discourse (re)constructs the
meaning of motherhood, uses its own conceptual categories to describe the
experience of performing the role of the mother, imposes their own interpretations of processes and problems inherent in this experience. In relation
to the concept of Peter Conrad, author presents the selected practices of
medicalization of motherhood and their possible consequences. In addition,
the mother is shown as a person who learns in the context of experienced
medicalization practices.

Pomiędzy medycznym nadzorem a społecznym oporem?
Stopniowe odchodzenie od leczenia człowieka przez niewykwalifikowanych
„znawców” ludzkiego ciała na rzecz poddawania chorego organizmu oglądowi
profesjonalisty (lekarza) przyczyniło się do wzrostu znaczenia medycyny jako
nauki, ale także jako swoistego światopoglądu. Agnieszka Gromkowska-Melosik
stwierdza, że „(…) medycyna zawsze jest do pewnego stopnia ideologią – przesyconą dominującymi znaczeniami konstrukcją społeczną” (Gromkowska-Melosik, 2013: 13). O ile medycyna początkowo była autorytetem w zakresie radzenia
sobie z chorobą, o tyle „(…) nieco później poszerzyła pole swych oddziaływań
również na obszar zdrowia” (Domańska, 2005: 311). To, co dawniej było codzienne, powszechne, zwyczajne, obecnie coraz częściej zostaje poddane przez
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medycynę (próbie) kontroli. W kręgu jej zainteresowań znajdują się doświadczenia osobiste człowieka oraz obszary życia społecznego, które dawniej nie pretendowały do stania się przedmiotem analiz medycznych – nie znajdowały się
w specjalnych rejestrach, nie były diagnozowane i leczone. Społeczne zaufanie do
dynamicznie rozwijającej się wiedzy medycznej i kompetencji lekarza oraz wiara
w skuteczność stosowanych interwencji uprawomocniły wpływ dyskursu medycznego na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw w wymiarze globalnym i jednostkowym. Dyskurs medyczny wywiera bowiem wpływ nie tylko na
wartości, normy, symbole ważne w kulturze i społeczeństwie (Domańska, 2005),
ale również na tożsamość człowieka1, jego osobiste doświadczenia i nadawane im
subiektywne znaczenia.
Objęcie nadzorem medycznym różnych sfer życia człowieka, nie tylko tych
związanych z ludzkim zdrowiem i organizmem, określa się jako medykalizację.
Choć „(…) rodowód medykalizacji sięga doby oświecenia” (Szarszewski, 2011:
46), samo pojęcie w naukach społecznych pojawiło się w latach 70. XX wieku
(Illich, 1992). Irving K. Zola przez medykalizację rozumie „proces, za pomocą
którego coraz większe obszary codziennego życia podlegają medycznej dominacji, wpływowi i nadzorowi” (Zola, 1983: 295). Z kolei Peter Conrad definiuje ją
jako proces, w ramach którego problemy niemedyczne są określane i rozwiązywane tak, jakby były problemami medycznymi, postrzeganymi zwykle w kategoriach chorób lub zaburzeń. Jest to proces społeczno-kulturowy, w który mogą
być (lecz nie muszą) zaangażowani przedstawiciele profesji medycznych i który
prowadzi do „medycznej kontroli społecznej” lub stosowania leczenia. Czasem
proces ten jest rezultatem „intencjonalnej ekspansji profesji medycznych” (Conrad, 1992: 211).
________________
1

A. Gromkowska-Melosik w książce Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja
(2013) przedstawia wiek XIX jako okres, w którym nastąpił gwałtowny rozwój medycyny oraz teorii
dotyczących ludzkiego organizmu i procesów, które w nim zachodzą. Autorka przemiany te traktuje jako
tło postępującego procesu medykalizacji. W oparciu o materiały źródłowe analizuje m.in. wpływ dyskursu medycznego na tożsamość kobiet żyjących w epoce wiktoriańskiej (lata 1837-1901), którego efektem
było potwierdzenie nierównych relacji między płciami i męskiej hegemonii w społeczeństwie. Przedmiotem analiz autorki stało się również zagadnienie medykalizacji macierzyństwa w omawianej epoce. Od
kobiety spodziewającej się dziecka oczekiwano bezwzględnego posłuszeństwa wobec lekarza, unikania
negatywnych emocji, a nawet stronienia od wysiłku intelektualnego i fizycznego. Od matki z kolei oczekiwano karmienia piersią swojego nowo narodzonego dziecka, dopuszczając nawet – wbrew obowiązującym zwyczajom – odsłanianie piersi w miejscu publicznym w tym celu. Przywołane przeze mnie przykłady to tylko niektóre egzemplifikacje reżimów medycznych, jakim były poddawane kobiety epoki
wiktoriańskiej, o których pisze autorka książki.
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Zgodnie z koncepcją P. Conrada, medykalizacja występuje na trzech odrębnych poziomach: konceptualnym, instytucjonalnym i interakcyjnym. Poziom
konceptualny przejawia się w stosowaniu medycznej nomenklatury oraz definicji
właściwych medycynie do wyjaśniania zjawisk, procesów i problemów społecznych. Z kolei poziom instytucjonalny polega na zaadoptowaniu przez różnorodne organizacje mechanizmów medycznych, aby realizować cele, do których organizacje te zostały powołane. Wymiar interakcyjny natomiast ujawnia się
w bezpośrednich relacjach lekarz – pacjent, kiedy lekarz stawia diagnozę bądź
leczy problem natury społecznej za pomocą metod stosowanych w terapii medycznej (np. przepisuje środek uspokajający dla osoby doświadczającej problemów rodzinnych).
Zmedykalizowany został cały bieg ludzkiego życia – od poczęcia aż do śmierci. Rozwój wiedzy medycznej i towarzyszący mu postęp technologiczny stworzyły człowiekowi możliwość regulowania płodności (np. coraz bardziej skuteczne
metody antykoncepcyjne), ale również i radzenia sobie z bezpłodnością (np.
zabieg in vitro), a nawet ingerowania w „niedoskonałości” natury poprzez modyfikowanie kodu genetycznego DNA (np. kontrowersyjna metoda zapłodnienia in
vitro umożliwiająca poczęcie dziecka trojga rodziców2). Udoskonaliły także procedury monitorowania przebiegu ciąży i kontroli zdiagnozowanych odchyleń od
normy w rozwoju płodu. Nadzór medycyny nad biegiem życia nie kończy się
wraz z chwilą narodzin dziecka – podczas porodu, który notabene został sprowadzony do szpitalnego zabiegu kontrolowanego przez zespół specjalistów w
zakresie zdrowia i patologii – ale jest obecny na kolejnych etapach ludzkiego
rozwoju, począwszy od okresu niemowlęctwa (np. promocja profilaktycznych
szczepień ochronnych, zachęcanie do stosowania farmaceutyków „wspomagających” odporność dziecka), a skończywszy na okresie późnej dorosłości (np. menopauza jako stan wymagający interwencji medycznej, zmarszczki – naturalna
oznaka procesu starzenia się – jako obiekt oglądu medycyny estetycznej). Zmedykalizowane zostały także różnorodne obszary życia człowieka (np. edukacja,
sport, praca zawodowa) oraz rozmaite doświadczenia wpisane w jego biografię.
„Cierpienie, umieranie, śmierć, relacje w rodzinie i relacje intymne włączone
________________
2

Rozwiązanie to zakłada pobranie materiału genetycznego od trojga rodziców – dwóch kobiet i jednego mężczyzny. Choć naukowcy przekonują, że materiał genetyczny pobrany od jednej kobiety będzie
stanowił niewielki procent, dzięki czemu dziecko będzie miało rysy dwojga (a nie trojga) rodziców, to
jednak metoda ta budzi wiele wątpliwości. Jej głównym celem jest zapobieganie niektórym chorobom
genetycznym, których źródłem jest przekazywanie wadliwych genów przez matkę. Pierwszym krajem,
który chce zalegalizować tę metodę zapłodnienia in vitro, jest Wielka Brytania.
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zostają w badanie przyczyn, skutków i kryzysów, o których sensie w ostatniej
instancji rozstrzyga medyczny wyrok, jakim jest diagnoza” (Jacyno, 2007: 124).
Niedorzeczne byłoby ignorowanie, lekceważenie bądź podważanie znaczenia
obecności medycyny w życiu współczesnego człowieka. Wiedza wytwarzana za
sprawą dynamicznego rozwoju nauk medycznych, doświadczenie i kompetencje
lekarzy oraz zaawansowane technologie stosowane w działaniach związanych
z ochroną zdrowia człowieka stanowią niekwestionowaną wartość. Przekonali się
o tym przede wszystkim ci, którzy w efekcie utraty zdrowia bądź pełnosprawności korzystali z usług medycznych. Jednakże nadmierna ingerencja medycyny
w funkcjonowanie człowieka – stanowiąca praktyki medykalizacji – może prowadzić do ambiwalentnych, a nawet negatywnych konsekwencji (zob. Illich,
1976; Conrad, 1992; Domańska, 2005; Nikodem, 2010; Nowakowska, 2010).
Podporządkowanie się jurysdykcji profesji medycznych (Conrad, 1992) ogranicza kompetencje jednostki w zakresie ochrony własnego zdrowia oraz radzenia
sobie w sytuacji jego utraty, czego konsekwencją jest pogłębienie asymetrii statusów w relacji lekarz – pacjent3. „Asymetryczność polega w zdecydowanej mierze
na możliwości sprawowania przez lekarza funkcji gospodarza sytuacji leczenia.
Lekarz decyduje o rozpoczęciu wizyty lekarskiej, wyznacza porządek jej przebiegu, posiada profesjonalną, ekspercką wiedzę, dzięki której znajduje się w pozycji
autorytetu, ale i dysponuje szeregiem innych atrybutów, których brak pacjentowi” (Plucińska, 2012: 294). Rezultatem medykalizacji może być również uzależnienie się człowieka od wiedzy eksperckiej i przeniesienie odpowiedzialności za
własną kondycję psychofizyczną na instytucję medycyny i ekspertów w tym zakresie. Kontrowersyjny staje się również rosnący popyt na różnorodne usługi
medyczne i produkty farmakologiczne (Nowakowska, 2010). Rozwija się zatem
imperialistyczny charakter medycyny – jak ujmuje to Ivan Illich – którego istotą
jest budowanie przekonania, że to właśnie medycyna dostarcza najkorzystniejszych rozwiązań dla problemów związanych nie tylko ze sferą zdrowia i choroby,
a lekarz jest uprawniony do stawiania diagnozy, poprzez którą przypisuje ludzi
do pewnych kategorii. To lekarz – z racji przyznanych mu uprawnień – orzeka
i wydaje formalne zaświadczenia o zdrowiu bądź chorobie, o (nie)zdolności do
pracy, prowadzenia pojazdów, popełnienia przestępstwa itp. W tym kontekście
pojawia się potrzeba podjęcia działań, których celem jest wyzwolenie człowieka
________________
3

Jednym z czynników modyfikujących intensywność asymetrii relacji lekarz – pacjent jest płeć obydwu stron, która – jak się okazuje – wpływa m.in. na sposób komunikacji, postawę lekarza/lekarki wobec
pacjenta/pacjentki, a nawet na długość wizyty lekarskiej (zob. Stefaniak, 2011; Plucińska, 2012).
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spod reżimu mechanizmów przynależnych medycynie bądź ograniczenie siły ich
wpływu. Czy jest to jednak możliwe, biorąc pod uwagę siłę autorytetu medycyny
i osób ją reprezentujących (zob. Cialdini, 1999: 198-200)?
Jak zauważa Małgorzata Jacyno, jednym ze sposobów osłabienia procesów
medykalizacji jest zdemokratyzowanie relacji lekarz – pacjent, które odbywa się
na drodze wzmocnienia pozycji pacjenta poprzez dostarczenie mu odpowiedniej
wiedzy. „Chory z pacjenta przeobraża się w klienta. (…) Klient to wykwalifikowany pacjent, który diagnozę poprzedza autodiagnozą, jest krytyczny wobec
proponowanej terapii i konsultuje poprawność diagnozy swojego stanu zdrowia
oraz skuteczność zaleconej terapii u różnych specjalistów” (Jacyno, 2007: 138;
zob. Foucault, 1998). Podejmuje samokształcenie w zakresie zdrowia, korzysta
z programów edukacyjnych oraz publikacji naukowych i poradnikowych, poszukuje pomocy u osób, które ocenia jako bardziej kompetentne w zakresie zdrowia
i choroby od siebie, włącza się w działalność ruchów społecznych, grup samopomocowych bądź grup pacjenckich – tego typu pacjentów Adriana Petryna
nazywa „biologicznymi obywatelami” (Petryna, 2004). Przemiany te można traktować jako proces demedykalizacji, który zwiększa autonomię człowieka w zakresie możliwości decydowania o własnym życiu i zdrowiu, ale również poszerza
jego sprawstwo w zakresie wpływania na zinstytucjonalizowaną i sformalizowaną ochronę zdrowia.

Medyczne (re)konstrukcje macierzyństwa
Współcześnie dostrzec można nasilającą się medykalizację macierzyństwa.
Zmiany zachodzące w tym zakresie powodują, że doświadczenie to jest ukazywane nie tylko jako doświadczenie intymne, osobiste, przynależne wyłącznie kobiecie czy, w szerszym kontekście, jako problem społeczny, kulturowy, ale również
jako problem wymagający oglądu, nadzoru i interwencji medycznej. „Mity medyczne potęgują przekonanie, że wejście w rolę matki i jej realizacja łączy się ze
znacznym ryzykiem i może odbywać się wyłącznie pod czujnym okiem lekarza”
(Domańska, 2005: 317).
Odwołując się do koncepcji P. Conrada, można stwierdzić, że medykalizacja
macierzyństwa przebiega na trzech wyróżnionych przez niego poziomach (konceptualnym, instytucjonalnym i interakcyjnym). Macierzyństwo jest często opisywane poprzez stosowanie terminów medycznych (np. depresja poporodowa).
Medycyna rości sobie prawo do decydowania, co jest, a co nie jest problemem
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w doświadczaniu macierzyństwa. W sytuacji zaistnienia problemów związanych
z pełnieniem roli matki poszukuje się ich genezy, wytłumaczenia i rozwiązania
poprzez odwoływanie się do wiedzy medycznej. Medycyna również, korzystając
z posiadanego autorytetu, realizuje swoje cele poprzez odwoływanie się do kategorii istotnych dla kobiety (np. odzwierciedlania promowanego wizerunku kobiecości). W mediach dość powszechnie w celu promocji karmienia piersią używa się argumentu, iż laktacja przyspiesza powrót do wagi sprzed ciąży.
Wytworzone przez reprezentantów nauk medycznych koncepcje dotyczące macierzyństwa i interpretacje dostrzeżonych (czyt. zdiagnozowanych) problemów są
niejednokrotnie popularyzowane podczas programów telewizyjnych i audycji
radiowych skierowanych do matek i kobiet planujących bądź spodziewających się
już dziecka lub na łamach czasopism, poradników, podręczników dla (przyszłych) rodziców (zob. Domańska, 2005; Urbańska, 2009). Kobieta styka się zatem z różnorodnymi przejawami medykalizacji macierzyństwa nawet wtedy, kiedy nie nawiązuje bezpośredniej relacji z przedstawicielem służby zdrowia.
Poprzez to może oswoić się z nimi, ale i przygotować się do konfrontacji z praktykami medykalizacji, których może doświadczyć podczas osobistego spotkania
z lekarzem, pielęgniarką, położną itd.
Urszula Domańska (2005) porównuje „tradycyjny model macierzyństwa”
z „modelem medycznym”. Pierwszy z nich opierał się na korzystaniu z wiedzy
i doświadczenia kobiet w zakresie opieki nad dzieckiem, ale i nad kobietą-matką.
W zbiorowościach tradycyjnych poród najczęściej odbywał się w domu bądź
w specjalnie wydzielonej izbie, a rodzącej pomagały inne doświadczone matki
lub przygotowana do tego akuszerka. Mężczyzna najczęściej był wykluczany
z uczestnictwa w tym wydarzeniu. Narodzinom nierzadko towarzyszyły obrzędy
religijne i kulturowe. Matki przygotowywały swoje córki do pełnienia roli gospodyni domowej, troszczącej się zarówno o swojego męża, jak i o liczne potomstwo,
które było potwierdzeniem płodności i zdrowia kobiety. Jak zauważa autorka,
„tradycyjny model macierzyństwa” został zastąpiony „modelem medycznym”,
choć może właściwszym byłoby określenie go jako zmedykalizowany model macierzyństwa. W modelu tym szczególną uwagę przykłada się do zapewnienia
bezpieczeństwa (przyszłej) matce i jej potomstwu poprzez ścisłe kontrolowanie,
nadzorowanie, wreszcie diagnozowanie i leczenie.
Medykalizacja macierzyństwa jest procesem, przez który medycyna domaga
się uznania jej autorytetu w dziedzinie życia tradycyjnie nadzorowanej przez
doświadczone matki lub akuszerki, delegowane przez określoną zbiorowość do
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pomocy kobiecie brzemiennej, rodzącej i karmiącej, co odnoszone było do sfery
sacrum (Domańska, 2005: 313). Choć praktyki medykalizacji macierzyństwa
obejmują wszystkie jego etapy, to szczególnie widoczne są w medycznym konstruowaniu znaczeń problemów związanych z jego planowaniem, poczęciem
i byciem matką we wczesnej fazie (to jest okresie ciąży4, porodu, pierwszych miesiącach opieki nad dzieckiem).
Jedną z praktyk medykalizacji macierzyństwa jest postrzeganie ciąży jako
okresu, który wymaga szczególnej medycznej kontroli. Choć zakłada się, że ciąża
nie jest chorobą, to jednak kobieta spodziewająca się dziecka staje się pacjentką,
którą wyposaża się w kartę przebiegu ciąży, kieruje na badania diagnostyczne,
obliguje do systematycznych wizyt kontrolnych, stosuje suplementację sztucznymi witaminami, czasem zwalnia się z pełnienia obowiązków wynikających ze
stosunku pracy5 itd. Dodatkowo instruuje się ją, jak powinna wykorzystać okres
ciąży do właściwego przygotowania się do porodu (np. ćwiczenia oddechowe,
nabywanie umiejętności relaksacji) oraz co zrobić, by jeszcze w okresie prenatalnego rozwoju dziecka wpływać na ukształtowanie się jego psychiki (zob. Urbańska, 2009). Rekomendowane działania są swoistego rodzaju profilaktyką właściwą
medycynie. Luiza Nowakowska stwierdza, że „dokonano patologizacji ciąży, skojarzono ją z chorobą, dysfunkcją, która wymaga medycznej interwencji” (Nowakowska, 2010: 433). Może to sprzyjać budowaniu postawy biernej, podporządkowanej i wyrażaniu zgody na proponowane – a jednocześnie nie zawsze konieczne
– interwencje.
Podobnie jak ciąża, zmedykalizowany został również poród. Do połowy XIX
wieku był on traktowany jak proces naturalny, który nie wymaga interwencji
medycznej bądź jedynie w niewielkim zakresie. W epoce wiktoriańskiej położnictwo plasowało się najniżej w hierarchii profesji medycznych, wiązało się wręcz
z hańbą (Gromkowska-Melosik, 2013). Jednak od połowy do końca XIX wieku za
sprawą wielu czynników kulturowych i społecznych zaczęto coraz bardziej umożliwiać medycynie ingerencję w poród, a jednocześnie doceniać położnictwo
(Gromkowska-Melosik, 2013; Williams, Umberson, 1999). W XX wieku doprowadzono do instytucjonalizacji porodu (Nowakowska, 2010; Domańska, 2005),
________________
4

Coraz częściej stosuje się określenie „matka prenatalna”.
Z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najczęstszymi przyczynami powodującymi absencję w pracy w pierwszym półroczu 2011 i 2012 roku była ciąża, poród i
połóg (w I półroczu 2011 r. – 18,3% ogólnej liczby dni absencji chorobowej, w I półroczu 2012 r. – 18,9%)
(Sikora, 2012: 6).
5
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wyznaczając szpital jako miejsce narodzin dziecka pod ścisłą kontrolą medyczną,
zwiększającą poziom bezpieczeństwa rodzącej i jej potomstwa. W 1900 roku
w Stanach Zjednoczonych tylko 5% porodów odbywało się w szpitalach, a w 1935
roku stanowiły one już 75% ogółu porodów (Podgórska, 2005). Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące miejsca porodu w Polsce
w latach 1980-2011 (Tab. 1) potwierdzają tendencję spadkową liczby porodów
pozaszpitalnych.
Tabela 1. Liczba urodzeń według miejsca porodu (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS opublikowanych w Roczniku Demograficznym 2012, Warszawa 2012, s. 317)

ROK

LICZBA
URODZEŃ –
OGÓŁEM6

1980
1990
2000
2005
2010
2011

701 659
551 975
381 233
366 577
415 559
390 518

SZPITAL
665 414
539 796
378 976
364 177
414 689
389 675

MIEJSCE PORODU
INNE MIEJSCE
IZBA
BEZ
Z POMOCĄ
PORODOWA7
POMOCY
FACHOWĄ
FACHOWEJ
27 434
4 806
4 005
7 729
2 241
2 209
486
882
889
335
1 525
540
471
399
433
410

Konsekwencją instytucjonalizacji porodu było upowszechnienie zewnętrznych interwencji medycznych w jego trakcie. Wśród rutynowo stosowanych
praktyk medykalizacji podczas porodu wymienia się m.in. wywołanie lub przyspieszenie akcji porodowej poprzez zastosowanie środków farmakologicznych,
stosowanie znieczulenia za pomocą środków mogących wywołać niepożądane
skutki uboczne i zagrażać życiu noworodka (Podgórska, 2005), nacinanie krocza,
decydowanie przez personel medyczny o pozycji rodzącej, nieuzasadnione cięcia
cesarskie. Paradoksalnie, coraz częściej sami lekarze alarmują o niepokojącym
wzroście liczby porodów odbywających się poprzez zabieg chirurgiczny. Zgodnie
z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, liczba cięć cesarskich nie powinna
przekraczać 15% ogółu porodów. Tymczasem w Polsce na przestrzeni ostatnich
________________
6
7

Urodzenia żywe i martwe łącznie z urodzonymi dziećmi matek zamieszkałych za granicą.
Izby porodowe funkcjonowały w Polsce do 2009 roku.
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lat wskaźnik ten nieustannie wzrasta. W 2011 roku wyniósł 35,5% (Tab. 2)8.
Wskazuje się, że odsetek cięć cesarskich jest niższy w społeczeństwach uboższych
(np. w Afryce wynosi 3,5%), wyższy natomiast w społeczeństwach zamożniejszych (np. we Włoszech 40%)9.
Tabela 2. Liczba porodów za pomocą cięcia cesarskiego (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS opublikowanych w następujących dokumentach: Podstawowe dane z zakresu ochrony
zdrowia w 2007 roku, Warszawa 2008; Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku,
Warszawa 2010; Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 roku, Warszawa 2012)
ROK
2006
2007
2008
2009
2010
2011

LICZBA PRZYJĘTYCH
PORODÓW
369 298
384 047
406 432
409 860
402 658
376 316

LICZBA CIĘĆ
CESARSKICH
106 287
114 406
124 189
132 075
136 838
133 488

% CIĘĆ
CESARSKICH
28.8
29.8
30.6
32.2
34.0
35.5

Oczekiwanie i przyjście na świat dziecka owiane było dotąd tajemnicą, wiązało się z intymnością. Obecnie owa tajemniczość zostaje zastąpiona przewidywalnością (np. określenie płci dziecka jeszcze w trakcie ciąży), obecnością medycznej
aparatury, koniecznością poddania się serii badań diagnostycznych, medycznym
żargonem, a intymność podczas porodu – obecnością personelu medycznego,
nierzadko utrudniającego skupienie się na wewnętrznym, autentycznym przeżywaniu kumulujących się emocji. Ciąża i poród z procesów fizjologicznych przekształcają się zatem w procesy zmedykalizowane. Kobieta pełni rolę pacjentki
wtedy, kiedy planuje dziecko, oczekuje na jego przyjście, rodzi je i opiekuje się
nim (szczególnie przez pierwsze dni po narodzinach).
Dalsze etapy doświadczania macierzyństwa również pozostają pod wpływem
medycyny. Kobieta instruowana jest przez specjalistów, jak powinna karmić
i pielęgnować noworodka, jakie modyfikowane mleko wybrać dla swojego dziecka, gdy niemożliwe jest karmienie go mlekiem naturalnym (rezygnacja matki
________________
8

W celach porównawczych przywołuję dane dotyczące odsetka cięć cesarskich w latach 1994-2002,
który wyniósł odpowiednio: 1994 – 13.8%, 1995 – 15.2%, 1996 – 15.7%, 1997 – 16.5%, 1998 – 17.2%,
1999 – 18.3%, 2000 – 19.6%, 2002 – 22.5% (Domańska, 2005: 316).
9
Ginekolodzy zaniepokojeni – lawinowo rośnie odsetek cięć cesarskich; „To epidemia”; http://
www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Ginekolodzy-zaniepokojeni-lawinowo-rosnie-odsetek-cieccesarskich-to-epidemia,123451,8,drukuj.html (dostęp: 17.03.2014 r.).
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z karmienia piersią jest poddawana krytyce), jak rozszerzać dietę niemowlęcia,
jakie szczepienia ochronne wybrać dla dziecka, jak dbać o prawidłowy rozwój
psychofizyczny dziecka itd. Przedmiotem oglądu, diagnozy i oceny dokonywanych przez ekspertów staje się również budowanie relacji matki z dzieckiem,
wyrażanie emocji, okazywanie uczuć, troska matki o swój wygląd i kondycję psychofizyczną, spędzanie czasu wolnego, łączenie obowiązków rodzicielskich
z zawodowymi itp.
Nasilający się proces medykalizacji macierzyństwa potwierdzają wyniki
badań przeprowadzonych przez Sylwię Urbańską, która dokonała krytycznej
analizy porównawczej dwóch roczników czasopisma poradnikowego „Twoje
Dziecko” z lat 1975 i 2003. Autorka stwierdza, że efektem przemian społecznogospodarczych zapoczątkowanych w 1989 roku jest „(…) powstanie nowego
dyskursu rodzicielskiego, w którym podmiot-matka zostaje pozbawiona kompetencji do współtworzenia i konstruowania treści macierzyństwa niemal w każdym jego aspekcie. W nowym systemie społeczno-ekonomicznym zmiana poradnikowego dyskursu opiera się na przejęciu i ulokowaniu tych kompetencji
w zewnętrznych agencjach, reprezentowanych przez szeroko rozwinięty rynek
ekspertów od wychowania” (Urbańska, 2009: 20). Zaliczają się do nich reprezentanci nauk społecznych (m.in. pedagogowie, psychologowie) i medycznych
(m.in. lekarze reprezentujący różnorodne specjalizacje, dietetycy, pielęgniarki).
Co więcej, nie tylko reprezentanci nauk medycznych podejmują problematykę
zdrowia i konieczności troszczenia się o nie.
W roczniku czasopisma „Twoje Dziecko” wydanym w 1975 roku – jak podaje autorka – treści poruszające problematykę zdrowia i choroby zajmują około
30% treści zawartych w piśmie. Wyróżniają się spośród tekstów o innej tematyce,
są przedstawione za pomocą języka niespecjalistycznego. Tymczasem w czasopiśmie z 2003 roku macierzyństwo zostaje „przedefiniowane i zamknięte w ramach
dyskursu medycznego” (Urbańska, 2009: 20), który stapia się z dyskursem terapeutycznym10. Zasadniczo wszyscy autorzy publikowanych tu artykułów podej________________
10
S. Urbańska (2009) zwraca również uwagę na zmianę, jaka dokonała się w zakresie języka używanego przez specjalistów wspierających matkę w wypełnianiu swoich obowiązków. W poradniku z 1975
roku dominują prośby skierowane do matki (np. prosimy, radzimy), do której autorzy zwracają się
z wykorzystaniem form grzecznościowych. Natomiast w czasopiśmie z 2003 roku dominuje przekaz
nakazowo-instruktażowy, w ramach którego czytelniczki są instruowane, w jaki sposób postępować.
Małgorzata Nikodem (2010) w wyniku analizy czasopism kobiecych „Twój Styl” i „Claudia” (roczniki
2004 i 2007) dostrzegła następujące zabiegi stosowane przez autorów, mające służyć celom medykalizacji:
onieśmielanie czytelniczki poprzez stosowanie fachowego, medycznego słownictwa, podkreślanie autory-
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mują problematykę właściwą medycynie i terapii, poprzez co rozszerza się rozumienie zdrowia, które współcześnie utożsamiane jest nie tylko z dobrym samopoczuciem, brakiem choroby, ale również ze szczęściem i satysfakcjonującą przyszłością człowieka (Urbańska, 2009: 22).
Edukacyjny potencjał prasy jest tu wykorzystany nie tylko do pogłębienia
wiedzy rodziców w zakresie zdrowia dziecka i czynników, jakie na nie wpływają,
ale również do podkreślenia roli ekspertów we wspieraniu matki w wypełnianiu
przez nią obowiązków. Podkreślanie autorytetu specjalistów w zakresie wychowania i opieki nad dzieckiem jednocześnie podważa bądź obniża znaczenie wiedzy i doświadczenia osób, które w tym zakresie wykwalifikowanymi specjalistami nie są. W poradnikach dla rodziców często nie ma zatem „(…) miejsca na
przekaz międzygeneracyjny. Eksperci niechętnie odnoszą się do porad starszego
pokolenia. Wiedza i doświadczenie babek (dziadek wydaje się nie istnieć) często
są kwestionowane i określane jako nieaktualne” (Urbańska, 2009: 25). Medyczne
konstrukcje macierzyństwa unieważniają również osobiste doświadczenia matki
oraz jej rolę w (re)definiowaniu macierzyństwa i konstruowaniu wiedzy w tym
zakresie. Promowanie wizerunku idealnej matki (to jest zadbanej, eleganckiej,
uśmiechniętej, autentycznie czerpiącej radość z macierzyństwa) unieważnia bądź
czyni wstydliwymi rozterki czy też problemy matki, która nie radzi sobie „idealnie” z obowiązkami, jakie stały się jej udziałem. Brak satysfakcji z macierzyństwa
lub niewywiązywanie się z zadań wynikających z niego jest przedstawiane jako
symptom choroby, która wymaga natychmiastowej interwencji w postaci diagnozy i terapii. Przywilejem – czy też powinnością, obowiązkiem – współczesnej
matki jest korzystanie z wielu alternatywnych form pomocy świadczonych przez
specjalistów (m.in. lekarzy, psychiatrów, położne, psychologów, pedagogów).
________________

tetu medycyny poprzez odwoływanie się do statystyk i wyników badań naukowych, wzmacnianie przekazu słownego poprzez zamieszczanie fotografii lekarza, odwoływanie się do negatywnych uczuć i emocji
(np. wstydu) i oferowanie reklamowanego produktu jako panaceum na nie, eksponowanie fotografii
kobiet pięknych, zadowolonych – także wówczas, gdy nie są one przedstawiane jako pacjentki poddawane
zabiegom medycznym. Podejmowane zabiegi utrwalają asymetryczną pozycję kobiety w relacji z ekspertami publikującymi na łamach czasopisma poradnikowego. Pogłębionej wiedzy na temat strategii wykorzystywanych przez autorów publikujących w prasie kobiecej, których celem jest wykreowanie określonego wizerunku (reprezentacji kulturowej) raka piersi, dostarcza wieloaspektowa i interdyscyplinarna
analiza edukacyjnego potencjału czasopism skierowanych do kobiet przeprowadzona przez Edytę Zierkiewicz (2013). Choć autorka skupiła się na zidentyfikowaniu medialnych ram, w których umieszczana
jest problematyka raka piersi, to jej analizy można również wykorzystać do identyfikowania działań
podejmowanych przez dziennikarzy w celu medykalizacji innych problemów społecznych i kulturowych.
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Dyskurs medyczny nieustannie wtłacza (potencjalną) matkę w rolę pacjentki,
choć już nie taką, jaka obowiązywała w Polsce jeszcze do niedawna. Obecnie żyje
ona w świecie oferującym wiele alternatywnych rozwiązań, spośród których może wybierać. Kwestią sporną pozostaje jednak pytanie o autonomię kobiety, gdy
mamy na uwadze ustawiczne instruowanie jej przez dyskurs ekspercki, jak należy
postępować. Niemniej jednak współczesna matka dysponuje coraz szerszą wiedzą na temat dziecka, jego rozwoju, zdrowia i potrzeb, a tym samym staje się
bardziej aktywną i kompetentną w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań
spośród dostępnych alternatyw.

Medykalizacja macierzyństwa
w perspektywie andragogicznej
Przedmiotem zainteresowania andragogiki jest proces uczenia się dorosłych,
który może być efektem intencjonalnych działań edukacyjnych realizowanych
w instytucjach oświatowych, ale może też zachodzić poza sformalizowanym systemem, w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Uczenie się, dla którego tłem są praktyki medykalizacji, jest ulokowane przede wszystkim w codzienności, a jego cechą bywa przypadkowość i nieintencjonalność. Nie oznacza to
jednak, że edukacja formalna i pozaformalna nie są tu istotne, szczególnie gdy
ma się na uwadze zaplanowaną i zorganizowaną edukację zdrowotną.
Mirosława Cylkowska-Nowak (2008b), systematyzując teoretyczne podejścia
względem edukacji zdrowotnej, wymienia trzy stanowiska: promocyjne, profilaktyczne i terapeutyczne. U podstaw działań realizowanych w ramach promocji
zdrowia leży założenie, że na skutek wyposażenia ludzi w odpowiednią wiedzę,
będą czuli się oni bardziej kompetentni w podejmowaniu działań na rzecz osiągania/zachowania satysfakcjonującej kondycji psychofizycznej. Dlatego też edukacja zdrowotna w ujęciu promocyjnym jest definiowana jako „całokształt działań zmierzających do kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by mogli
prowadzić zdrowy styl życia i przyczyniać się do umacniania zdrowia oraz rozwijać kompetencje skutecznego wpływania na zdrowie własne i społeczności,
w której żyją” (Charońska, 1997: 24). Efektem tak rozumianej edukacji ma być
nie tylko troska o własne zdrowie, ale również dbanie o dobrostan psychofizyczny innych osób poprzez włączanie się w inicjatywy pacjenckie, samopomocowe,
kampanie społeczne promujące zdrowy styl życia itp. O ile promocyjne podejście
względem edukacji na rzecz zdrowia ujmuje je w kategoriach pozytywnych, o tyle
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model profilaktyczny interpretuje je w kategoriach negatywnych. Zgodnie z nim,
edukacja zdrowotna ukierunkowana jest na „uniknięcie zachorowania lub przeciwdziałanie jego odległym skutkom” (Cylkowska-Nowak, 2008b: 14), a grupą
docelową podejmowanych działań są osoby należące do tak zwanej grupy ryzyka
(np. osoby nadużywające alkoholu, obciążone genetycznie). Z kolei terapeutyczne
podejście do edukacji zdrowotnej jest zorientowane na pomoc chorym w odzyskiwaniu zdrowia oraz w nabywaniu przez nich kompetencji niezbędnych do
życia w sytuacji choroby. Zakłada się, że w wyniku edukacji „pacjent powinien
stać się współodpowiedzialny za przebieg leczenia i pomnażanie zdrowia w sytuacji konkretnej choroby” (Cylkowska-Nowak, 2008b: 16).
Edukacja zdrowotna odbywa się w oparciu o dwa opozycyjne względem siebie modele: oparty na dydaktyzmie i zogniskowany na pragmatyzmie (Cylkowska-Nowak, 2008a). Pierwszy z nich jest bliski (tożsamy?) technologicznemu
modelowi pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, który został scharakteryzowany
przez Mieczysława Malewskiego (2000). Podejście dydaktyczne w edukacji zdrowotnej opiera się na autorytecie nauczyciela, który przekazuje ekspercką, niezawodną wiedzę oraz „jedynie słuszne wzorce zdrowego stylu życia” (Cylkowska-Nowak, 2008a: 77). Zakłada się, że uczniowie nie posiadają (wystarczającej) wiedzy w zakresie zdrowia, a tym samym powinni podporządkować się tym, którzy
ją przekazują, i dostosować do wpajanych im zaleceń. Jednakże okazuje się, że nie
zawsze posiadanie wiedzy przekłada się na rozwijanie zachowań prozdrowotnych
i unikanie antyzdrowotnych (zob. Mazurek, 2013a; Zierkiewicz, 2013; Cylkowska-Nowak, 2008a), co stanowi poważne zagrożenie dla efektywności tak prowadzonej edukacji. W drugim modelu edukacji zdrowotnej dydaktyzm zostaje zastąpiony pragmatyzmem, zgodnie z ideami głoszonymi przez Johna Deweya.
Pragmatyczne podejście w edukacji zdrowotnej – nawiązujące do humanistycznego i krytycznego modelu pracy edukacyjnej z dorosłymi (Malewski, 2000) –
zakłada autonomię uczącego się, który na podstawie przekazanej mu wiedzy
może dokonywać własnych wyborów w zakresie zdrowia i zachowań zdrowotnych. Rolą edukatora jest doradzanie, towarzyszenie uczącemu się, stawianie
problemów i pomaganie w ich rozwiązywaniu, stwarzanie warunków do uczenia
się, ale i podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie zdrowia. Metody podające gotowe rozwiązania zastępowane są dialogiem, dyskusją, warsztatami z elementami zabawy, inscenizacji, dramy (Cylkowska-Nowak, 2008a).
Edukacja zdrowotna jest prowadzona zarówno przez wykwalifikowanych nauczycieli, uprawomocnionych ekspertów (np. lekarzy, rehabilitantów, dziennika-
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rzy), instruktorów, tutorów, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranych problemów zdrowotnych, jak i przez laików (to jest nieuprawomocnionych nauczycieli), którzy dzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą w pewnym zakresie. Jednak zakłada się, że działania jednych i drugich są podejmowane
w sposób zorganizowany, zaplanowany, usystematyzowany, nierzadko oparty na
skonstruowanym programie nauczania. Przykładem programów skierowanych
do (przyszłych) matek mogą być szkoły rodzenia, kursy i szkolenia przygotowujące do życia w rodzinie, akcje informujące o prawach kobiet w ciąży i rodzących11, kampanie społeczne przestrzegające przed spożywaniem alkoholu przez
kobiety w ciąży, kampanie społeczne zachęcające do karmienia piersią, inicjatywy
pacjenckie zachęcające matki do profilaktycznych badań12 itp.
W działaniach podejmowanych w ramach edukacji zdrowotnej kobieta-matka może brać udział intencjonalnie (np. zapisując się do szkoły rodzenia,
czytając wyselekcjonowane artykuły, poradniki), ale również incydentalnie (np.
przypadkowo oglądając billboardy na ulicy, reklamy społeczne w prasie bądź
telewizji). Może zatem celowo zainicjować proces samokształcenia w zakresie
zdrowia, ale również może pełnić rolę ucznia, nie będąc tego świadomą. Edyta
Zierkiewicz dostrzega pewną niejednoznaczność w rozumieniu pojęcia „autoedukacji zdrowotnej” (Zierkiewicz, 2013: 48), co wydaje się szczególnie ważne dla
analizy problemu medykalizacji macierzyństwa. Autorka przez pojęcie to rozumie, z jednej strony, „samodzielnie organizowany i kierowany proces własnego
rozwoju, zmiany, uczenia się, a także spontaniczne i nieintencjonalne przyswajanie informacji i nabywanie umiejętności, które mogą się okazać przydatne
w codziennym życiu” (Zierkiewicz, 2013: 47), ale również, z drugiej, „procesy
uruchamiane i/lub stymulowane przez antyedukacyjne w swych intencjach instytucje i osoby oraz zjawiska i działania dyktowane nieedukacyjnymi pobudkami
(np. merkantylnymi), a także zgodę na skomodyfikowanie, to znaczy angażowanie się w proces samokształcenia facylitowany przez mające w tym własny interes
korporacje” (Zierkiewicz, 2013: 47).
Niebezpieczeństwem (czy też konsekwencją) autoedukacji zdrowotnej realizowanej w takich warunkach są procesy biomedykalizacji, czyli „upełnomocniania osób chorujących (a także tych na razie jeszcze zdrowych) do przejmowania
________________
11

Na uwagę zasługuje działalność Fundacji „Rodzić po Ludzku” zainicjowanej w 1996 roku w następstwie akcji zorganizowanej przez dziennikarzy i działaczy społecznych dwa lata wcześniej.
12
Przykładem może być kampania społeczna „Amazonki & macierzyństwo. Zdrowe i piękne dla
dzieci” zorganizowana w 2012 roku przez Federację Stowarzyszeń AMAZONKI.
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kontroli nad własnym (szwankującym) zdrowiem na bazie gromadzonych – także z mass mediów – informacji” (Zierkiewicz, 2013: 51). W ten sposób zmniejsza
się odpowiedzialność instytucji państwowych i społecznych za ochronę zdrowia
społeczeństwa, przerzucając ją na jednostki. Odbiorcom owych kampanii społecznych z kolei narzuca się rolę konsumenta, który choć wybiera z szerokiej
oferty usług i produktów medycznych, to jednak uprawomocnione autorytety
w tej dziedzinie doradzają mu w zakresie troski o zdrowie (Lupton 1997; Jacyno,
2007). I choć współczesne kobiety-matki pogłębiają swoją wiedzę w zakresie
zdrowia własnego i swojego dziecka, korzystając z alternatywnych źródeł, oraz
coraz częściej buntują się przeciwko identyfikowanym praktykom medykalizacji
(np. świadomie rezygnują ze szczepień ochronnych dziecka, poszukując naturalnych metod wspomagania jego odporności), to jednak są skazane na konfrontowanie się z reżimem i autorytetem medycyny. Nierzadko muszą się mu podporządkować w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami (np. podporządkowanie
się matki przebywającej ze swoim dzieckiem w instytucji totalnej, jaką jest szpital,
do przyjętych tu norm i zwyczajów, w obawie przed pozbawieniem jej dziecka
należytej opieki ze strony personelu medycznego) (Mazurek, 2013b: 88). Jednak
należy uznać, że pomimo nacisków medycznych, matki interpretują doświadczenie macierzyństwa na swój sposób, nadając mu subiektywne sensy – aczkolwiek
zapewne nie zawsze niezależne od medycznego dyskursu.

Podsumowanie
Rosnąca rola medycyny powoduje, że problemy społeczne i kulturowe są definiowane i interpretowane przez pryzmat kategorii medycznych, a wiedza z zakresu zdrowia i choroby bywa przedstawiana jako panaceum na różne bolączki,
których doświadcza człowiek. „Medycyna kreuje sposoby metaforyzowania ludzkiego doświadczenia” (Bińczyk, 2002: 193). Wykorzystując autorytet medycyny
i osób ją reprezentujących, dyskurs medyczny konstruuje m.in. znaczenia macierzyństwa, używa własnych kategorii pojęciowych do opisywania doświadczeń
związanych z pełnieniem roli (przyszłej) matki, narzuca własne interpretacje
procesów i problemów „wpisanych” w to osobiste doświadczenie.
Matka i jej dziecko stają się zatem „obiektem oglądu” panoptycznego oka
medycyny, które nadzoruje, nakazuje, wreszcie ocenia i orzeka. Matka w dyskursie medycznym przyjmuje rolę permanentnej pacjentki, od której w pewnych
sytuacjach oczekuje się podporządkowania „niepodważalnej” wiedzy eksperckiej
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i autorytetowi lekarza, w innych z kolei spodziewa się, że będzie aktywną konsumentką sprawnie poruszającą się na rynku usług i produktów medycznych, dysponującą przynajmniej podstawową wiedzą w zakresie ochrony zdrowia dziecka,
nieustannie rozwijającą swe kompetencje zdrowotne, dążącą do współpracy ze
środowiskiem medycznym itd. Niektóre matki rozpoznają jednak praktyki medykalizacyjne i świadomie się im przeciwstawiają. Inne z kolei dostosowują się do
reżimów medycznych, nie będąc ich świadome bądź będąc przekonanymi, że
postępują właściwie. Nie można im jednak zarzucać bezrefleksyjności czy ignorancji, bowiem ich postępowanie jest wynikiem zaufania, jakim obdarzają medycynę i osoby ją reprezentujące. Co stoi u źródeł ich uległości wobec autorytetu
medycyny? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto odwołać się do refleksji Roberta Cialdiniego, który wskazuje wychowanie i socjalizację jako procesy, w ramach których „wszyscy jesteśmy pilnie trenowani w posłuszeństwie wobec autorytetów i umacniani w wierze, że przeciwstawianie się im jest rzeczą złą”
(Cialdini, 1999: 197). Podporządkowanie się autorytetowi medycyny zwykle wynika ze słusznego przekonania, że osoby, które ją reprezentują, posiadają fachową
wiedzę w zakresie ochrony zdrowia, dzięki czemu mogą zaproponować skuteczne
działania profilaktyczne bądź terapeutyczne. Istotne jest jednak, by kobiety-matki
potrafiły korzystać z tej wiedzy w kwestii ochrony zdrowia swojego dziecka, nie
rezygnując przy tym z wiedzy i doświadczeń macierzyńskich własnych i innych
osób, niekoniecznie legitymujących się wiedzą ekspercką. Istotne jest również,
aby macierzyństwo definiowały w kategoriach osobistego, niezwykle indywidualnego doświadczenia warunkowanego czynnikami kulturowymi, społecznymi,
medycznymi, ekonomicznymi, ale także psychologicznymi i biograficznymi.
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Motherhood under the Medical Supervision.
Chosen Aspects of Motherhood’s Medicalisation
Summary
The gradual shift from treatment by unqualified “experts” of the human body in favor of treatment
conducted by a professional (doctor) contributed to increase the importance of medicine. The
experiences and processes which formerly used to be common, ordinary, intimate, now seems to
be under the medicine’s control. Medicine is interested in personal experiences and areas of social
life that did not previously compete for becoming the subject of medical analysis – they were not in
special registers, they were not diagnosed and treated.
Acquisition of medical supervision of various spheres of human life, not just those related to
human health and the organism, is defined as the medicalisation. Peter Conrad defines it as
a process in which non-medical issues are identified as if they were medical problems. Medicalization occurs at three levels: conceptual, institutional and interactive.
It would be ridiculous to ignore, disregard or undermine the importance of the medicine in
the nowadays world. However, the excessive interference of medicine in human’s life – therefore
the practices of medicalization – may lead to ambiguous and even negative consequences (eg.
asymmetry in the relation doctor – patient, dependence on plastic surgery). According to Margaret
Jacyno, democratization of the relation doctor – patient may contribute to the weakening of medicalization. The patients’ empowerment is possible by providing them with relevant knowledge.
Nowadays, it is observed the increasing medicalisation of motherhood. The changes in this
area mean that the experience is presented not only as intimate, personal, or in a broader context
as a social and cultural problem, but also as a problem that needs medical intervention. While the
medicalization of motherhood is associated with all of motherhood phases, it is particularly evident in planning the pregnant and at an early stage of motherhood (eg. pregnancy, childbirth, the
first months of child care).
Mother in medical discourse assumes the role of the permanent patient. In some cases it is
expected that the mother will subordinate authority of the doctor. In other cases, it is expected that
she will be a consumer who possesses at least a basic knowledge of child health, permanently deve-
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lops her competence connected with health, cooperates with the medical community, is active at
medical market, etc. Some mothers, however, recognize medicalization’s practices and consciously
oppose to them. Others, adapt to medical regimes, without being aware of them or being convinced that they behave properly. However, they can not be blamed for ignorance, because their behavior is the result of the trust medicine and its representatives.
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Recent years show a noticeable increase in the number of systematic scientific studies about motherhood. Mostly, the birth of a child
is depicted as a groundbreaking event, carefully planned in the
biography of a woman. The future mother has many doubts, usually
feels joy and satisfaction of the “blessed state”. Still very few publications touch the issue of women experiencing unwanted motherhood. In widely available articles about family, unplanned pregnancy theme is limited. Mostly apply to youngsters. This
phenomenon, regardless of age, is a critical event in a woman's life.
It should therefore become a research exploration area of educators
and representatives of related disciplines. The article attempts to
depict the situation of mothers facing unplanned parenthood. Heroines present experiences related to pregnancy, birth and childcare.
Fragments of their biographies show both their concerns and moments full of joy and pride.

Współczesne trendy macierzyństwa
Macierzyństwo to termin posiadający różne konteksty: biologiczny, prawny,
społeczny, psychologiczny, pedagogiczny (Karwowska, 2007: 38). Jak zauważa
Małgorzata Lesińska-Sawicka: „najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że
macierzyństwo jest to proces stawania się i bycia matką. Obejmuje zasięgiem
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czasowym nie tylko bezpośredni fakt urodzenia dziecka i opiekę nad nim, ale
poprzedzający go okres ciąży, a także czas przed poczęciem, który stanowi poprzedzenie, przygotowanie kobiety do jej właściwego macierzyństwa, czyli do
ciąży, urodzenia dziecka i opieki nad nim” (Lesińska-Sawicka, 2008: 29). Macierzyństwo może być oczekiwane, ale może też stanowić zaskoczenie dla przyszłej
matki. W obu przypadkach zmienia się jej dotychczasowe życie. W pierwszym
jednak to kobieta decyduje się na powiększenie rodziny w najbardziej dogodnym
dla siebie czasie. Stopniowo przewiduje zmiany, które mają nastąpić, i przygotowuje się do nich. W drugim bardzo często nie jest gotowa na dokonujące się w jej
życiu przemiany (Lindyberg, 2012: 45).
Zdaniem Bogusławy Budrowskiej, poznanie stanu psychicznego przyszłej
matki i jej indywidualnych doświadczeń jest nie tylko interesujące, ale i istotne ze
względu na aktualną sytuację społeczno-demograficzną (Budrowska, 2000: 10).
Mimo iż zmiany obyczajowe przyczyniły się do obniżenia wieku inicjacji seksualnej, to pojawienie się skutecznych, stosunkowo tanich metod antykoncepcji
zapewniło parom ochronę przed niepożądaną ciążą (Szlendak 2010: 392-393).
W efekcie zauważalny jest wzrost pozamałżeńskich i przedmałżeńskich kontaktów seksualnych (Tyszka, 1995: 147). Jak wynika z danych GUS-u, pomimo to
w państwie polskim od ponad dwudziestu lat utrzymuje się niepokojąco niska
liczba urodzeń. Kobiety w coraz późniejszym wieku decydują się na poczęcie
pierwszego dziecka1. Przypuszczać można, iż następuje zmiana w postrzeganiu
rodzicielstwa przez Polki. Stopniowo ulega osłabieniu „nakaz macierzyństwa” –
dotychczasowe przeświadczenie społeczeństwa o obowiązku posiadania dzieci.
Decyzja o zostaniu rodzicem zaczyna stanowić efekt wyboru partnerów (Budrowska, 2000: 10), staje się przedmiotem kalkulacji – analizy zysków i strat wynikających z narodzin potomka. Młodzi ludzie coraz częściej za swój priorytet
uznają zdobycie wykształcenia. Dążą do realizacji zawodowej i stabilizacji finansowej. Odwlekają podjęcie decyzji o zalegalizowaniu związku i powiększeniu
rodziny (Włodarczyk, 2008: 47). Wiele par doświadcza jednak nieplanowanego
rodzicielstwa.
Narodziny potomka są nie tylko istotnym przeżyciem osobistym, ale i wydarzeniem o dużym znaczeniu społecznym. Powodują przemianę kobiety w matkę,
zmianę ról dotychczas przez nią pełnionych w społeczeństwie i rodzinie. Macierzyństwo może sprzyjać samorealizacji, być spełnieniem życiowych oczekiwań,
________________
1

J. Stańczak, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 roku, http://
www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp: 31.03.2014 r.).
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podnieść prestiż kobiety. Z drugiej strony, może utrudnić realizację planów edukacyjnych i zawodowych (Lesińska-Sawicka, 2008: 33, 40). Wiele osób, także
o zadowalającej sytuacji uczuciowo-materialnej, posiada zatem ambiwalentny
stosunek do dziecka i obawia się jego narodzin.
Zdaniem Małgorzaty Kościelskiej, kobiety mające problem z akceptacją ciąży
doświadczają tak zwanego „trudnego macierzyństwa” (Kościelska, 1998: 19).
Sytuacja ich jest szczególnie niekorzystna, gdy nie towarzyszy jej emocjonalna
więź z ojcem dziecka (Karwowska, 2007: 49). Narodziny nieplanowanego potomka mogą zyskać status wydarzenia krytycznego – przeżycia wyróżniającego
się na tle innych doświadczeń, naruszającego dotychczasowy porządek życia,
zobowiązującego do wprowadzenia zmian (Skowrońska, 2008: 200). „Osoba
zostaje niejako zmuszona do przeformułowania stosunku do siebie, do własnych
zasobów (kompetencji), przyjętego kanonu wartości, własnego poczucia tożsamości oraz własnego Ja idealnego, a także do przeorientowania swoich zasobów
poznawczego odbioru rzeczywistości, nastawieniowo-motywacyjnych stanów
oraz podejmowanych dotąd schematów reakcji i działania” (Teusz, 2009: 88).
Zostanie rodzicem powoduje przekształcenie dotychczasowego obrazu siebie,
zmianę priorytetów, celów, stylu życia.
Jak wskazują badania przeprowadzone przez Annę Titkow, pełnienie ról rodzicielskich jest zdecydowanie ważniejsze dla kobiet niż dla ich partnerów.
Przeważnie definiują one siebie jako matki. Mężczyźni rzadziej czują się przede
wszystkim ojcami (Titkow, 2007: 400). Wynika to zapewne z faktu, iż to kobiety
doświadczają zdecydowanie większych zmian, stanowiących efekt urodzenia
dziecka, niż ich partnerzy. Społeczeństwo oczekuje, że mężczyźni przede wszystkim zaakceptują potomstwo i zapewnią mu finansowe wsparcie. Matka natomiast powinna bezpośrednio angażować się w opiekę nad dzieckiem (Kuryś,
2010: 116-117). W przeświadczeniu opinii publicznej, potomstwo ma być dla
niej najważniejsze. Jeśli pragnie być dobrym rodzicem, zgodnie z panującym
stereotypem musi poświęcać mu cały swój czas i przedkładać jego potrzeby nad
własne (Lesińska-Sawicka, 2008: 69). Obarcza się ją całkowitą odpowiedzialnością za dziecko.
Wymagania te stanowią efekt powszechnej wiary w instynkt macierzyński.
Mimo iż brakuje naukowych dowodów na jego obecność, społeczeństwo jest
przeświadczone, że kobiety – w przeciwieństwie do mężczyzn – nie mają trudności w rozpoznawaniu i zaspokajaniu oczekiwań dziecka. Rzekomo to zatem matki są najlepiej przystosowane do sprawowania opieki nad potomstwem (zob.
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Budrowska, 2000: 18-19). W efekcie rzadko występuje równy podział obowiązków między partnerami. Kobiety przeważnie otrzymują jedynie okazjonalną
pomoc od swoich mężczyzn (Górnikowska-Zwolak, 2004: 18), a przecież, jak
zauważa Harriet Lerner, „natura nie ma nic wspólnego z tym, kto ma wziąć
zwolnienie z pracy podczas choroby dziecka, kto ma zorganizować dla niego
opiekunkę, kto zajmuje się praniem i sprawdzaniem, czy mały nie potrzebuje
nowych sznurówek, korepetycji z matematyki lub wizyty u dentysty. Natura nie
ma nic wspólnego z faktem, że społeczeństwo nie pyta mężczyzn, jak pogodzą
pracę z życiem rodzinnym, chociaż powinien to być problem tak samo mężczyzn, jak i kobiet” (Lerner, 2002: 257-258). Macierzyństwo – podobnie jak ojcostwo – to szereg umiejętności i postaw, których z czasem należy się nauczyć.
Zaspokajanie potrzeb dziecka powinno zatem w równym stopniu angażować obu
rodziców.
Obecnie coraz większą popularność zyskuje model kobiety doskonałej.
Z powodzeniem realizuje ona wiele różnorodnych obowiązków. Jest głęboko
zaangażowana zarówno w życie rodzinne, jak i zawodowe (Budrowska, 2000:
155-156). „Używając języka reklamy, można by powiedzieć, że superwoman to
rewelacyjny «produkt 3 w 1»: świetna pracownica, cudowna żona i wspaniała
matka” (Budrowska, 2000: 155). W rzeczywistości dokonujące się w życiu kobiety przemiany wynikające z narodzin dziecka często drastycznie obniżają jej satysfakcję z egzystencji. Dla wielu osób problemem staje się brak czasu, izolacja od
otoczenia, niezadowolenie z wyglądu, konieczność rezygnacji z dotychczasowych
ról, obawa o relację z partnerem, a także trudności materialne (zob. Budrowska,
2000: 231-232). Brak gotowości do macierzyństwa staje się źródłem lęku o przyszłość, przyczyną konfliktów i nieporozumień.
Kobiety niezamężne, których ciąża nie była zaplanowana, odczuwają zdecydowanie większy poziom stresu psychologicznego (Szymona-Pawłowska, 2005:
30-31). To właśnie one ponoszą główną odpowiedzialność za ryzykowne zachowania seksualne. Muszą zdecydować, czy są gotowe urodzić dziecko i je wychowywać (Ślęczek-Czakon, 2004: 101). Mimo iż nieplanowane macierzyństwo przestało szokować, mogą doświadczać dezaprobaty otoczenia. Szczególnie dotyczy to
nieletnich matek (Szymona-Pawłowska, 2005: 31). Trudności w realizowaniu społecznych oczekiwań sprawiają, że niektóre osoby doświadczają załamania psychicznego. Jak zauważa Katarzyna Stańczak-Wiślicz, „trudne i wstydliwe odczucia, takie jak gniew czy niechęć, podlegają racjonalizacji i medykalizacji. W ten
sposób depresja poporodowa znalazła miejsce w dyskursie oficjalnym, stając się
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językowym narzędziem władzy. Pozwala bowiem wytłumaczyć w kategoriach
przejściowej aberracji odczucia inne niż radosna afirmacja z macierzyństwa”
(Stańczak-Wiślicz, 2013: 378). Do objawów depresji poporodowej należą między
innymi: zaburzenia apetytu i snu, napady lęku, niechęć do dziecka, niskie poczucie własnej wartości oraz unikanie kontaktów towarzyskich i seksualnych (Landwójtowicz, 2012: 130-131). Niemalże zawsze matka odczuwa lęk o zdrowie maleństwa i boi się, że wyrządzi mu krzywdę. Pojawiają się myśli samobójcze.
Osoby doznające depresji są przeświadczone, że nie posiadają predyspozycji do
bycia dobrym rodzicem. Mogą czuć się z tego powodu winne i obawiać się społecznego potępienia. W kulturze polskiej bowiem matka nadal jest postacią wyidealizowaną. Mimo stopniowej emancypacji kobiet, macierzyństwo wciąż postrzegane jest jako bardzo ważny wyznacznik ich wartości (Namysłowska, 2010:
10). Zapewne dlatego wciąż niewiele osób otwarcie deklaruje, iż nie zamierza
w przyszłości posiadać dzieci.
Niewątpliwie istotną rolę w konstruowaniu powszechnie obowiązującego wizerunku matki pełnią środki masowego przekazu. Zdaniem K. Stańczak-Wiślicz,
artykuły zawarte w popularnych magazynach kobiecych przedstawiają macierzyństwo jako receptę na szczęście, wartość najwyższą, posłannictwo każdej kobiety. Doświadczane przeszkody i dramaty są bagatelizowane (Stańczak-Wiślicz,
2013: 376). Analogiczna sytuacja ma miejsce w serialach. Bohaterki negatywnie
ustosunkowane do ciąży rozważają możliwość aborcji, nigdy jednak się jej nie
poddają. Od 1993 roku prawo polskie zezwala na przerwanie ciąży, wyłącznie
gdy stanowi ona konsekwencję przestępstwa, zagraża zdrowiu bądź życiu matki,
a także gdy płód jest poważnie uszkodzony. Kobiety, które mogłyby legalnie
usunąć dziecko, również się na to nie decydują (Łaciak, 2013: 396). Opinia publiczna postrzega zatem osoby, które odrzucają macierzyństwo, jako jednostki
zaburzone.

Nieplanowane macierzyństwo – propozycja badania.
Założenia metodologiczne
Biorąc pod uwagę specyfikę tematu i jego niepowtarzalny charakter, zdecydowałam się przeprowadzić badania jakościowe, wykorzystując metodę biograficzną.
Uwzględniłam biografię tematyczną, umożliwiającą wydobycie indywidualnych
doświadczeń dotyczących ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem, z jednostkowych
historii życia interlokutorek. Skupiłam się na subiektywnym punkcie widzenia
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narratorek – ich uczuciach, poglądach, interpretacji zdarzeń. Posłużyłam się
wywiadem narracyjnym, uznawanym za główną technikę zbierania danych biograficznych.
Nadrzędnym celem badania było dotarcie do indywidualnych perspektyw
poszczególnych rozmówczyń. Zamierzałam ukazać, w jaki sposób pojmują one
własne rodzicielstwo – wydobyć sens ich doświadczeń. Jestem przekonana, że
zaprezentowanie ich mikroświatów stanowić będzie cenne źródło informacji
o trajektoriach macierzyństwa.
Główny problem badania ujęłam w postaci pytania:
– W jaki sposób kształtuje się tożsamość matki u kobiet doświadczających
nieplanowanego macierzyństwa?
Problem ten doprecyzowałam poprzez pytania szczegółowe:
– Jak respondentki reagowały na wiadomość, że zostaną matkami?
– Jakie postawy przyjmowali partnerzy kobiet?
– Jakie zmiany zachodziły w postrzeganiu przez rozmówczynie macierzyństwa?
Biorąc pod uwagę specyfikę badań jakościowych, zrezygnowałam ze wstępnych hipotez.
Wywiady zostały przeprowadzone w marcu 2013 roku. Czas ich trwania wynosił od 1 godz. 15 min. do 2 godz. Spotkania rozpoczynały tak zwane rozmowy
„nieformalne”, w trakcie których badane dowiadywały się, że narracje będą nagrywane na dyktafon, spisywane, a ich efektem będzie publikacja. Kobiety zostały poinformowane, że pozostaną anonimowe. Zapoznałam je z celem badania i najważniejszymi zasadami techniki zbierania danych. Następnie uruchomiłam dyktafon.
Każda rozmowa składała się z dwóch części. Najpierw rejestrowane było
główne opowiadanie. Rozpoczynała je sformułowana przeze mnie zachęta: „Interesują mnie indywidualne doświadczenia ludzi. Chciałabym, by badanie umożliwiło mi lepsze zrozumienie sytuacji kobiet, które zaszły w nieplanowaną ciążę.
Czy zechciałabyś skrupulatnie przedstawić mi swoje przeżycia, począwszy od
uzyskania informacji o ciąży, aż po dzień dzisiejszy?”. Następnie ograniczyłam
swoje postępowanie wyłącznie do aktywnego słuchania. Gdy interlokutorki kończyły opowiadać historie, zaczynałam zadawać pytania odnoszące się do kwestii
niezrozumiałych bądź budzących moje wątpliwości.
Podczas spotkań panowała atmosfera wzajemnej szczerości i życzliwości.
Rozmówczynie odwoływały się do licznych metafor, ukazujących ich stan emocjonalny. Analiza uzupełniona zostanie fragmentami wypowiedzi, które uważam
za najpełniej wzbogacające propozycję interpretacji.
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Analiza i wnioski z wyników badań
Informacje o narratorkach:
• Karolina: zaszła w ciążę w wieku siedemnastu lat ze swoim rówieśnikiem.
Byli parą od dziesięciu miesięcy. Dziewczyna uczyła się w liceum ogólnokształcącym. W chwili przeprowadzania wywiadu ma dwadzieścia lat i dwuletniego synka. Rozpoczęła staż. Związała się z nowym partnerem.
• Sabina: zaszła w ciążę w wieku niespełna dwudziestu sześciu lat z dwa lata
młodszym mężczyzną. Byli w związku od dwóch i pół miesiąca. Kobieta studiowała dziennie i pracowała. W chwili przeprowadzania wywiadu ma dwadzieścia
dziewięć lat i dwuipółletnią córeczkę. Zaręczyła się z ojcem dziecka. Zrezygnowała z pracy.
• Joanna: rozwódka z dwoma synami. W trzecią ciążę zaszła w wieku trzydziestu pięciu lat z dwa lata młodszym mężczyzną. Byli w związku od dwóch
miesięcy. Kobieta studiowała zaocznie i od trzech miesięcy pracowała. W chwili
przeprowadzania wywiadu ma trzydzieści sześć lat i czteromiesięcznego synka.
Pozostaje w związku z ojcem dziecka. Mimo urlopu macierzyńskiego, kontynuuje edukację.

Jak respondentki reagowały na wiadomość,
że zostaną matkami?
Informacja o ciąży stanowiła dla interlokutorek ogromny szok. Kobiety nie
mogły uwierzyć, że zostaną matkami. Widoczna jest duża rozbieżność w poziomie
wiedzy rozmówczyń o antykoncepcji. Zarówno Sabina, jak i Joanna posiadały rzetelne informacje dotyczące środków zabezpieczania się przed niepożądanym macierzyństwem. Obie kobiety miały jednak problemy natury ginekologicznej, które
rzekomo utrudniały, a nawet uniemożliwiały im zajście w ciążę.
Mam endometriozę, czyli przerost tej błony, co w dużej mierze uniemożliwia zajście w ciążę. Kiedyś miałam chłopaka, z którym tak jakby chciałam mieć dziecko kiedyś i w ogóle
nigdy się nie udawało, więc stwierdziłam, że nie mogę faktycznie... i może dlatego teraz się
nie zabezpieczałam (…). I to był nasz pierwszy raz, który okazał się od razu tym razem
kulminacyjnym. Wyobrażasz sobie – pierwszy raz!
[Sabina]
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Zanim zaszłam w ciążę, to zdaje się, że trzy miesiące wcześniej – nie trzy, no z dwa i pół
miesiąca wcześniej – przechodziłam zabieg konizacji szyjki macicy. W ogóle po tym zabiegu lekarze mi powiedzieli, że – że jeżeli chciałabym jeszcze kiedyś zajść w ciążę, to będę
miała ogromne problemy, że byłby to niemal cud, gdybym zaszła w ciążę. A do tego cudem
byłoby też donoszenie tej ciąży, ponieważ praktycznie zostałam bez szyjki macicy, która by
to mogła podtrzymywać tę ciążę. Zaraz po tym odstawiłam tabletki antykoncepcyjne, które
brałam.
[Joanna]

W przeciwieństwie do powyższych rozmówczyń, najmłodsza z kobiet nie posiadała wiedzy niezbędnej do odpowiedzialnego współżycia. Informacje, które
uzyskała, pochodziły od rówieśników i ze środków masowego przekazu. W dużej
mierze miały charakter stereotypowy. Niestety, rzetelne wiadomości dotyczące
seksualności i środków antykoncepcyjnych nie są często obecne w magazynach
i programach telewizyjnych adresowanych do młodzieży. Seks jest ponadto tematem tabu w rodzinie. W Polsce nie funkcjonują korzystne wzory kulturowe promujące prowadzenie otwartych rozmów z potomstwem na temat tej sfery życia.
Ponad 50% młodych ludzi nie porusza tego tematu z osobami bliskimi (Bidzan,
2007: 27, 72). Co więcej, choć szkoły są zobowiązane do prowadzenia edukacji
seksualnej uczniów, wiele placówek nie wypełnia należycie tego obowiązku
(Kempińska, 2012: 53). Jak zauważają Zbigniew Izdebski i Andrzej Jaczewski,
w efekcie „dziewczęta przeważnie są naiwne i w gruncie rzeczy chłopak może
wmówić partnerce niemal wszystko, również to, że on w odpowiednim momencie «wyskoczy»” (Izdebski, Janczewski, 2001: 284).
Przez ten cały okres dziesięciu miesięcy w ogóle nie przyszło mi na myśl, żeby się zabezpieczyć – w ogóle, w ogóle... Naprawdę mi nie przyszło na myśl, bo po prostu tak mu ufałam.
Ja wiedziałam, że on przede mną miał dużo klientek i że on jest tak w tym wprawiony, że
ja wiem... – że on nie dopuści do tego, bym zaszła w ciążę (...). Zresztą moja matka tak naprawdę nigdy nie podchodziła do tego mojego zabezpieczania – nigdy nie ingerowała w to
moje życie tak naprawdę i... Ona wiedziała, że się spotykam z facetem jakimś tam, że na
pewno sypiam z nim – no bo już teraz są takie czasy, że to po prostu normalne, ale nigdy
nie zaproponowała mi, że pójdzie ze mną do ginekologa, że... czy ja się zabezpieczam, czy
takie, siakie i owakie. Zostawiła to po prostu mi. I mówię, jak dowiedziała się, że jestem
w ciąży – mój tato dowiedział się, że jestem w ciąży, to mój tato bardzo zaczął ją obwiniać
przez to. Mieli nawet brać rozwód przez to, że – że ja jestem w tej ciąży, bo, bo uważał, że
to było w jej obowiązku poinformowanie mnie o tym, jak powinnam, to nie wiem... robić –
zabezpieczać się, a ona po prostu tego nie zrobiła i bardzo duże – no bardzo dużą winą ją
obciążył tak naprawdę.
[Karolina]
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Jak wynika z powyższej wypowiedzi, zdaniem mężczyzny to matka powinna
być odpowiedzialna za zachowanie nastolatki. Pogląd ten nie jest odosobniony –
podziela go większość społeczeństwa. Ciąża w młodym wieku odbiega od wizji
rodziców dotyczącej przyszłości swojego dziecka. Może wywołać w nich wiele
negatywnych emocji. Szczególnie ojcom dziewcząt trudno jest zaakceptować
nową sytuację. Częściej bowiem niż matki przejawiają miłość warunkową. Konfrontacja z ojcami może doprowadzić do powstania negatywnego obrazu opiekunów w oczach córek (Bidzan, 2007: 52).
Narracje potwierdzają „rewolucję seksualną”, jaka dokonała się w naszym
społeczeństwie. Nastąpił wyraźny wzrost wymagań kobiet dotyczący współżycia.
Mamy do czynienia z seksualnością wyzwoloną – wolną od jakichkolwiek ograniczeń. Młodzi ludzie posiadają hedonistyczne podejście do rzeczywistości. Mają
bogate życie intymne, dążą do natychmiastowej satysfakcji. Brak zadowolenia jest
aktualnie bardziej konfliktogenny niż dawniej (Tyszka, 1995: 147). Współżycie
nie świadczy jednak o zaangażowaniu emocjonalnym. Nawiązywane relacje coraz
częściej są powierzchowne, oparte wyłącznie na cielesnej przyjemności. Jak podkreśla Tomasz Szlendak: „to, że dwoje ludzi uprawia dzisiaj ze sobą seks, wcale
nie oznacza, że stanowią parę albo że są ze sobą w intymnym związku” (Szlendak,
2010: 405). Postawa ta w znacznej mierze wynika ze wzorców rozpowszechnianych przez środki masowego przekazu. Uważam, że mamy obecnie do czynienia
ze zbiorowością, którą można by nazwać „pokoleniem niebieskich ptaków”. Przynależą do niej ludzie „żyjący chwilą”, niezastanawiający się nad konsekwencjami
własnych czynów.
Jak zaczęłam się spotykać z moim partnerem, to nie sądziłam, że to będzie takie... – no poważny, jakiś tam stały związek. Raczej nie pokładałam w tym jakichś wielkich nadziei
(…). To był taki okres, że dopiero się poznaliśmy. Dużo wychodziliśmy, dużo alkoholu się
lało, imprez. Ja wyszłam po paru latach z takiego kokonu tylko bycia mamą tak naprawdę
i... – no i to musiało też się zdarzyć podczas jakichś takich chwili, kiedy, no, nie myślisz,
tak, bo trochę alkoholu, trochę emocji i bach.
[Joanna]
Chyba tak się głupio zachowałam. Zachowałam...? Zakochałam w nastoletnim życiu (...).
Luzackie zaczęło się życie... takie wolne (…). Ja po prostu myślałam, że mnie to nie dotyczy. Dużo tak osób ma, że ja byłam pewna, że mnie to nie dotyczy. No bo jak ja mogę zajść
w ciążę w wieku siedemnastu lat – no przecież to będzie w wieku dwudziestu czterech, tak?
Że tak jak sobie wymarzyłam i, i nigdy jakoś nie – nie wiem, to było mimo tego, że byłam
bardzo obrotną dziewczyną i potrafiłam sobie wiele rzeczy załatwić, wiele rzeczy skombi-
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nować, wykombinować i mieć jakieś tam pomysły na moje życie, to tak naprawdę nigdy nie
przywiązywałam do tego wagi, żeby się zabezpieczyć, żeby myśleć o mojej przyszłości, bo to
było dla mnie normalne, że – że no co ty, że ja mogę zajść w ciążę – no bez sensu. Mnie to
nie dotyczy – mnie nie.
[Karolina]

Każda z rozmówczyń miała inny stosunek do ciąży. Joanna uznała ją za stanowczo niepożądaną. Kobieta niedawno rozpoczęła aktywność zawodową po
latach przerwy poświęconych wychowywaniu synów. Kolejne dziecko oznaczało
dla niej nowe ograniczenia. Sabina posiadała ambiwalentny stosunek do przyszłego macierzyństwa. Pragnęła go, jednak uważała, że nie jest to dobry czas na
ciążę, bowiem zbyt krótko zna swojego partnera i nie wie, czy sprosta jej oczekiwaniom. Interesujące jest, że to właśnie najmłodsza z respondentek zaakceptowała nową sytuację. Postawa Karoliny nie wynikała jednak z gotowości na rozpoczęcie kolejnego etapu w życiu, a raczej z nieświadomości czekających ją
obowiązków.
Reakcją moją był szok wielki i też nie była to ciąża planowana i nie planowałam już absolutnie więcej dzieci. I co... – nie, nie, nie wiem – nie wiedziałam w ogóle, jak mam się do
tego odnieść. Byłam w ciężkim naprawdę szoku. Dopiero co zaczęłam nową pracę, weszłam
w nowy związek, dopiero jakoś zaczęłam żyć i wychodzić do ludzi, i nagle się okazuje, że
znowu będę uwięziona przez najbliższych parę lat przy dziecku małym. I no nie było mi
z tą myślą dobrze (…). W końcu – no pierwsze dwa tygodnie w ogóle, pierwsze dwa tygodnie to przepłakałam, zastanawiając się, jak to będzie, co to będzie (…). No nie wyobrażałam sobie tego. Było mi bardzo szkoda tego życia, które właśnie dopiero teraz odzyskałam
(...). Przestałam być tylko matką, a zaczęłam pełnić też inne role i to bardzo szybko się
skończyło, i tego mi było bardzo szkoda.
[Joanna]
Z jednej strony chciałam być w ciąży, bo się cieszyłam, bo już miałam swoje lata (...). Raz,
że moje koleżanki miały i też im zazdrościłam, dwa, że ta endometrioza – że mogłabym nie
mieć tego dziecka (...). Z drugiej strony... przecież ja go nie znam (...). Z jednej strony bardzo się cieszyłam, a z drugiej byłam załamana. Co minutę mi się to zmieniało (…). No
i też, nie wiem, takie – tak, tak się czułam, taka nieporządna, że tak powiem. Bo wiesz,
każdy wolałby mieć najpierw ślub tam, dom, zasadzić drzewo, urodzić dziecko...
[Sabina]
Ani łza mi nie poleciała, ani nic, tylko z kamienną miną powiedziałam, że będziemy rodzicami... – naprawdę (...). Ani przez myśl nie przeszła mi aborcja – usunięcie tego dziecka –
bo po prostu byłam pewna, że z moim partnerem założymy cudowną rodzinę w wieku sie-
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demnastu lat i miałam po prostu tylko głupie wyobrażenie na ten temat, nie? – i tym żyłam, no.
[Karolina]

Interlokutorki miały wiele obaw wynikających z faktu, że są w ciąży. Pierwsza
z nich dotyczyła przyszłości ich związków. Sabina i Joanna były niepewne uczuć
swoich parterów. Relacje z nimi trwały krótki czas. Pary były dopiero na etapie
budowania wzajemnej więzi. Kobiety niepokoiły się zatem, czy wyzwania wiążące
się z wychowywaniem dziecka nie doprowadzą do zakończenia ich związków.
Byłam z moim partnerem zaledwie dwa miesiące, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży,
i, no, bałam się, że za chwilę już: będę gruba, mało atrakcyjna, nie zdążymy nawiązać jakiejś takiej więzi pomiędzy sobą, nie będziemy spędzać dużo czasu razem. Ja nie będę wychodzić gdzieś do pubów z nim, na koncerty itd., bo – no bo to nie jest odpowiednie miejsce
wtedy – i, i no że mało czasu będziemy spędzać ze sobą, a później właśnie poród i od razu
małe dziecko. Małżeństwa z długim stażem często się rozsypują, kiedy pojawia się dziecko,
bo to jednak dezorganizuje życie i zmienia całkowicie życie...
[Joanna]
Po pierwsze, ja byłam niezadowolona, że jestem w ciąży akurat na tamtą chwilę, i byłam
pewna, że on mi jakiś numer wywinie. Nie wiem, dlaczego tak... – może się za dużo gazet
naczytałam czy filmów naoglądałam (...). Ja go nie znałam i w sumie jak mi się podobał na
początku, tak jak tylko zaszłam w ciążę, uznałam, że on jest obrzydliwy, w ogóle jak można
tak wyglądać. Przestał mi się podobać w momencie, kiedy, kiedy mnie zapłodnił. Uważałam go za fajtłapę, za ciamajdę, za takiego, no, po prostu – miałam wielkiego pecha – wtedy uważałam.
[Sabina]

Kolejna obawa wiązała się z niepokojem o reakcję rodziny i otoczenia. Kobiety bały się napiętnowania. W rzeczywistości bliscy przyjęli szereg różnych postaw: począwszy od wściekłości, aż po współczucie. Ostatecznie jednak okazali
im wsparcie i pomoc. Znajomi wykazali się taktem i życzliwością. Mimo to najmłodsza z kobiet stała się obiektem złośliwych komentarzy ze strony tak zwanych
„pseudokoleżanek”. Jak zauważa Mariola Bidzan, ciężarne nastolatki często doświadczają nieprzychylnej reakcji otoczenia, wynikającej z nieprzestrzegania
społecznie akceptowalnych norm. Dziewczynom takim zarzuca się „złe prowadzenie się” i przysporzenie rodzinie wstydu (Bidzan, 2007: 66).
Bardzo się obawiałam reakcji mamy (...). Nie wiem no... – strasznie się bałam tej konfrontacji. Wiedziałam, że co – nie zabije mnie, tak? – nakrzyczy. No oczywiście, że nakrzyczała
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i zrobiła dramat straszny, i jakby to był koniec świata, i, i nie wiem, jakbym... – gorzej chyba, jakbym była nieuleczalnie chora (...). Nawrzeszczała na mnie, nawyzywała mnie. Powiedziała mi dobitnie, kim jestem i jak się zachowuję, i że nie mogłam wytrzymać paru
miesięcy bez faceta, i jak ona mnie wychowała, itd. No a później, jak nieco ochłonęła, to
właśnie były te jej obawy wyrażone „jak ty sobie poradzisz teraz?”.
[Joanna]
Chyba najbardziej to przyjęło do wiadomości miasto i ludzie, którzy lubią plotkować. Chodziły „fajne” plotki, na przykład, że nie wiem, z kim mam dziecko, albo w ogóle, że – że to
jakieś tam nie wiadomo kogo dziecko, albo w ogóle, że ja se zmyśliłam to dziecko i że jestem w ogóle wiatropylna, albo Bóg wie co jeszcze, no.
[Karolina]

Narratorki ponadto obawiały się, że mogą nie być w stanie realizować swoich
dotychczasowych obowiązków. Każda z nich uczyła się. Sabina i Joanna oprócz
tego pracowały. Problemem był również niepokój o kwestie materialne. Utrzymanie dziecka wymaga bowiem znacznych nakładów finansowych. Następną
kwestią poruszaną w trakcie ich narracji była obawa o przebieg ciąży i stan zdrowia potomka. Szczególnie widoczne jest to w wypowiedziach Joanny.
Powiem tak: ja materialistką nie jestem, bo ja potrafię wszystkie swoje pieniądze wydać na
prezenty dla innych osób i ja potrafię naprawdę wiele rzeczy oddać, tylko że jak już jest
dziecko – nie ukrywajmy – dla kobiet jest bardzo ważne, żeby facet miał pieniądze, bo bez
tego, bez tego... – jest, jest to ważne i nie trzeba być materialistą.
[Sabina]
Dużo obaw miałam też związanych z moim wiekiem (…). Po trzydziestym piątym roku
życia diametralnie wzrasta ryzyko wad płodu, chorób genetycznych i takich rzeczy i nawet
mój lekarz zasugerował, żebym zrobiła sobie badania prenatalne (…). Wiedziałam o tym,
że są to inwazyjne badania, więc nie chciałam ich robić (…). Świadome podjęcie takiego
ryzyka dla mnie równałoby się z tym, że no co... Mogłabym to dziecko stracić, a pewnie –
mimo że nie chciałam dzieci, no to... – no nie potrafiłabym się zdecydować na taki krok.
[Joanna]

Jak zauważa M. Bidzan, „większość kobiet jest zdolnych do macierzyństwa
między piętnastym a czterdziestym piątym rokiem życia, jednak wyniki badań
wskazują, że zarówno przed osiemnastym, jak i po trzydziestym piątym roku
życia istnieje więcej czynników ryzyka dla prawidłowego przebiegu procesu prokreacji. Wzrasta m.in. zagrożenie wadami rozwojowymi u dziecka, co może
wpływać na wzrost odczuwanego poziomu lęku i innych negatywnych emocji”
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(Bidzan, 2007: 14). Joanna zaszła w ciążę w wieku trzydziestu lat. Wiele osób
decyduje się wówczas na wykonanie badań prenatalnych. Wraz z wiekiem zwiększa się bowiem prawdopodobieństwo urodzenia potomka z zespołem Downa
(Eisenberg, Murkoff, Hathaway, 1999: 57). Interesujący jest fakt, że mimo iż ciąża
nie była planowana i kobieta zareagowała na nią negatywnie, szybko nawiązała
pewną więź z płodem, uniemożliwiającą jej poddanie się ryzykownym badaniom.
Obawiała się, że uczestnictwo w nich mogłoby doprowadzić do utraty dziecka,
a to wiązałoby się dla niej ze zbyt dużymi kosztami emocjonalnymi.
Narracje interlokutorek dowodzą, że sposób reagowania na nieplanowaną
ciążę w znacznym stopniu zależny jest od sytuacji uczuciowo-materialnej. Ponadto ważne jest, czy kobiety mogą liczyć na wsparcie społeczne i późniejszą pomoc
osób znaczących. Początkowe emocje zależą od poziomu wiedzy na temat macierzyństwa, wiążących się z nim korzyści i ograniczeń. Istotne jest, że wraz z upływającym czasem kobiety w ciąży zaczynają adaptować się do swojej przyszłej roli
matki. Zaczyna zależeć im na jeszcze nienarodzonym dziecku.

Jakie postawy przyjmowali partnerzy kobiet?
Ciąża stanowi trudny okres w życiu kobiet. Potrzebują wówczas społecznego
wsparcia, zwłaszcza ze strony partnera. Jak zauważa Małgorzata Karwowska,
„wydaje się, że podsystem «matka-ojciec» odgrywa priorytetową rolę w tworzeniu macierzyństwa, jak i ojcostwa dla dziecka. Wszelkie zaburzenia tego podsystemu zaburzają także relacje między rodzicami i dzieckiem” (Karwowska, 2007:
49). Podejście narratorek do płodu w znacznej mierze zdeterminowane było reakcją partnerów na informację o ciąży. Mężczyźni zareagowali zdecydowanie
pozytywniej na wiadomość, że zostaną rodzicami, niż ich kobiety. Wykazali akceptację, a nawet radość. Każdy z nich okazywał zainteresowanie nienarodzonemu dziecku i swojej partnerce.
Popatrzył na mnie i powiedział, że jest szczęśliwy z tego powodu, że zawsze chciał mieć ze
mną dziecko i że marzył o tym, i że będziemy rodziną kochającą się.
[Karolina]
Powiedziałam mu właśnie, że – no, że jestem w ciąży, że zrobiłam piętnaście testów i chyba jestem... – że tak na to wskazuje. Nie było czegoś takiego, że był zakłopotany, tylko najpierw powiedział „nie martw się”. Nie – najpierw powiedział, że „bardzo się cieszę”, a potem powiedział z żartem – jak zobaczył moje miny – „nie martw się – wychowam jak
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swoje” (...). Muszę przyznać, że dbał o mnie, bo wyleczył mi wszystkie zęby, wszystko mi,
wiesz, z takich spraw zdrowotnych zasponsorował. Dużo, dużo mi takich rzeczy kupował,
naprawdę najlepszych itd. Mogę powiedzieć, że w ogóle nie żałował na to pieniędzy. Sobie
żałował, ale dla mnie – dla mnie wszystko (...). Chyba osiem razy dziennie robił okłady na
stopy, masował maścią, żeby nie puchły, golił mi nogi, bo ja nie miałam siły. No po prostu
robił wszystko. Głowę mi mył, kupił mi specjalną sofę, na której mogłam oglądać „Ciążę
z zaskoczenia” i masował mi plecy, choć nienawidził tego programu – uważał go za najbardziej idiotyczny na świecie (...). Chodziliśmy razem do szkoły rodzenia. On nie opuszczał żadnych zajęć (...). No, po prostu powiem ci, że ideał: gotował, sprzątał, pracował, był
moim szoferem, spełniał moje zachcianki (...). Wiesz, i zachowywał się jak facet z jajami
strusimi.
[Sabina]
Zrobił się bardziej opiekuńczy wobec mnie, a raczej wobec dziecka, które nosiłam. Typu nie
pozwalał mi skakać gdzieś tam, [kazał] uważać na siebie, odżywiać się – na tym punkcie to
miał straszne jazdy i cały czas mnie pilnował. Myślał, że kobieta w ciąży to powinna jeść za
troje i nie docierało do niego to, że jest mi niedobrze ciągle i, i potem już też z powodu
zwiększającego się brzucha nie miałam miejsca na to jedzenie, to czy, nie wiem, nie miałam ochoty na niektóre rzeczy. Nie docierało to do niego zupełnie i wręcz go doprowadzało
do furii. Miałam jeść i koniec.
[Joanna]

Narodziny potomka stanowiły istotne wydarzenie w biografii każdego z mężczyzn. Początkowo byli oni niezwykle dumni z faktu, że zostali ojcami. Z czasem
jednak nastąpił pewien rozłam w przyjmowanych przez nich postawach. Obrazuje go poniższy wykres.
duma

ojciec uczestniczący

troskliwy
opiekun

ojciec nieobecny

niedoświadczony
ekspert

wolny
strzelec
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Jak zauważa Eleonora Bielawska-Batorowicz, ojciec uczestniczący to mężczyzna zainteresowany przebiegiem ciąży i emocjami partnerki. Troszczy się o samopoczucie i zdrowie przyszłej matki. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę
dotyczącą rodzicielstwa, nawiązuje emocjonalną więź z płodem, wyraża chęć
bezpośredniego zaangażowania się w opiekę nad noworodkiem (Bielawska-Batorowicz, 1995: 28). W przeciwieństwie do niego, wyróżniony przeze mnie
ojciec nieobecny to mężczyzna niechętnie wykonujący obowiązki rodzicielskie.
Przeważnie zajmuje się on dzieckiem, gdy zostanie o to poproszony przez partnerkę – rzadko wykazuje własną inicjatywę. Interesuje go rozwój potomka, jednak uważa, że w początkowym okresie to właśnie matka powinna pełnić funkcje
opiekuńcze.
Mężczyzna Sabiny przyjął rolę troskliwego opiekuna. Aktywnie zaangażował
się w zaspokajanie potrzeb córeczki. Para dokonała równego, partnerskiego podziału obowiązków. Kobieta otrzymywała od niego bezcenne wsparcie. Pozostali
ojcowie byli w zdecydowanie mniejszym stopniu włączeni w opiekę nad nowo
narodzonym dzieckiem. Mężczyźnie Joanny nadałam miano niedoświadczonego
eksperta. Mimo iż nie posiadał dużego doświadczenia jako rodzic, uznał, że najlepiej wie, w jaki sposób należy zajmować się dzieckiem. Jego aktywność ograniczyła się jednak niemalże wyłącznie do krytykowania postępowania partnerki.
Nie posiadał rzetelnej wiedzy – jego poglądy były w znacznej mierze stereotypowe. Chłopak Karoliny okazał się wolnym strzelcem. Nie zamierzał szczególnie
angażować się w opiekę nad synkiem. Dążył do tego, by jego nastoletnie życie nie
uległo istotnej zmianie.
Zawsze mnie wspierał (...). Bardzo mi pomagał przy dziecku (...). Był równy podział obowiązków. Pomagał mi we wszystkim, a nawet i więcej robił, mogę powiedzieć (...). On zawsze kąpał, on robił zakupy, on... – nie no, sprzątaliśmy pół na pół. Pamiętam, że w sumie ja
stwierdziłam, że jak ja daję cycka, to on musi wszystkie pampersy zmieniać – poszedł na to.
Mało tego, jak dziecko się co dwie, trzy godziny w nocy budziło na cyca, to on miał w obowiązku dostarczyć to dziecko do łóżka (…). Uważam, że jest bardzo dobrym tatą.
[Sabina]
Dowiedział się w grudniu, że idzie do więzienia. I załamało go to bardzo, nie tylko zresztą
jego. Ale załamało go pod takim względem, że nagle przestało mu być wszystko... – zaczęło
mu być wszystko obojętne. Nie interesowało go dosłownie nic. Nie interesowało to, że moje
dziecko nie ma na mleko, że nie ma pampersów (...). Zrezygnował z pracy i wszystko mu
zaczęło być obojętne, i wszystko zostało tak naprawdę na mojej głowie, a raczej nie na mojej głowie, a na głowie mojej mamy, która mnie w jakiś sposób tam dawała pieniądze na to
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wszystko. I, i co…? I to było właśnie takie ciężkie, że od tego czasu moja osoba już przestała
go interesować. Przestaliśmy uprawiać seks, zaczął mnie zdradzać. Była pierwsza zdrada,
druga zdrada, trzecia zdrada... Zaczął się agresywnie wobec mnie zachowywać (...). Przerosły go też te obowiązki. Przerosło go to, że on musi siedzieć w domu, że ja muszę siedzieć
w domu (...). Po prostu zaczęłam być dla niego zamkniętym człowiekiem (...). To on powinien być z nami, a on – po prostu go nie było. Poszedł sobie na melanż: tu „zamelanżował”,
tu była impreza – tam była impreza, tu byli koledzy – tam byli koledzy, i nie obchodziło go
to, że… że ma dziecko w domu (…). Chyba tak naprawdę tylko ja tak w niego wierzyłam,
że on się kiedyś zmieni i że kiedyś będzie dobrze, i że naprawdę... Boże, ryczeć mi się chce...
i że naprawdę będziemy tą, tą rodziną, nie (...)? Z czasem to się rozpadło, z każdą moją
łzą, z każdym podniesieniem ręki i z każdą aferą...
[Karolina]
Mój partner był przejęty tylko przez jakiś tam czas tym, że jest małe dziecko w domu, więc
w sumie to zostałam ze wszystkim sama. Ten okres jest taki typowo poporodowy, kiedy byłam obolała, kiedy pojawił się „baby blues” 2 i depresja, no to wtedy w ogóle tego wsparcia
nie miałam. Nie wiem, czy nie rozumiał, co się dzieje, czy stwierdził, że taką szybką metodą na pozbycie się depresji to będzie, jak na mnie nawrzeszczy. No więc dużo na mnie
wrzeszczał. I no... Nie, to nie był zbyt fajny czas (...). Na początku było trochę starć, bo chyba jednak faceci później nawiązują tę więź z dzieckiem i boją się noworodków, i boją się
o nie, i to było, tylko że nie on powinien być cały czas z mamą, cały czas przy cycu, bo cały
czas jest głodny, co też po części było prawdą. A teraz jak jest: no to (...) coś tam zagada,
jak trzeba, to go ponosi, popilnuje (...). Martwi się o małego i jak on tylko zakaszle, to natychmiast już by jechał na pogotowie, bo to na pewno zapalenie płuc i w ogóle no. Trochę
mnie martwi, że nie wierzy we mnie jako matkę i w moje kompetencje (...). Mam już doświadczenie spore jako matka, to on jednak wie lepiej wszystko, mimo że się nie udziela aż
tak (...). Przyjmuje postawę totalnego eksperta, wszechwiedzącego, natomiast doświadczenia za wielkiego nie ma.
[Joanna]

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że bezpośrednią opiekę nad dzieckiem powinna sprawować kobieta. Jak dobitnie zauważa T. Szlendak, „kiedy się
dziecku w Polsce coś przydarza, to oczywiście wina matki. Dziecko nie powinno
siedzieć w domu z mężczyzną, ponieważ mężczyzna «się nie nadaje». Dziecko ma
siedzieć w domu z mamą” (Szlandak, 2010: 434). Pogląd ten stanowi konsekwencję ukutej w latach 50. XX wieku przez Johna Bowlby’ego teorii przywiązania.
Autor głosił, że nieobecność matki skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami.
________________
2

Stan chwiejności emocjonalnej występujący po porodzie.
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Rzekomo nawet jedynie czasowe zaburzenie relacji kobiety z potomkiem prowadzi do problemów psychicznych dziecka (Szlendak, 2010: 434).
Mimo iż każdy z partnerów narratorek zareagował pozytywnie na wiadomość, że zostanie tatą, i był zainteresowany rozwojem płodu, tylko jeden z nich
aktywnie zaangażował się w opiekę nad dzieckiem. Pozostali mężczyźni nie starali się sprostać obowiązkom rodzicielskim. Nie byli emocjonalnie gotowi na pojawienie się nowego członka rodziny. W efekcie nie zamierzali zmienić swojego
dotychczasowego stylu życia. Uważali za oczywistość, że to przede wszystkim
kobieta ma zajmować się potomkiem, ich aktywność natomiast powinna być
sporadyczna. Jednocześnie oczekiwali, że życie towarzyskie ich partnerek również
nie ulegnie drastycznej zmianie. Posiadali stereotypową wizję rodzicielstwa.

Jakie zmiany zachodziły w postrzeganiu
przez rozmówczynie macierzyństwa?
Początkowo tylko Joanna miała adekwatne do rzeczywistości wyobrażenie o macierzyństwie. Kobieta po raz trzeci została matką, w związku z czym zdawała
sobie sprawę zarówno z czekających ją ograniczeń, nowych obowiązków, jak
i korzyści. Sabina, mimo że w pewnym stopniu była emocjonalnie przygotowana
na macierzyństwo, doświadczyła wielu nieprzewidzianych trudności. Karolina
natomiast posiadała ewidentnie naiwne wyobrażenie o rodzicielstwie. Zdaniem
M. Bidzan, „racjonalizacja u nastolatek w ciąży często przybiera postać «słodkiej
cytryny», co jest wynikiem idealnej wizji przyszłego macierzyństwa (dominują
kolorowe ubranka, zabawki, radość, brak miejsca na realizm – nieprzespane noce, troski finansowe itp.)” (Bidzan, 2007: 58).
Tak naprawdę, mi nikt nie powiedział, na czym polega macierzyństwo i na czym polega ta
cała sytuacja (…). Nikt tak naprawdę ze mną nie rozmawiał na ten temat (…) – jak to się
wiąże z czasem. Bo owszem, na początku jest malutki i potrzebuje mało jakoś tam uwagi,
wystarczy je tam przytulić, ululać i idzie spać na ileś tam godzin, a, a z czasem zaczęło to
być coraz trudniejsze (…). Owszem, można mieć jakieś tam swoje dzieciątko, które można
kochać, obojętnie w jakim wieku, no ale nie miałam tej świadomości, którą wydaje mi się,
że powinnam mieć w tej ciąży.
[Karolina]

Negatywne uczucia, początkowo żywione w stosunku do płodu, z czasem
uległy zmianie. Kobiety zaakceptowały fakt, że zostaną matkami. Narratorki
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podkreślały, że szczególnie uciążliwy był dla nich pierwszy trymestr ciąży. Pojawiła się wówczas typowa dla tego okresu labilność emocjonalna – zmienność
uczuć wobec dziecka i jego ojca. Świadczy o tym między innymi poniższa wypowiedź:
Miałam okropny charakter – okropny, mieszany charakter. Potrafiłam być bardzo miła,
a za chwilę chyba wszystkie gorzkie żale wylewałam na mojego partnera. Byłam dla niego
niedobra. Terroryzowałam go psychicznie, nie? Naprawdę, powiem ci, że ja nie wiem, jak
on ze mną wytrzymywał (...). Nie wiem, co się ze mną działo, ale chciałam dopiec mu. Byłam, no, po prostu okropna dla niego (...). On był zakochany we mnie tak naprawdę. A ja
w nim byłam zakochana co dwie godziny – takie miałam nastroje. Przez dwie godziny go
nienawidziłam, przez dwie godziny go kochałam, nie?
[Sabina]

Z czasem kobiety zaczęły kształtować więź z jeszcze nienarodzonym dzieckiem. Pojawił się dialog prenatalny. Ja zauważa Emilia Lichtenberg-Kokoszka, by
komunikacja była w tym okresie możliwa, konieczne jest dokonanie personalizacji płodu. Przyszłe matki muszą uznać, że jest on podatny na ich wpływy wychowawcze (Lichtenberg-Kokoszka, 2008: 59). Stopniowo zaczął pojawiać się także
strach o jego zdrowie i bezpieczeństwo.
Czułam jego głowę, ręce, jak dotykałam brzucha. Mówiłam do niego, a on się ruszał. Śpiewałam mu i czytałam bajki, i w ogóle gadałam do niego jak jakaś głupia idiotka.
[Karolina]
Był taki moment na wakacjach, że gorzej się poczułam. To było gdzieś około dwudziestego
tygodnia – gdzieś połowy ciąży – i wiedziałam, że gdyby poród się rozpoczął, dziecko praktycznie nie miałoby szans na przeżycie. Wtedy zaczęłam się o nie bać i o tę ciążę. Tak naprawdę poważnie zaczęłam się bać, że – że świrować, że nie przeżyłabym, gdyby właśnie
coś takiego się stało.
[Joanna]

Interesująca jest wypowiedź Sabiny. Narratorka przyznaje, że posiadała obawy, czy pokocha córeczkę. Powszechnie panuje przekonanie, że bycie matką wyzwala wyłącznie pozytywne emocje, a kobieta obdarza swoje dziecko nieustanną,
bezwarunkową miłością. Zdaniem Elisabeth Badinter, w rzeczywistości „miłość
macierzyńska jest tylko ludzkim uczuciem i jak każde uczucie jest niepewna,
krucha i niedoskonała” (Badinter, 1998: 17). Pełnienie funkcji rodzicielskich wyzwala różne emocje. Kobietom zabrania się jednak mówić o negatywnych odczu-
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ciach – niezgodnych ze stereotypową wizją macierzyństwa. Tymczasem, jak zauważa Karolina Kuryś, „te negatywne stany emocjonalne są naturalne, tak samo
potrzebne, a co więcej, niewyrażanie ich może prowadzić do poważnych powikłań w sferze życia emocjonalnego zarówno matki, jak i dziecka” (Kuryś, 2010:
121).
Oczekiwałam, oczywiście, na dziecko. Byłam ciekawa i uważałam, że nie zachwycam się
tak, jak moje koleżanki inne w ciąży: „Boże, mój brzuszek, tego...”, i bałam się, czy ja pokocham to dziecko tak bardzo, jak się urodzi. Powiem tylko tyle: wystarczy urodzić. Ale była
ogromna niepewność.
[Sabina]

Dla narratorek duże znaczenie miał fakt, że gdy rodziły, w szpitalu obecni byli
ich partnerzy. Badania naukowe potwierdzają, iż bliskość znaczących osób korzystnie wpływa na przebieg i czas trwania rozwiązania (Namysłowska, 2010: 28).
Sabina ze względów zdrowotnych została poddana cesarskiemu cięciu. Pozostałe
kobiety miały naturalny, niezwykle szybki poród. Narodziny dziecka znacząco
wpłynęły na tożsamość każdej z narratorek. Szybko pokochały one maleństwa.
Priorytetem stało się dla nich dbanie o ich dobro i dążenie do zapewnienia im
szczęśliwego domu.
Pokochałam moje dziecko. No, teraz wiadomo, że nie zamieniłabym tego – już nie wyobrażam sobie życia bez małego. Wiadomo, postawił moje życie do góry nogami, no ale jednocześnie wniósł w nie mnóstwo radości i szczęścia.
[Joanna]
Bardzo lgnie do mojego ojca i w ogóle mówi do niego „tato”, bo przecież jak on może mówić
inaczej, skoro wszyscy do niego mówią „tato”... No i mówi, i mój obecny partner zaczął tak
naprawdę się jako tako nim interesować, i zastępuje mu tego tatę (...). Jego rodzina też tak
nas miło przyjęła i po prostu zastąpiła mu jakiś tam drugi dom, i, i, i on ma już tatę, i ma
swoją drugą rodzinę: ma babcię, ma dziadka jednego i drugiego i, i to nic, że ma inne nazwisko i wygląda inaczej, inne geny ma i ktoś inny był dawcą tego nasienia, ale tak naprawdę spotkał już taką rodzinę, która go akceptuje, chce i się nim interesuje.
[Karolina]

Kobiety doświadczyły szeregu zmian stanowiących efekt narodzin dziecka.
Musiały dokonać reorganizacji planów na przyszłość. Pojawiły się trudności
w wypełnianiu dotychczasowych obowiązków. W znacznym stopniu została
ograniczona ich swoboda i poczucie wolności. Stały się bardziej odpowiedzialne
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i dojrzałe. Korzystnej zmianie uległy ich stosunki z rodziną. Nastąpiła ponadto
zmiana relacji z partnerem. Pojawiły się kłótnie i nieporozumienia. Doprowadziły one do podjęcia decyzji o zakończeniu związku przez Karolinę. Pozostałym
parom wstępnie udało się pokonać trudności.
Był taki moment, że myślałam, że się po prostu rozstaniemy, że jesteśmy totalnie inni. Jak
urodziłam, kłóciliśmy się tam o różne rzeczy. On był zmęczony, ja byłam zmęczona: bo tu
karmienie, tu obowiązki domowe, tu jeszcze studia dzienne, jeszcze wesela, wiesz, w weekendy, i chyba przez tydzień czasu nienawidziliśmy siebie (...). Po prostu totalnie nie chciałam z nim być (...). Walczyliśmy nie raz na tutaj, wiesz – na miecze. Nawet była jedna
dziura w drzwiach – pięścią wybił. Ja trochę talerzy natłukłam. Trochę było tych wyzwisk
i tak dalej, ale chyba, kurcze, to było potrzebne – taki wstrząs, taka chwila – chwila przemyśleń.
[Sabina]
Usiłowałam, usiłowałam pogodzić noworodka z pracą od razu (…). Ale to jest jednak ciągle problem duży i, i trudno jest bardzo pogodzić to z pracą, a jednocześnie ciągle myślę
o tej pracy, przez to ani nie odpoczywam tak, jak powinnam, myśląc tylko i skupiając się
na dziecku. Ani też temu dziecku nie poświęcam właśnie w stu procentach się. Ani też nie
mogę wykonywać tej pracy tak, jak bym chciała. No i jestem tak trochę nisko umotywowana przez to. Ale mam nadzieję, że się to wkrótce zmieni.
[Joanna]

Jak zauważa Małgorzata Wolska-Długosz, obecnie kobiety zmuszone są do
jednoczesnego pełnienia wielu jednakowo angażujących obowiązków. Sprawowanie funkcji zawodowych i opiekuńczo-wychowawczych może stanowić dla
nich znaczne obciążenie psychiczne i doprowadzić do przewlekłego stresu (Wolska-Długosz, 2009: 94). Zdaniem T. Szlendaka, „w Polsce matki przeżywają
prawdziwy horror (...). Bez pracy czują się niepełne i bezproduktywne (...).
Z kolei siedząc w pracy, myślą o dziecku, czy aby czegoś w związku z dzieckiem
przez tę pracę nie tracą” (Szlendak, 2010: 434). Muszą nauczyć się radzić sobie
z wyrzutami sumienia wynikającymi z faktu, że poświęcają czas na aktywność
zawodową, a nie na opiekę nad potomstwem (Budrowska, 2000: 36).
Narracje ukazują stopniową zmianę w pojmowaniu macierzyństwa przez interlokutorki. Początkowo kobiety były niechętnie nastawione do ciąży i posiadały
wiele obaw. Z czasem nawiązały więź z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Przyjście na świat potomka diametralnie przekształciło ich życia. Pokochały swoje
dzieci. Zarówno Karolina, jak i Sabina zrozumiały, że pełnienie roli matki to cięż-
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ka – wymagająca wielu wyrzeczeń – praca. Macierzyństwo to nie tylko ładne
ubranka i zabawki, ale także nieprzespane noce, wizyty z chorym dzieckiem
u lekarza, odwołane imprezy z przyjaciółmi. Przynosi ono równie wiele satysfakcji, co ograniczeń.

Podsumowanie
Relacje narratorek ukazują, jak ogromne znaczenie ma postępowanie ojca dziecka na kondycję psychiczną matki i jej stosunek do potomstwa. Ciąża i okres po
narodzinach są czasem wyjątkowo trudnym dla kobiety. Zmuszona zostaje do
opanowania nowych umiejętności, jednocześnie nadal powinna realizować dotychczasowe obowiązki. Ponadto towarzyszy jej zmienność nastrojów i niepokój
o dalszą przyszłość. Bardzo ważne jest, by kobieta otrzymywała w tym czasie
wsparcie społeczne. Równy podział obowiązków umożliwi jej szybsze i łatwiejsze
przystosowanie się do nowego etapu w życiu. Niestety, wiele osób doświadczających nieplanowanego macierzyństwa nie może liczyć na zaangażowanie swoich
partnerów. Narodziny dziecka stanowią poważną próbę dla ich związków.
W moim przypadku to jest kwestia dobrego faceta, który był wyrozumiały. Poświęcił mi
dużo czasu na to, żebym ja zrozumiała, że warto jest z nim być, ale jest wiele osób, które
nie ma takiego szczęścia, i dziewczyny maksymalnie się potrafią poświęcić dla facetów, którzy nie dadzą choć jednego procentu takiego, jak dał mi mój partner, nie? Ja miałam szczęście – po prostu. Tego inaczej nie można nazwać.
[Sabina]

Nieplanowane macierzyństwo dostarcza nowych wyzwań i trudności. Z czasem jednak może przynieść wiele satysfakcji i radości. Niewątpliwie, ciąża i narodziny dziecka są przełomowym okresem w biografii kobiety, zmieniającym jej
dotychczasowy obraz siebie, styl życia, wartości. Towarzyszą temu sprzeczne
emocje i doświadczenia. Jak zauważa M. Kościelska, macierzyństwo, także to
nieplanowane, „(...) stanowi szansę, ale nie jest ani koniecznością, ani biologicznym instynktem, ani receptą na szczęście w życiu” (Kościelska, 1998: 11). Początkowe uznanie ciąży za niepożądaną nie oznacza, że matka nie nawiąże silnej więzi z dzieckiem i że go nie pokocha. Postawa jej nie wynika jednak ze
„zmartwychwstania instynktu macierzyńskiego”, a z kulturowych wzorców, społecznych oczekiwań i stopniowej adaptacji do rodzicielstwa.
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Shaping the Identity of a Mother in Case of a Women Who
Experience an Unplanned Motherhood
Summary
Article is devoted to the issue of unplanned motherhood. There is a common trend of putting off
a decision about civil union relationship and making a family. Young people wish to acquire education, pursue their passions. Parenting is not a priority. The birth of unplanned children can
gain the status of critical events. In fact it redefines women in the mother. The current picture of
oneself is restated, there is a change in objectives, aspirations, lifestyles.
The author of the article has attempted to reach out to the individual perspectives of three
women, parents of unplanned children. Conducted a qualitative study, using the biographical
method. Formed like a narrative. The text is a response to research problem: “How the identity of
the mother in women experiencing unplanned motherhood is shaping?”.
The first part of the study focused on the release of response to a message that respondents are
expecting a baby. This information was a huge shock for them. Although women showed a different attitude to pregnancy, each of them had a lot of concerns about the upcoming future. Seems if
the challenges of bringing up children, will not lead to the completion of their compounds. They
were afraid of the reaction of the family and the environment. The problem was material matters,
as well as the ability to implement existing obligations.
Another issue addressed in the article were the attitude adopted by the women's partners.
Each of them responded positively to information that they will become a father. They showed
interest in the unborn child and its mother. Coming into the world of children led to the division
of men at a participating fathers and the absent ones. They engage in varying degrees in the direct
care of a new member of the family.
The third part of the research was devoted to the presentation of transformations in the perception of motherhood by respondents. Women sometimes have a bond with foetus . Birth of the
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child caused the conversion of their identity. They have experienced many changes, both beneficial
and adverse-effect of the appearance of the child. They began to have difficulty in the implementation of existing obligations, their freedom has been limited massively. They have changed their
relationship with partner and family.
Study shows that the huge matter to women's attitudes to pregnancy and their mental health
after giving a birth, is how they are treated by their partners. Unplanned motherhood provides new
challenges and difficulties. On the other hand, it brings a lot of satisfaction and happiness. Undoubtedly, this is a crucial period in the biography, it is very important, therefore, that women can
count on the support of loved ones.
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The aim of paper is to show problem of putting social pressure on
mothers to breastfeeding. The internet forum about terror lactation was
analyzed. In research used qualitative analyses of context. The results of
study had shown the ratio of mothers to breastfeed, forms of pressure
on mothers and social groups which put this pressure. It was shown
stereotypes which exist in virtual space about women and breastfeeding

Macierzyństwo jako rola społeczna
Człowiek zajmuje w społeczeństwie różne pozycje oraz pełni role z nich wynikające, dzięki czemu ma możliwość aktywnego uczestnictwa w zbiorowości. Struktura społeczna, rozumiana jako pewien układ, nie tylko wyznacza ludziom określone miejsce, ale również zbiór pewnych oczekiwań i norm, jakim muszą oni
sprostać (Turner, 1998: 54). Mając tak wyznaczony punkt odniesienia, jednostka
ma poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Jednak aby było to możliwe, w obszarze pełnionych ról powinna zostać zachowana równowaga między powinnością
a wolnością, dająca poczucie autonomii i wolnego wyboru.
Role społeczne są nie tylko zbiorem powszechnie akceptowanych norm i wzorów, ale zawierają też treści kulturowe danego społeczeństwa. Rozważając aspekt
funkcjonowania człowieka w określonej rzeczywistości społeczno-kulturowej,
należy wspomnieć o dwóch kategoriach istotnych z punktu pełnionych ról społecznych, czyli o męskości i kobiecości. Według Doroty Pankowskiej, „płeć jako
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podstawowa kategoria demograficzna znajduje swoje odbicie zarówno w strukturze społecznej, jak i w obrazie kultury charakteryzującym się zróżnicowaniem
wzorów dla obu płci” (Pankowska, 2005: 17). Tam, gdzie wyraźnie zaznaczają się
różnice ról i pozycji między płciami, kobiety i mężczyźni będą prezentować zachowania odmienne. Natomiast tam, gdzie role są unifikowane, można dostrzec
zachowania podobne bądź typowe dla przeciwnej płci (Miluska, 1999: 53-55).
Wskazuje się, że role płciowe, poprzez związek z funkcją macierzyńską i ojcowską, stanowią źródło typowych psychologicznych orientacji – kobietę utożsamia się z ekspresywnością, a mężczyznę z instrumentalizmem (Miluska, Boski
1999: 21). W tym przypadku funkcje biologiczne stanowią podstawę określania
ról płciowych, choć nie są one jedynymi determinantami.
Macierzyństwo jest zatem jedną z podstawowych ról, które pełni kobieta.
Można nawet stwierdzić, że stanowi ono kwintesencję kobiecości, gdyż utożsamiane jest z naturalną powinnością każdej kobiety. Choć takie stanowisko często
jest krytykowane, pogląd ten nadal funkcjonuje w świadomości dużej części polskiego społeczeństwa. Na tej podstawie można stwierdzić, że każda kobieta,
chcąca uchodzić za dojrzałą, powinna prędzej czy później podjąć rolę matki.
Dorota Sobczyńska uważa, że przekonanie to związane jest między innymi z tym,
że macierzyństwo odbierane jest jako pewien rodzaj odpowiedzialnej służby wobec społeczeństwa, dzięki czemu zachowana zostaje nie tylko ciągłość pokoleń,
ale także cały rodzaj ludzki (Sobczyńska, 1995: 71). Warto jednak zauważyć, że
według innego stanowiska macierzyństwo uwarunkowane jest dominującą w danym okresie ideologią, która z kolei określa miejsce i rolę kobiety, a więc nie jest
czymś naturalnym (Sikorska, 2009: 173; Bieńko, 2008: 42-47). Jak wskazuje Małgorzata Sikorska, macierzyństwo w czasach indywidualizmu nie jest naturalną
powinnością, ale wyborem, do którego kobieta ma prawo, jak i ma prawo z niego
zrezygnować (Sikorska, 2009: 173).

Doświadczanie macierzyństwa
Społeczne przekonania o macierzyństwie często przybierają postać stereotypów,
które w dużej mierze kształtują poglądy na temat sposobów funkcjonowania
kobiet w roli matki. Niejednokrotnie macierzyństwo kojarzone jest z rodzajem
misji, w ramach której matka całkowicie podporządkowuje się swoim dzieciom.
Zgodnie z tym podejściem, kobieta, będąc matką, realizuje scenariusz zachowań,
który jest jej narzucony kulturowo. W obowiązującym stereotypie „Matki Polki”
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macierzyństwo wiąże się z poświęceniem, znoszeniem niedoli dnia codziennego,
pilnowaniem gromadki dzieci oraz skupieniem całej uwagi i energii wyłącznie na
ich potrzebach. W społeczeństwie funkcjonuje również inny model kobiety –
kobiety interesu, zadbanej, ładnej, swobodnej seksualnie, posiadającej przyjaciół
i partnerów seksualnych, ale niekoniecznie dzieci (Kowalczyk, 1998: 39). Model
kobiety interesu niejednokrotnie stawiany jest w opozycji do roli „Matki Polki”.
Wynika z tego, że dobra matka nie może być jednocześnie „kobietą sukcesu”
(Bieńko, 2008: 45-46). Niemniej jednak, z badań Marty Olcoń-Kubickiej wynika,
że „następuje rozpoznanie kobiety w matce i afirmacja jej atrakcyjności” (OlcońKubicka, 2009: 40). Jest to efekt panującej wśród współczesnych kobiet „mody na
macierzyństwo”, która spowodowała, że bycie matką nie pozbawia ich kobiecości, a nawet, według niektórych opinii, „dopiero po urodzeniu dziecka kobieta
odkrywa nieznane sobie wcześniej pokłady kobiecości” (Olcoń-Kubicka, 2009:
40- 41).
Poza tym, jak zauważa M. Sikorska, dzisiejsze matki mają do wyboru różne
akceptowane społecznie wzory macierzyństwa – „tworząc własną biografię, dążąc do samorealizacji i autentyczności, nowe matki mogą zdecydować się na
zajmowanie się głównie wychowaniem dziecka i domem; mogą starać się łączyć
opiekę nad dzieckiem z rozwojem jakiejś swojej pasji, mogą także łączyć karierę
zawodową z macierzyństwem” (Sikorska, 2009: 173). Niemniej, jak podkreślono,
wybór ten nadal jest ograniczony sytuacją ekonomiczną rodziny, co jednak nie
zmienia faktu, że macierzyństwo można realizować na wiele sposobów, niekoniecznie poświęcając się bezgranicznie opiece nad potomstwem.

Macierzyństwo wobec presji społecznej
Przyjmując, że pełnienie roli matki wiąże się z określonymi zachowaniami, możemy uznać, że postępowanie kobiet odbiegające od tego, które jest społecznie
akceptowane, będzie skutkowało różnego rodzaju sankcjami. Presja społeczna to
jeden z instrumentów nacisku, jakie wywiera się na jednostce w celu wywołania
określonych zachowań czy postaw. Bycie matką niejednokrotnie wiąże się z odczuwaniem przez kobiety presji społecznej zarówno w aspekcie wejścia w tę rolę1,
jak i w sposobie zachowania w trakcie jej pełnienia.
________________
1

Według panującego stereotypu, kobiety niebędące matkami odbierane są jako mniej wartościowe.
Co interesujące, bezdzietność kobiet wiązana jest z przyczynami natury medycznej (choroby i defekty),
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że urodzenie dziecka jest wydarzeniem przełomowym w życiu każdej kobiety. Jest to jedno z tych zdarzeń, które określa się
mianem doświadczenia krytycznego, czyli takiego, które jest emocjonalnie znaczące i wymusza zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu osoby w rodzinie,
w życiu społecznym, w stosunku do świata i własnej osoby (Badura-Madej, 1999:
16-18). Zatem urodzenie dziecka jest jednym z wydarzeń krytycznych w życiu
kobiety i wiąże się z dużym stresem. Ponadto, kobieta pełniąca rolę matki podlega ze strony otoczenia presji dotyczącej wychowywania i pielęgnowania potomstwa. Przymus wywierany na kobiety w celu skłonienia ich, czy wręcz zmuszenia,
do karmienia piersią określa się mianem „terroru laktacyjnego” (Zdrojewska-Żywiecka, 2010: 131). Badania ilościowe dotyczące „terroru laktacyjnego” oraz
„nagonki butelkowej” przeprowadziła Anna Zdrojewska-Żywiecka. Autorka
postawiła następujące pytanie badawcze: Czy i jakiego rodzaju nacisków związanych z karmieniem swoich dzieci doświadczają kobiety? Powyższe badania
wskazują, że 56% ankietowanych osobiście doświadczyło terroru laktacyjnego,
a 40% przyznaje, że taka presja istnieje, choć same tego nie doświadczyły (Zdrojewska-Żywiecka, 2010: 127). W swoich badaniach będę odwoływała się do wyników powyższych badań, co, mam nadzieję, umożliwi szersze spojrzenie na
zjawisko terroru laktacyjnego.

Forum internetowe a terror laktacyjny
Problem przymusu karmienia piersią jest bardzo interesujący, gdyż pojawił się
stosunkowo niedawno Wiele dyskusji na ten temat toczy się na forach i blogach
internetowych.
Internet stał się ważnym elementem współczesnego życia, o czym świadczy
fakt, że coraz więcej aktywności człowieka przenosi się właśnie w ten wirtualny
obszar. Świat wirtualny zapewnia użytkownikowi anonimowość, co sprawia, że
człowiek nie tylko szuka informacji i ciekawostek w sieci, ale także dzieli się swoimi obawami, jak i poszukuje wsparcia. Internet odgrywa znacząca rolę w kształtowaniu się modelu macierzyństwa, gdyż nie jest jedynie platformą informacji,
ale również przestrzenią komunikacyjną dla matek (Olcoń-Kubicka, 2009: 35).
Z tego powodu przestrzenią badawczą uczyniłam forum internetowe, które
umożliwia kobiecie „nieograniczoną wręcz ekspresję doświadczeń macierzyń________________

a nie z autonomiczną decyzją jednostki. Kobiety bezdzietne z wyboru niejednokrotnie postrzega się jako
posiadające zaburzenia psychiczne (Slany, Szczepaniak-Wiecha, 2003; Bieńko, 2008: 43-44).
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stwa, wyrażenie swoich nadziei związanych z byciem matką, a także obaw i rozterek. Narracja matki powstaje poprzez ekspresję swojego doświadczenia oraz
uczestnictwo w dyskursie macierzyńskim, a obecność innych kobiet stanowi dla
niej konieczne tło oraz źródło informacji zwrotnej. Tym samym forum internetowe wydaje się wymarzoną areną do konstruowania tożsamości matek” (Olcoń-Kubicka, 2009: 48).
Forum jest rodzajem grupy dyskusyjnej przeniesionej w rzeczywistość wirtualną. Służy ono wymianie informacji i poglądów między osobami o podobnych
zainteresowaniach. Można wyróżnić forum ogólnodostępne oraz takie, do którego dostęp mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy (Siemieniecka, 2007: 114).
W badaniach analizie poddano forum internetowe mamazone.pl. Jest to
miejsce, w którym kobiety mogą znaleźć informacje istotne z perspektywy pełnionej przez nie roli matki, jak i wymieniać się opiniami na rozmaite tematy.
W trakcie badań przeanalizowano posty (wypowiedzi) internautów umieszczone
w wątku „Terror laktacyjny”. W ramach tego wątku w okresie trzech lat umieszczono 189 postów. Sugerując się nazwami nicków oraz treścią wypowiedzi, można wywnioskować, że wszystkie posty zostały umieszczone przez kobiety, które
są już matkami lub w niedługim czasie nimi zostaną. W badaniach posłużono się
jakościową analizą treści, która jest powszechnie akceptowaną metodą badania
tekstów, zwłaszcza w sferze komunikacji masowej, czyli także wpisów umieszczonych na łamach forów internetowych. W trakcie badań podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie: Czym charakteryzuje się terror laktacyjny w opinii
uczestniczek forum mamazone.pl?
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie główne wyodrębniono także następujące pytania szczegółowe:
• Jaki jest stosunek internautek do karmienia piersią?
• Jakie wyróżnia się formy terroru laktacyjnego?
• Ze strony jakich osób czy grup społecznych kobiety odczuwają terror laktacyjny?
Procedura niniejszych badań polegała w pierwszej kolejności na zebraniu
danych empirycznych, którymi w tym przypadku są treści (posty) zamieszczone
na forum internetowym mamazone.pl w wątku „Terror laktacyjny”. Następnie
wyodrębniono jednostkę analizy w postaci całego postu. Kolejnym krokiem było
ustalenie kategorii i schematu kodowania, według którego zakodowano cały
tekst. Ostatnim etapem badań była interpretacja danych oraz wyciągnięcie wniosków (Peräkylä, 2009: 325-321).
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Po wstępnym zapoznaniu się z materiałem badawczym, wyszczególniono kategorie ze względu na:
• stosunek internautek do karmienia piersią:
– zwolenniczki karmienia piersią – kobiety, które uważają, że każda dobra
matka powinna karmić piersią, więc same wywierają nacisk na inne kobiety pod tym względem; osoby te nie dostrzegają zjawiska terroru laktacyjnego lub uważają je za coś dobrego;
– kobiety, które zarówno rozumieją postawę matek karmiących piersią,
jak i tych, które karmią butelką; dostrzegają zjawisko terroru laktacyjnego;
– kobiety niekarmiące piersią, które dostrzegają problem presji karmienia
piersią;
• formy terroru laktacyjnego:
– fizyczna – przystawianie dziecka do piersi na siłę, nakaz karmienia pomimo bólu i krwawienia;
– psychiczna – wypowiedzi i komentarze, pewien sposób zachowania się,
wzbudzanie poczucia winy itp.;
– brak fachowej pomocy;
• grupy wywierające nacisk na kobiety, aby karmiły piersią:
– personel medyczny;
– rodzina i najbliższe otoczenie;
– reszta społeczeństwa (sąsiedzi, przechodnie, dalsi znajomi).
Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach wątku pojawiały się wypowiedzi niezwiązane z tematem, jak na przykład posty dotyczące sposobu odżywiania się
w okresie karmienia, przechowywania mleka naturalnego czy powrotu do pracy,
analizie poddano jedynie wypowiedzi odnoszące się do zjawiska terroru laktacyjnego.
W pierwszej kolejności skoncentrowano się na tym, jaki stosunek do karmienia piersią prezentowały kobiety. Znaczna część internautek zabierających
głos w dyskusji to matki karmiące w sposób naturalny. Zważywszy na tematykę
wątku, jest to niezwykle interesujące, gdyż raczej można by było się spodziewać,
że ten temat zainteresuje przede wszystkim kobiety karmiące sztucznie, które na
łamach forum będą starały się zwrócić uwagę na problem terroru laktacyjnego,
którego doświadczają. Niemniej jednak, wpisy na forum przeczą temu przypuszczeniu. Fakt, że kobiety decydują się karmić piersią, może wynikać z tego, że
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panuje powszechne przekonanie o niezwykłych właściwościach mleka matki,
czego przykładem jest wpis użytkowniczki posługującej się nickiem Julia: „Słyszałam że jak się karmi naturalnie to jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia alergii”2, lub wypowiedź Cavis:
(…) Mam wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiłam, aby temu zapobiec, że może trzeba było
zawalczyć, że teraz pewnie mała się rozchoruje bo straciła odporność, którą zapewniało jej
moje mleko. Mam wrażenie, że teraz będą na mnie patrzeć jak na wyrodną matkę, która
zaniedbała karmienie i robi krzywdę dziecku. uhhh muszę się z tym jakoś uporać!!!

Z wypowiedzi wynika, że mleko matki uważane jest za dobre (pełnowartościowe), natomiast mleko modyfikowane uważane jest za złe: „(…) nie wyobrażam sobie Zosi pijącej pepti lub inne świństwo” (Katcza). Ponadto, w licznych
wpisach kobiety zaznaczały, że w trakcie karmienia wytwarza się między matką
i dzieckiem specyficzna więź emocjonalna. Wyłania się z tego oczywisty wniosek,
dostrzegany przez młode matki, że kobieta karmiąca piersią jest dobrą matką
i posiada więź z dzieckiem, a kobieta karmiąca sztucznie – wręcz przeciwnie. To
spostrzeżenie potwierdzają badania A. Zdrojewskiej-Żywieckiej, gdyż 80%
wszystkich badanych zgadza się z opinią, że karmienie piersią uznawane jest za
najlepszą formę karmienia dziecka (Zdrojewska-Żywiecka, 2012: 128).
W tym kontekście interesujące są wypowiedzi kobiet karmiących piersią
na temat osób, które z tego rezygnują. Kobiety niekarmiące naturalnie, oprócz
tego, że są postrzegane jako matki nieposiadające więzi z dzieckiem i niezapewniające mu najlepszego pożywienia, to w dodatku uznawane są za egoistyczne.
Świadczą o tym następujące wpisy: „(…) rozumiem, że kobieta «rezygnuje»
z karmienia z przyczyn niezależnych od siebie – ale wybór niezniszczonej skóry
piersi to jakaś paranoja dla mnie i totalny egoizm” (Milena), lub pytanie Julii: „Co
siedzi w głowie takiej kobiety jeśli karmienie własnego dziecka jest obrzydliwe?”.
Warto również zauważyć, że kobiety niekarmiące z wyboru postrzegane są
jako te, które mają „(…) zapewne jakiś problem”. Ponadto, kobiety karmiące
piersią rzadziej deklarowały, że dostrzegają problem dotyczący terroru laktacyjnego. Z przedstawionych postów wyłania się stereotyp dobrej i złej matki. Jak już
wspomniano, dobra matka to ta, która koniecznie karmi piersią, bo dostarcza
dziecku dobrej jakości pokarm i posiada z nim wieź emocjonalną. Zła matka to
________________
2

We wszystkich przytoczonych postach zachowano oryginalną pisownie zastosowaną przez użytkowniczki forum mamazone.pl.
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ta, która nie karmi dziecka naturalnie, bo jest egoistyczna. Z analizowanych postów wynika, że matki karmiące piersią często są stroną nacisku (terroru laktacyjnego) w stosunku do kobiet karmiących butelką.
Wśród analizowanych postów były też takie, które przedstawiały neutralną
postawę wobec karmienia. Neutralność ta cechuje się nie tyle brakiem zdania na
temat tego, jaki sposób karmienia jest właściwy, a jaki nie – jest to raczej postawa
tolerancji i zrozumienia dla odmiennych poglądów, czego przykładem jest następująca wypowiedź:
Ich wybór, nie zawsze wiadomo jakie są prawdziwe przyczyny. (…) A ja uważam, że lepsza
jest szczęśliwa matka nie karmiąca swojego dziecka niż sfrustrowana i zmuszana do karmienia piersią. Jak wiadomo frustracja rodzi agresję i naprawdę źle się dzieje jak to się
przenosi na dziecko. A kobieta po porodzie nie jest tylko matką, ma prawo zabiegać i swój
dobry wygląd i postronnych nic do tego. I nie nazwałabym tego egoizmem, bo podobnie
można by krytykować te matki, które z powodu depresji poporodowej odpoczywają od
dziecka poprzez wyjścia z domu itp. Jak matka będzie szczęśliwa to i dziecko będzie szczęśliwe. Takie jest moje zdanie (habibi).

Użytkowniczka Sayuri tak komentuje powyższą wypowiedź: „Dokładnie zgadzam się z Habibi. Niektóre nie mogą bo nie maja mleka, inne zaś nie chcą. Jak
dla mnie to nie moja sprawa”.
Należy zauważyć, że inaczej niż w poprzednim przypadku, kobiety posiadające neutralny stosunek do karmienia piersią dostrzegają zjawisko terroru laktacyjnego, gdyż stają w obronie kobiet niekarmiących. Internautka habibi wskazuje
w wypowiedzi, że terror laktacyjny jest zjawiskiem negatywnym, wywołującym
wiele frustracji. Jest to dowód, że użytkowniczki forum jednoznacznie definiują
to zjawisko jako złe.
Ostatnią kategorię postaw wyznaczają kobiety niekarmiące piersią. Wśród
wszystkich wpisów tylko jeden należał do osoby, która otwarcie przyznała, że
świadomie karmi dziecko butelką: „a ja właśnie należałam do takich mam które
nie bardzo miały ochotę karmić piersią i nie umiem powiedzieć czemu, nie ze
względów estetycznych, jakoś takie mi się to niefajne wydawało że z piersi leci Ci
mleko i maluch ssie te sutki...” (Maleńka 580524922).
Fakt, że tylko jedna osoba wprost przyznała, że nie karmi dziecka piersią
z wyboru, może świadczyć o występowaniu zjawiska terroru laktacyjnego także
w przestrzeni wirtualnej – na forum poświęconym temu zagadnieniu.
Inną grupę matek stanowią te, które nie karmią naturalne, ale chciałyby to
robić, lecz z różnych względów nie mogą. Najczęstszą tego przyczyną są proble-
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my zdrowotne (np. problem dziecka ze ssaniem czy nieodpowiednia fizjonomia
piersi). Matki niekarmiące naturalnie z przyczyn od nich niezależnych odczuwają z tego powodu frustrację i wyrzuty sumienia oraz mają obniżone poczucie
własnej wartości, co widoczne jest w poniższych wpisach:
Bardzo chciałam karmić i bardzo mi się nie podobało podejście ludzi i komentarze na temat karmienia piersią. Pierwsze pytanie: czy karmisz, a jak nie to: nie chcesz? nie mogę.
Pewnie coś zjadłaś i boli go brzuszek...Ludzie od razu wiedzą co dolega Twojemu dziecku,
na pewno się śliwek nażarłam i to dlatego (przepraszam za złośliwość ale wtedy tylko to mi
pozostało) (russbury).
Praktycznie od tych 2 tyg. jestem na sztucznym mleku, ale do tej pory wstydzę się do tego
przyznać np. przed teściową albo znajomymi. Nawet jak mówiłam o tym swojej mamie lub
przyjaciółce to natychmiast tłumaczyłam się. Byłam przekonana, że terror laktacyjny mnie
nie dopadnie bo zakładałam z góry że na pewno będę karmić i to do 6 m-ca i że to oczywiste. U mnie problem pojawił się teraz. Mam wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiłam, aby
temu zapobiec, że może trzeba było zawalczyć, że teraz pewnie mała się rozchoruje bo straciła odporność, którą zapewniało jej moje mleko. Mam wrażenie, że teraz będą na mnie
patrzeć jak na wyrodną matkę, która zaniedbała karmienie i robi krzywdę dziecku. uhhh
muszę się z tym jakoś uporać!!! (Cavis).

Co więcej, zaprzestanie naturalnego karmienia traktowane jest przez same
autorki wypowiedzi w kategorii porażki, która jest powodem do wstydu.
Z badań A. Zdrojewskiej-Żywieckiej wynika, że karmienie piersią jest w Polsce traktowane jako coś normalnego i naturalnego, natomiast karmienie butelką
jest źle postrzegane. 65% badanych uważa, że matki karmiące piersią są lepiej
traktowane przez społeczeństwo niż matki karmiące butelką, 30% uznało, że obie
grupy traktowane są tak samo, a jedynie 5% uważa, że lepiej traktowane są matki
karmiące butelką (Zdrojewska-Żywiecka, 2010: 127).
Czytając posty internautek, można zauważyć, że terror laktacyjny może
przybierać różne formy: psychiczną, fizyczną oraz braku odpowiedniej pomocy.
Co interesujące, badania wykazują, że terror laktacyjny dotyczy zarówno tych
kobiet, które nie karmią piersią, jak i tych karmiących. Cechą różnicującą te dwie
grupy jest to, że kobiety karmiące piersią odczuwają presję dotyczącą sposobu
karmienia, natomiast w przypadku kobiet niekarmiących naturalnie presja ta
dotyczy samego faktu niekarmienia piersią. Przytoczone wypowiedzi młodych
matek doskonale obrazują rozmaite formy nacisku.
Ja 3 tygodnie zmagań o to by mała jadła z cyca wspominam jako koszmar. Niby na odwrót
bo to ja bardzo chciałam karmić naturalnie, a jednak ile się nasłuchałam rad i pouczeń to
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już tylko ja wiem. I jak się z tym czułam, co myślałam o sobie i swoich umiejętnościach czy
predyspozycjach tez wole nie wspominać. Nikomu nie życzę (habibi).

W przypadku tej wypowiedzi terror laktacyjny wyrażał się w radach i pouczeniach udzielanych matkom. Jak widać, efekt takiego postępowania był odwrotny od zamierzonego, gdyż wywołało to obniżenie poczucia własnej wartości
jako matki.
Innym drastycznym przykładem wywierania presji psychicznej jest wpis
użytkowniczki the-crawl:
ja zaznałam terroru laktacyjnego w szpitalu, część zmian miała gdzieś zalecenia lekarskie
o dokarmianiu sztucznym (waga synka spadła w dwa dni o 700g) i oskarżała mnie o złe
przystawianie, co po zweryfikowaniu (bo w końcu łaskawie któraś przyszła zobaczyć) okazało się to bzdurą. oczywiście nasłuchałam się złośliwych uwag, też a propos tego że nie
chcę świecić piersiami naokoło, że zakładam stanik do karmienia i to z fiszbinami, że moje
dziecko płacze bo mam je gdzieś i za mało przystawiam, a nawet że pewnie nie jestem jego
prawdziwą mamą...skutek- depresja poporodowa.

W tym przypadku terror laktacyjny miał kilka postaci. Z jednej strony był to
brak zainteresowania ze strony personelu medycznego, czy młoda matka radzi
sobie z nową czynnością, jaką jest karmienie. Z drugiej strony były to krzywdzące oceny postępowania matki, a nawet sugerowano, że nie jest ona prawdziwą
matką dziecka. Należy zauważyć, że w wypowiedzi autorki pojawiają się takie określenia, jak: „oskarża mnie o złe przystawianie”, „dziecko płacze, bo mam je gdzieś”,
„pewnie nie jestem jego prawdziwą matką” – wskazują one, że to w kobiecie dostrzega się źródło problemów. Co więcej, wypowiedzi te ukazują postawę personelu medycznego, która daleka jest od postawy wspierającej i rozumiejącej.
Przykładem terroru zarówno psychicznego, jak i fizycznego są doświadczenia
użytkowniczki jaca_radna:
Odnośnie terroru – przeżyłam go w szpitalu. Miałam minimalne ilości pokarmu – normalne, zanim laktacja się rozkręci... No ale apetyt mojej pannicy rósł szybciej niż u mnie ilość
pokarmu. Bywało, że przez całą noc ssała i ssała, ja oczywiście miałam pogryzione poranione sutki, z których leciało więcej krwi niż mleka. Ona płakała z głodu a ja razem z nią –
z bezsilności. W końcu poszłam do położnej z poczuciem bycia wyrodną matką i poprosiłam o choćby kropelkę mleka modyfikowanego. Jak się lekarka powiedziała, że jej podaję
sztuczny pokarm, to kazała mi pokazać piersi. Pokazałam, a ta zaczęła mnie gnieść w sutki
tak, że myślałam, że wyskoczę na sufit z bólu. Wycisnęła jedną-dwie krople siary i wydarła
się na mnie, że mam nawał pokarmu i po prostu nie chce mi się karmić dziecka...
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W tym przypadku terror fizyczny objawiał się wywołaniem fizycznego bólu,
natomiast presja psychiczna ponownie miała postać oskarżeń o brak chęci
i umiejętności ze strony matki. Jak widać, z doświadczeń internautek wynika, że
wszystkie trzy formy wywierania nacisku nie są im obce.
Przytoczone posty to tylko przykłady, gdyż podobnych doświadczeń opisanych na forum jest bardzo wiele. Niewątpliwie, doświadczanie terroru laktacyjnego oprócz tego, że jest przykre, to również w wielu wypadkach sprowadza się
do naruszenia godności matki, która jest jej przyrodzonym i niezbywalnym prawem.
Z doświadczeń młodych matek wynika, że najczęściej terror laktacyjny wywiera na nie personel medyczny, czyli lekarze, położne i pielęgniarki. Jest to o tyle
ciekawe, że ze względu na ich profesjonalne przygotowanie można by się spodziewać, że właśnie te osoby udzielą młodym matkom fachowego wsparcia.
Niemniej jednak, z badanych postów wynika, że matki traktowane są przez służby medyczne przedmiotowo – nie było im okazywane zrozumienie i były poniżane. Nie tylko wypowiedzi internautek świadczą o przedmiotowym traktowaniu
kobiet w szpitalu, ale również wyniki monitoringu Fundacji Rodzić po Ludzku3.
Terror laktacyjny wywierany jest również na kobiety ze strony ich najbliższej
rodziny. W tym przypadku zjawisko to ma najczęściej charakter presji psychicznej, a więc polega na komentowaniu zachowania matek, dawaniu im rad, ocenianiu ich itp. Sytuację terroru ze strony rodziny obrazuje post jomiko, która
dziecko karmiła piersią miesiąc, a potem tego zaprzestała, gdyż miała problemy
zdrowotne uniemożliwiające jej kontynuację takiego sposobu karmienia:
no tak wiem że trzeba szukać pozytywów ale Marcin strasznie jest niezadowolony że już
„nie działam” wg niego to porażka że nie dałam rady dłużej a mamuśka i siostrzyczka go
jeszcze dodatkowo podjudzają kosmo.

Takie zachowanie ze stronnych najbliższych może być bardziej krzywdzące
niż terror ze strony personelu medycznego, ponieważ to właśnie ze stronny rodziny człowiek oczekuje wsparcia w trudnych sytuacjach. Jednocześnie wywieranie
presji przez krewnych obrazuje, jak rozpowszechniony jest pogląd, że karmienie
piersią zależy tylko od chęci matki. Fakt niekarmienia naturalnego postrzegany jest
jako niepowodzenie (porażka), które wynika jedynie ze złej woli matki.
________________
3

http://www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Na-polskich-porodowkach-nadal-zle-wynikimonitoringu.html (dostęp: 15.05.2013 r.).
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Ostatnią grupą, ze strony której kobiety doświadczają terroru laktacyjnego,
jest szeroko pojęte społeczeństwo. Terror ze strony szerszego środowiska ma
formę presji psychicznej i przybiera postać komentarzy, uwag czy rad. Poniższy
post obrazuje sytuację wywierania nacisku przez społeczeństwo:
Nie jestem w stanie pojąć jak można szykanować kobiety które nie chcą karmić piersią
z tylko im znanych powodów i wymagać od nich aby karmiły, a jednocześnie krzywo patrzeć na kobietę, która chce, może i karmi piersią i czasami zdarzy się to też w parku na
ławce.

Ten przykład obrazuje pewną sprzeczność, gdyż z jednej strony otoczenie
społeczne wywiera nacisk, aby kobiety karmiły piersią, z drugiej zaś nie ma społecznego przyzwolenia na karmienie w miejscach publicznych. Zatem mamy do
czynienia z dysonansem poznawczym, który zauważają same młode matki.
Wyniki niniejszych badań pokrywają się z ustaleniami A. Zdrojewskiej-Żywieckiej, w których również wskazano na trzy wymienione wyższej grupy
wywierania nacisku. Ponadto, z badań tych wynika, że kobiety najgorzej traktowane są przez same kobiety: personel medyczny i inne matki. Osobami najczęściej wskazywanymi jako te, które wywierają presję na karmienie piersią, były:
położne (71%), inne matki (58%), lekarze (36%), osoby z rodziny (22%) oraz
inne osoby – szersze środowisko (17%) (Zdrojewska-Żywiecka, 2010: 134-135).
Reasumując, na podstawie analizowanych treści terror laktacyjny można
zdefiniować jako formą wywierania – przez pojedyncze osoby lub grupy osób –
presji na młode matki, aby karmiły piersią swoje dzieci. Cechą charakterystyczną
terroru laktacyjnego jest fakt, że oddziałuje on negatywnie na kobiety i prowadzi
do obniżenia poczucia własnej wartości u młodych matek. Zjawisko to zazwyczaj
przybiera formę opresji psychicznej, a więc jest to pouczanie, dawanie rad i kontrolowanie zachowań matki w kwestii karmienia piersią. Niemniej jednak, może
to być także fizyczne zmuszanie kobiety do karmienia, jak też nieudzielanie młodej matce fachowego wsparcia (informacji), gdy ma ona problemy z karmieniem
piersią.
Z analizy postów można wyciągnąć wniosek, że u podłoża terroru laktacyjnego leżą stereotypy. Jednym z nich jest przekonanie o niezwykłych i niezastąpionych właściwościach kobiecego mleka. Panuje również przekonanie, że matka
może nawiązać więź emocjonalną z dzieckiem jedynie podczas karmienia piersią.
Można nawet stwierdzić, że powyższe przekonania są tak powszechne i oczywiste, że ich zasadność nie jest kwestionowana.
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Terror laktacyjny należy rozpatrywać jako zjawisko negatywne, a wręcz destrukcyjne, ponieważ występuje w okresie, gdy kobieta wchodzi w rolę matki,
a więc doświadcza wydarzenia krytycznego. Z tego powodu bagatelizowanie tego
rodzaju presji może mieć poważne skutki dla młodych matek. Powyższe badania
ukazują potrzebę zorganizowania działań mających na celu przeciwdziałanie
negatywnym skutkom społecznego przymusu karmienia piersią. Z pedagogicznej
perspektywy terror laktacyjny należy taktować jako problem, któremu trzeba
zapobiegać, ale też jako zjawisko warte głębszej eksploracji naukowej.
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Lactational Terror in Virtual Space
Summary
Motherhood is one of major role which woman can fulfill. There is also an opinion that motherhood is a quintessence of femininity, as identified with the natural duty of every woman. This view
is often criticized but it still does exists in opinion of a large part of Polish society. It can be concluded that a woman who wants to be considered as an adult should take a role of mother. This
related to the fact, that the motherhood is perceived as a kind of responsible service to the society
thus retaining the continuity of generations. It should be underline, that according to another idea
motherhood is a subject of a dominant ideology in the period, which in turn determines the role of
women, and it is not natural. Małgorzata Sikorska points out that the motherhood in time of individualism is not natural obligation but a choice in which a woman has got the right but at the same
time to give up this.
Social pressure on motherhood is often based on stereotypes which shape opinions about
a role of a women as a mother Motherhood can be defined as mission in which the mother completely devoted to the child. In this view, a woman who is a mother performs scenario of behavior
which is culturally imposed. According to the current stereotype of the “Polish Mother” the motherhood involves sacrifice, upbringing crowds of children and focusing all attention and energy
exclusively on needs of the children. In society, there is also another model of women – a businesswomen, neat, nice, relaxed sexually, having friends and sexual partners, but not necessarily
children. The model of a businesswomen can be opposed to the role of “Polish Mother”. Further to
the above a woman could not be at the same time businesswomen and a good mother.
However, the research of Marta Oloń-Kubicka explains that “there is recognition of women in
the mother and the affirmation of its attractiveness”. It is an effect of prevailing among young
women "a trend to be mum", which means that being a mother does not deprive them of femininity, and even, according to some opinion that “after childbirth a woman discovers a previously
unknown layers of femininity”. In addition, as noted by M. Sikorska today's mothers have a choice
of various socially accepted patterns of motherhood – “creating their own biography, striving for
self-realization and authenticity. New mothers may take decision to devote themselves exclusively
to upbringing the children rearing and home or may try to combine childcare with the development of some of their passions. They may also try to combine a career with motherhood”. However, this choice is still limited to the economic situation of the family, which does not change the
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fact that motherhood can be implemented in many ways, not necessarily boundlessly devoted to
the care of offspring.
Assuming that act as the mother is associated with certain set of socially accepted, will result
in different types of consequences. Social pressure is one of the instruments which social exerts on
the unit in order to induce certain behaviors or attitudes. Being a mother is often associated with
a women under s social pressure, both in terms of entry into this role, as well as how to behave
during her performance.
It should be noted that a birth of a child is a watershed event in the life of every woman. This
is one of those events, which are defined as critical events. This event can be defined as experience
which is emotionally significant and forces a change in the functioning of a person in the family,
society, in relation to the world and its own people. Thus, the birth of a child is one of the critical
events in the lives of women and is associated with a stress full life. Moreover, a woman taking
a role of mother is a subject to a pressure from the society on care and upbringing the baby. The
coercion exerted on women to persuade them, or even to force to breastfeeding is called terror
lactation.
The quantitative research on breastfeeding and bottle feeding conducted Anna Zdrojewska-Żywiecka. Author put following research question: whether and what kind of pressures associated
with feeding their children were experienced by women? The results of research show that 56% of
women personally experienced the terror of breastfeeding and 40% believes that this kind of pressure exist but is not experienced by every women. In my conclusion I shall refer to this research,
which I hope will allow greater insight into the phenomenon of terror of breastfeeding.
There was on a research on “breastfeeding” on the internet forum: mamazone.pl was analyzed. Performed forum is a place where mothers can exchange their knowledge, expertise, practice
and to exchange a views on various topics and subjects. The posts placed in thread: Terror of
breastfeeding were analyzed. In the context of this thread were put 189 posts over the period of
three years. Based on the form of nicknames, it can be assumed that posts were written by women
who are or who soon will be mothers.
In this research there was qualitative analysis of context used. It is a commonly accepted
method of testing texts, especially in the mass communications, so it is useful to research on the
internet forum. There was following research question asked: How would you characterize the
terror of breastfeeding in the opinion of the forum participants mamazone.pl?
Based on results of research, the terror of breastfeeding can be defined as a form of a pressure
by single individuals or social groups on new mother to breastfeed theirs babies. A characteristic of
this is the fact that it negatively affects women and leads to lower self-esteem. This phenomenon
usually takes the form of psychological pressure- so, it is does instruct, give advice and controls the
behavior of mothers in breastfeeding issues. However, it can also be physical forcing women to
breastfeeding, as well as a lack of information support of mothers when they have a problem with
breast-feeding
From the analysis of the posts we can concluded that the terror of breastfeeding is result of
stereotypes which exist in society. One of them is an opinion about the unique and irreplaceable
characteristics of the female breast milk. There is also a belief that a mother can establish an emotional bond with her baby only during lactation. It should be underline that these beliefs are so
common and obvious that their legitimacy is not questioned.
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The breastfeeding terror should be analyzed as negative and destructive phenomena because it
occurs at a time when a woman comes into the role of a mother, and thus experiencing critical
events. Therefore, disregard of this kind of pressure may have serious of consequences for young
mothers. The studies submitted show the need to organize activities aimed at counteract the negative effects of social coercion breastfeeding. From the pedagogical perspective of breastfeeding
terror should be treated both as a problem which should be solved and as a phenomenon worth
deeper exploration of science.
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From the very beginning, presence of women-mothers in the labor
market have been causing a lot of controversy. The intellectual women’s work was particular condemn as an improper and disgraceful.
Working women-mothers were blaming for withdrawal from the natural
role: the patroness of heart. How are the conviction created by the very
popular medium as a television series in the present time? Does it
important that in many European countries, women represent more
than half of all employees? Does it change a perception and representation the vocational role of the mothers? The aim of the article is an
analysis of selected Polish and American television series for the characters working women-mothers and the way they are presented.

W poszukiwaniu początków pracy kobiet…
Próba wskazania na początek pracy kobiet jest właściwie niemożliwa. Kobiety,
tak jak i mężczyźni, pracowały od zawsze. Chłopki i mieszczanki były tak samo
zaangażowane w utrzymanie rodziny, jak ich mężowie. Praca kobiet poza domem była również obecna wcześniej niż od czasów rewolucji przemysłowej –
kobiety pracowały jako służba w dworach i zamkach, a praca francuskich mieszczanek w sklepach i na bazarach była jedną z główną przyczyn oddawania dzieci
pod opiekę mamkom. Rewolucja przemysłowa spowodowała „wyjście kobiet
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z domu” na wielką skalę oraz utworzenie pierwszych instytucjonalnych form
opieki nad dziećmi. Przyczyniła się jednak do ukonstytuowania podziału na sferę
prywatną, związaną z domem, oraz publiczną, związaną z pracą (Kowalczyk,
1998: 36). Od tamtej pory sfera „domowa” została na stałe określona jako właściwa kobietom. Już Arystoteles wyróżnił obszar publiczny, w którym „wolni
i równi obywatele sprawowali władzę”, oraz obszar prywatny, charakteryzowany
przez pryzmat nierówności i zależności (Kowalczyk, 1998: 36). August Comte
dawał prawo kobietom do zdobywania wykształcenia, ale nie pracy poza domem.
Określał kobietę jako „istotę domową, która w naturalny sposób, czyli z racji
swoich przymiotów, musi być zwrócona w kierunku członków rodziny” (Kwak,
2007: 73-74).
Prawdziwą rewolucję w rolach kobiet przyniósł dopiero wiek XX, w którym
rozpoczął się proces masowego kształcenia się kobiet na uniwersytetach oraz
podejmowania przez nich prac, które wcześniej były dostępne wyłącznie dla
mężczyzn – lekarek, architektek, naukowczyń, prawniczek etc. Jak podkreśla
Bogusława Budrowska, „trudne do zaakceptowania na poziomie mentalnościowym było to, że pracą zawodową zajęły się kobiety z tzw. dobrych domów, (...)
te, które były zorientowane na karierę i sukces, a więc (…) które mogłyby stanowić konkurencję dla mężczyzn” (Budrowska, 2003: 33). Była to bowiem grupa,
która podejmowała pracę zwykle nie ze względu na trudne warunki materialne,
ale na chęć samorealizacji, poczucia niezależności, ciekawość poznawczą i ambicje. Zarzucano również kobietom, że podejmując pracę zawodową, odrywają się
od swojego najważniejszego obowiązku – wychowania dzieci oraz dbałości
o dom i rodzinę (zob. Korczyńska, 2008: 187). W opinii Zofii Dąbrowskiej, dostęp kobiet do edukacji spowodował radykalne przekształcenie „odwiecznych
i niezbywalnych” ról związanych wyłącznie z domem i opieką nad dziećmi. Wykształcenie, prócz niezależności zawodowo-materialnej, wiązało się bowiem
z nową jakością w życiu osobistym i rodzinnym (Dąbrowska, 2005: 3). Według
Anny Kwak, po II wojnie światowej aktywizacja zawodowa kobiet w Europie
przybrała dwie różne formy, kształtowane pod wpływem przyjętych ustrojów
politycznych państw: w Europie Zachodniej wiązała się ze zmianami świadomości co do miejsca i roli w życiu społecznym kobiet, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej „budzenie świadomości, że praca zawodowa jest elementem
samorealizacji kobiet, było procesem wtórnym i późniejszym” (Kwak, 2007: 75).
W Polsce, w czasach realnego socjalizmu, praca kobiet przybrała formę specyficznego matriarchatu, „w którym obładowana siatkami, często odczuwająca
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brak snu, strasznie zmęczona kobieta ma równocześnie uzasadnione poczucie
bycia niezastąpionym menadżerem życia rodzinnego” (Titkow, 1995: 31). Anna
Titkow pisze o tamtym okresie jako niewykorzystanej szansie kobiet, które mogły być zorientowane na sukces, a ich wiara we własne możliwości mogła się
znacznie podnieść. Według Titkow, przyjęcie takiego sposobu przeżywania swojego życia przez kobiety, które byłoby ich własnym, nieskrępowanym wyborem,
stało się realne (Titkow, 1995: 30). Zamiast tego, praca była dla nich kolejnym
elementem codziennej egzystencji – nie wprowadziła żadnych radykalnych
zmian, mimo iż czasami nadmiar obowiązków prowadził do fizycznego wycieńczenia. Ze względu na wciąż istniejący tradycyjny podział ról, większość obowiązków domowych, o ile nie wszystkie, spoczywała na barkach kobiet. Możliwość sprostania wszystkim zadaniom prowadziła do dumy, poprawiała ich
samoocenę oraz utwierdzała pozycję w rodzinie (Titkow, 1995: 31). Ten specyficzny „heroizm” oraz wcześniejsze, głęboko zakorzenione przekonanie, iż sfera
prywatna (domowa) przynależy kobietom, przyczyniły się do istnienia zjawiska
dwuetatowości kobiet.

„Możesz iść do pracy, jak tylko posprzątasz cały dom”.
Dwuetatowość kobiet i (pozorna?) zmiana ról
Mimo wciąż funkcjonujących stereotypów dotyczących ról płciowych, można
zaobserwować zmiany w koncepcjach kobiecości i męskości – kobiety coraz odważniej wkraczają w sfery do tej pory wyłącznie zarezerwowane dla mężczyzn,
a dotychczasowa rola „zdobywcy, głowy rodziny, głównego decydenta” zastąpiona zostaje nowym typem męskości – tak zwanego softmana (Roszak, Pałucka,
Rykaszewska, 2012: 43). Zmiany te nie są jednak równomierne i charakteryzują
się odmienną dynamiką – stereotyp kobiecy zmienia się dużo szybciej, jest natomiast wtórnie hamowany przez dużo wolniej modyfikujący się schemat męskości. Wynika to z faktu, iż tak zwana „sfera kobieca”, czyli związana z obowiązkami domowymi i wychowawczymi, nie cieszy się prestiżem i uznaniem.
„Prowadzenie domu, wychowywanie dzieci czy opieka nad chorymi nie są uważane za zajęcia produktywne – praca ta nie jest wynagradzana, a więc z ekonomicznego punktu widzenia «nie istnieje»” (Balińska [et al.], 2004: 170). W związku z tym, „częstokroć przyzwolenie na pracę zawodową kobiet jest obwarowane
wymogiem udowodnienia przez nie, iż są kompetentne w swojej – «kobiecej»
dziedzinie, czyli byciu sprawnymi żonami i matkami” (Roszak, Pałucka, Ryka-
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szewska, 2012: 43). Kobiety, nie chcąc być oskarżane o „nieradzenie sobie” lub
bycie kiepską matką i żoną, podejmują się większości obowiązków domowych,
mimo iż dzielą z mężczyznami rolę żywiciela rodziny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że stygmat „złej matki” ma znacznie poważniejsze skutki niż stygmat
„kiepskiego ojca”.
Wyniki raportu z 2010 roku pokazują, że w krajach Unii Europejskiej „przeciętnie 80% kobiet codziennie uczestniczy w nieodpłatnych pracach domowych,
natomiast w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi zaledwie 45%” (Kotowska
[et al.], 2010: 21). Największą ilość prac domowych oraz w zakresie opieki nad
dziećmi wykonują kobiety w wieku od 25 do 34 oraz od 35 do 49 lat, czyli
w okresie, który jest również najbardziej intensywny pod względem obowiązków
zawodowych, natomiast mężczyźni w tym samym wieku przeznaczają kolejno
o cztery godziny mniej w przypadku opieki nad dziećmi i o pięć godzin mniej
w przypadku czasu poświęconego na prace domowe (Kotowska [et al.], 2010:
26). Analiza powyższych danych może wywołać zdumienie – kobiety, zamiast
coraz intensywniej korzystać z możliwości rozwoju i dążenia do samorealizacji
poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, wracają do sfery prywatnej, domowej.
Taki zwrot nie idzie jednak w ogóle w parze z przyrostem naturalnym, który we
wszystkich krajach europejskich, prócz Francji, Irlandii i Islandii, kształtuje się
znacznie poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń1. Jaka
jest zatem przyczyna wycofywania się kobiet z życia publicznego oraz niewykorzystywania szans, jakie przyniosła im druga fala feminizmu? Według Elizabeth
Badinter, przyczyna tkwi w obowiązującym, znacznie bardziej wymagającym niż
kiedyś modelu macierzyństwa. Już dwadzieścia lat temu zauważono systematyczny wzrost obowiązków, który stawał się udziałem matek. Obecnie dbałość
o rozwój fizyczny i psychiczny dziecka osiąga niezwykle wysoki poziom. „Wystarczająco dobra matka” musi spełniać znacznie wyższe standardy niż jej rówieśniczka w latach osiemdziesiątych. „Ponieważ ideał kobiecy nie pokrywa się
z ideałem macierzyństwa, a rozwój osobisty jest dominującą motywacją naszych
czasów, kobiety znalazły się na przecięciu trzech sprzeczności” (Badinter, 2013:
133-135):
• Natury społecznej: z jednej strony konserwatywni zwolennicy tradycyjnego modelu rodziny potępiają matki, które są aktywne zawodowo, z drugiej zaś –
przedsiębiorcy i pracodawcy czynią im wyrzuty z powodu brania kolejnych urlo________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_statistics_at_regional
_level/pl (dostęp: 13.04.2013 r.).
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pów macierzyńskich. Macierzyństwo jest nadal spostrzegane jako najbardziej
istotny sposób realizacji kobiety, a jednocześnie prowadzi do jej obniżenia statusu
społecznego.
• Związku: pojawienie się dziecka nie sprzyja życiu uczuciowemu. Zmęczenie, permanentny brak snu i intymności, które wiążą się z przyjęciem nowego
członka rodziny, mogą mieć wpływ na jakość relacji między partnerami. Mimo
tego, dziecko jest ciągle traktowane jako „ostatnia deska ratunku” dla rozpadających się małżeństw, która ma ich scalić i polepszyć ich funkcjonowanie. Jest również traktowane jako „dopełnienie” szczęścia rodzinnego.
• Miłości do dziecka a osobistymi pragnieniami: współczesne kobiety
zmagają się z odmiennymi wizjami dotyczącymi własnej przyszłości i rozwoju, są
„rozdarte między egoizmem a dobrem maleństwa. Dziecko, postrzegane jako
źródło rozwoju, może więc okazać się przeszkodą stojącą na drodze do jego osiągnięcia”.
W opinii Badinter, koncepcja, wedle której kobiety mogą z powodzeniem łączyć macierzyństwo z pracą zawodową, należy do przeszłości. Według autorki,
„obecnie w dobrym tonie jest mówienie, że dzieci znajdują się na pierwszym
miejscu i branie przedłużonego urlopu macierzyńskiego” (Badinter, 2013: 124).
Badaczka powołuje się przy tym na artykuł z 2003 roku opublikowany w „New
York Timesie”, według którego mamy do czynienia z Opt-Out Revolution, wiążącą się z podejmowaniem przez kobiety pracujące na wysokich stanowiskach decyzji o odejściu z pracy w celu sprawowania opieki nad dziećmi (Badinter, 2013:
124). Podobną tendencję ujawniają badania przeprowadzone w Polsce przez
Nataszę Kosakowską oraz Paulinę Patrus. Badane grupy kobiet, pracujące zarówno w środowisku odbieranym jako stereotypowo kobiece, jak i zawodach
tradycyjnie uznawanych za męskie, jednomyślnie uznają, iż rola matki, osoby
dbającej o dom i atmosferę rodzinną, oraz żony jest dla nich pierwszoplanowa
i najważniejsza (Kosakowska, Petrus, 2006: 168). Inne badania, przeprowadzone
przez Martę Olcoń-Kubicką, wskazują, iż w opinii polskich kobiet panuje współcześnie „moda na macierzyństwo” – przejawia się ona w większej świadomości
macierzyństwa wśród kobiet oraz częstszym podejmowaniu tematów związanych
z macierzyństwem na łamach popularnych gazet oraz w programach telewizyjnych. Autorka badań podkreśla jednak, iż paradoksalnie, przejawem mody na
bycie mamą jest mniejsza ilość dzieci oraz decydowanie się na nie w późniejszym
wieku (Olcoń-Kubicka, 2009: 38-39). Dotyczy to szczególnie kobiet zajmujących
kierownicze stanowiska: 35% z nich decyduje się na znaczne opóźnienie decyzji
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o przyjęciu roli matki (w analogicznej sytuacji taką decyzję podejmuje 12% mężczyzn [Celińska, Nieckarz, 2012: 168]). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt
obecności praktyk dyskryminacyjnych wobec kobiet-matek na rynku pracy.
Analizy Pracowni Badań Społecznych przeprowadzone w 2007 roku pokazują, iż
„z dyskryminacją w zatrudnianiu matek bądź kobiet ciężarnych spotkało się
(osobiście, wśród znajomych lub w rodzinie) aż 65% badanych kobiet. Najczęstszą formą dyskryminacji była odmowa zatrudnienia lub stawianie przeszkód
w powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego” (Karasiewicz, Kosakowska, 2009: 156-157). Czas pozostawania kobiet poza rynkiem pracy określany
jest jako signaling – jego długość, w opinii pracodawcy, świadczy o stosunku
kobiety do pracy zawodowej. „Im dłuższy ponad oczekiwany okres pozostawania
poza zatrudnieniem, tym silniej matka postrzegana jest jako osoba o mniejszej
motywacji i mniejszej skłonności do poświęceń” (Michoń, 2003: 21). Według
Anny Kwak i Gillian Pascal, rozbudowane uprawnienia pracujących matek również, w pośredni sposób, przyczyniają się do ich dyskryminowania (Kwak, Pascal, 2005: 23).

Serial prawdę ci powie…
Edukacyjny potencjał wieloodcinkowych opowieści
Seriale telewizyjne2 już od dawna są przedmiotem zainteresowania pedagogów
i socjologów. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego – to „zjawisko”, które od kilkudziesięciu lat cieszy się wyjątkową popularnością widzów, bez przerwy zadziwia swoją niesłabnącą ekspansywnością, otwierając tym samym badaczom nowe
pola do analizy i refleksji. Stwierdzenie, iż obecnie panuje „moda na seriale”, nie
będzie chyba zbytnim wyolbrzymieniem. Widownia seriali, która początkowo
(czyli w latach pięćdziesiątych) obejmowała głównie kobiety – gospodynie domowe, znacznie się zróżnicowała. Niegdysiejsze zażenowanie towarzyszące oglądaniu krótkich, fabularyzowanych opowieści – które „przyłapani” na tym wstydliwym zajęciu próbowali przykryć zainteresowaniem wytwornymi wnętrzami
lub pięknymi krajobrazami (Pater, 2002: 176) – przekształciło się w otwarte,
nieskrępowane zainteresowanie. Tak jak zaznaczyłam – wielbiciele seriali tworzą
heterogeniczną, niejednolitą grupę. Stało się to możliwe dzięki szerokiej ofercie
________________
2

W celu ujednolicenia wywodu, będę posługiwała się wyłącznie pojęciem „serialu”, mając przy tym
na myśli zarówno serial telewizyjny, jak i opery mydlane oraz telenowele, będące podgatunkami serialu.
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kierowanej do widzów – współcześnie wśród serialowych propozycji dogodną
rozrywkę odnajdą dla siebie amatorzy filmów kostiumowych i historycznych
(„Dynastia Tudorów, „Prawdziwa historia rodu Borgiów”, „Czas honoru”), kryminałów (seria „CSI”, „Kości”, „Dexter”, „Sherlock”), opowieści ze świata lekarzy („Chirurdzy”, „Dr House”, „Ostry dyżur”, „Lekarze”) lub prawników („Prawo Agaty”, „Żona idealna”, „W garniturach”), świata polityki („Domek z kart”,
„Prezydencki poker”, „Boss” ) i zwykłych, „przeciętnych” ludzi („Gotowe na
wszystko”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Californication”, „Barwy szczęścia”). Serialom poświęcone są liczne serwisy internetowe: platformy wymiany emocji
i przypuszczeń o ulubionych historiach i ich bohaterach, niekiedy również źródła
nacisku na producentów, mające na celu zmienić planowany przez nich wątek.
Najpopularniejsze seriale gromadzą przed ekranami telewizorów i monitorów
kilkudziesięciomilionową widownię. „Serial jest dzisiaj podstawowym gatunkiem
telewizyjnym mającym skodyfikowaną strukturę i rządzącym się określonymi
prawami. Z samej gatunkowej specyfiki wynika fenomen ogromnej siły jego oddziaływania i niesłabnącej popularności” (Giza, 2005: 163). Jednym z przykładów
niezwykłej siły (i zarazem odzwierciedleniem poziomu oglądalności) oddziaływania serialowej fikcji na rzeczywistość jest tak zwany „efekt CSI”, którego nazwa wzięła się od serialu kryminalnego cieszącego się dużym powodzeniem
w Stanach Zjednoczonych. Szeroki zasięg odbioru tego produktu medialnego
spowodował między innymi wzrost oczekiwań sędziów i przysięgłych co do jakości i ilości dowodów przy rozstrzyganiu spraw, coraz lepsze przygotowanie
przestępców do popełnianych przestępstw oraz zwiększenie zainteresowania
kryminalistyką jako nauką i zawodem (Mazurek-Lipka, 2012: 149-151).
Wydaje się, że tak spektakularne konsekwencje nie byłyby możliwe, gdyby
nie fakt, iż seriale wchodzą obecnie w bezpośrednią interakcje z widzem. Dzieje
się tak poprzez liczne strony internetowe poświęcone w całości sylwetkom bohaterów, fora internetowe, na których żywo dyskutowane są podjęte przez nich
decyzje oraz snute domysły co do dalszej akcji, ogólną dostępność, wydawanie
kolejnych serii na DVD oraz Blue-ray. Dzięki tym zabiegom widzowie mogą
mieć poczucie znacznie większej bliskości serialowego świata, gdyż zajmuje on
tak wiele z przestrzeni codzienności.
Badacze kultury popularnej sytuują sukces serialu w ludzkiej potrzebie „podglądactwa”. Oglądając odcinek za odcinkiem, jesteśmy świadkami kłótni, kłamstw,
sekretów, zbrodni, miłości, opiekuńczości, oddania… Innymi słowy: tego, co
ludzkie, lecz na co dzień zamknięte w przestrzeni prywatnej, chronionej. Seriale
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zaspokajają również potrzebę posiadania dobrego mniemania o sobie – bohater
jeszcze nie wie, że żona go zdradza, a my już wiemy i dziwimy się, jak (naszym
zdaniem) oczywiste sygnały niewierności umykają jego uwadze. Dzięki oglądaniu seriali możemy poczuć się bardziej kompetentni, rozważni, mądrzejsi, opanowani. Lepsi niż w rzeczywistości. Możemy również przekonać się (a raczej
mieć takie wrażenie), że nasze „patologie” nie są aż tak „patologiczne”, a występki – nie takie znowu poważne. Długotrwały kontakt z określonymi treściami
przekazywanymi przez media zmienia bowiem przekonanie o ich powszechności
(Klebaniuk, 2002), a co za tym idzie – wadze i znaczeniu. Seriale, prócz dostarczania rozrywki i kompensacji emocji, poruszają również ważne społecznie wątki: chorób cywilizacyjnych (nowotwór, AIDS, anoreksja, bulimia, ortoreksja),
osób marginalizowanych i wykluczanych, pozycji społecznej grup mniejszościowych etc. Stanowią zatem istotny ośrodek opiniotwórczy, mający wpływ na odbieraną ważność, lub nie, poszczególnych treści. Perypetie serialowych bohaterów skłaniają do porównań z własnym życiem, a podjęte przez nich decyzje i ich
konsekwencje stanowią gotowe „recepty” postępowania w trudnych sytuacjach.
Serial może być zatem ujmowany jako „poradnik życia” (Jakubowski, 2001: 104-105). Bardzo trafnie ujmuje sposób i „drogę” oddziaływania mediów (a więc
i serialu telewizyjnego) Witold Jakubowski: „media wzbogacają naszą przestrzeń
edukacyjną i są zarazem istotnym czynnikiem socjalizacyjnym, umożliwiają bowiem dziś jednostkom dostęp do środowisk zupełnie dla nich niedostępnych.
Istotnym elementem budującym naszą wiedzę są historie opowiadane w mediach” (Jakubowski, 2012: 113).

Praca kobiet-matek w polskich serialach3
W najbardziej popularnych serialach polskich, zaliczanych również do gatunku
soap opera, takich jak „Klan”, „Na dobre i na złe”, „M jak Miłość”, „Plebania”,
„Złotopolscy” i innych, obrazy aktywnych zawodowo kobiet-matek są dosyć
jednolite. Struktura zawodów wykonywanych przez kobiece bohaterki jest zgodna zarówno z segregacją wertykalną, jak i horyzontalną – pracujące serialowe
bohaterki w większości przypadków wykonują zawody tradycyjnie określane
jako „kobiece” (pielęgniarki, sekretarki, nauczycielki). Zawody bardziej presti________________
3

Poniższej analizy dokonałam na podstawie trzech źródeł: Łaciak, 2008: 279-282; Łaciak, 2012: 403-406; Juza, 2008: 325-238.
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żowe, takie jak sędzina, nauczycielka akademicka, farmaceutka, znajdują się
w mniejszości, a narracje bohaterek wykonujących takie prace i tak koncentrują
się wokół spraw rodzinnych i prywatnych. Kobiety są zazwyczaj również zatrudnione na stanowiskach podrzędnych, mających niewiele wspólnego z podejmowaniem ważnych decyzji, niedających szans rozwoju lub awansu. Bohaterki,
które pracują na stanowiskach kierowniczych lub decydują się na założenie własnych działalności gospodarczych, spotykają się z potępieniem ze strony rodziny
i męża. Mąż jednej z bohaterek (Beaty Boreckiej z serialu „Klan”), próbującej
założyć własną firmę kosmetyczną, zarzuca partnerce: „Trwonisz czas, który należy się dzieciom i rodzinie. Co ty myślisz, że te twoje mazidła do twarzy zbawią
świat?”.
Inna z bohaterek, matka kilkumiesięcznego dziecka, która otrzymała propozycję stażu we Francji, zapewniającego jednocześnie wszelkie udogodnienia
związane z opieką nad dzieckiem, jest w swoich zamiarach silnie hamowana
przez męża i matkę: „Jeśli chcesz zbudować z córką naprawdę silną więź, musisz
poświęcić temu naprawdę dużo czasu, a tego się nie da pogodzić”. Kolejna z postaci, próbująca swoich sił w prowadzeniu butiku odzieżowego, spotyka się z dezaprobatą męża – lekarza, który odmawia jej wsparcia finansowego. Kiedy bohaterce ostatecznie udaje się otworzyć sklep za pożyczone pieniądze, mężczyzna
zarzuca żonie, że jest wiecznie nieobecna. Dla jednej z głównych bohaterek serialu „M jak Miłość” przyjęcie posady prezesa kończy się separacją i poważnym
kryzysem w małżeństwie. Chęć podjęcia pracy przez jedną z postaci kobiecych
serialu „Klan” zostaje skomentowana przez jej męża w taki oto sposób: „Chcieliśmy zapewnić dzieciom normalny dom, taki, gdzie jest zawsze normalny obiad,
gdzie matka ma czas dla swoich dzieci, a nie pędzi z pracy do pracy”.
W polskich serialach silnie zaznaczona jest przynależność kobiet do sfery
domowej. Mężowie bohaterek nie akceptują zazwyczaj pracy zawodowej żony,
chyba że jest ona wykonywana z powodów złej sytuacji materialnej. Praca, która
mogłaby wynikać z chęci realizowania się w przestrzeni publicznej, spotyka się
z dezaprobatą i niezrozumieniem. Bohaterki polskich seriali odczuwają również
wyrzuty sumienia z powodu pozostawienia dziecka pod opieką kogoś innego –
nawet jeżeli jest to babcia lub inna bliska osoba. Macierzyństwo jest zawsze
przedstawiane w kontekście niezwykle pozytywnych emocji. Według matki bliźniaków: „Zajmowanie się dziećmi to nie praca, to przyjemność. Gdy się jest matką,
to nie ma nic ważniejszego”. Matka pięciorga dzieci zapewnia z kolei: „Dzieci to
najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w życiu, i nigdy nie żałowałam, że je mam”.
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Ciąża i poród ujmowane są w charakterze doświadczeń oczyszczających, mających pozytywny wpływ na krnąbrne charaktery niektórych postaci. Z drugiej
strony, wiele bohaterek reprezentujących w serialach młodsze pokolenie zaznacza chęć powrotu do pracy po urodzeniu dziecka oraz ostrożne niezadowolenie
związane z ograniczeniem się wyłącznie do ról usługowo-rodzicielskich: „Zobacz, jak wygląda moje życie – dzieci, zupa, dom. Ja wiem, dzieci, dom, rodzina, ja
to wszystko doceniam, ale jestem jeszcze młoda – mam być tylko żoną i matką?”;
oraz: „Uwielbiam być z moim synem, ale nie mogę tak ciągle być w domu. Czuję,
jak się cofam w rozwoju”.
Według Beaty Łaciak, w serialach polskich, mimo ukazywania różnorodnych
postaw matek wobec aktywności zawodowej, pominięty został bardzo ważny, bo
stanowiący doświadczenie wielu młodych kobiet, wątek strachu przed utratą
zatrudnienia oraz trudności z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka (Łaciak, 2012). Marta Juza, dokonując
porównania serialowej rzeczywistości z wynikami badań CBOS-u dotyczącymi
podziału obowiązków domowych, przekonań dotyczących pracy zawodowej
kobiet oraz stopnia feminizacji i maskulinizacji grup zawodów, zaznacza, że choć
treść krótkich fabularyzowanych opowieści znajduje pewne odbicie w rzeczywistości społecznej, to bardziej niż odzwierciedleniem realnej sytuacji, jest ona
projekcją społecznych wyobrażeń i oczekiwań (Juza, 2008).

Praca kobiet-matek w serialach amerykańskich
Biorąc pod uwagę wyniki analizy polskich seriali, zdecydowałam się na dokonanie porównania sposobu przedstawiania kobiet-matek aktywnych zawodowo
w serialach amerykańskich. Przedmiotem analizy były trzy seriale z postaciami
kobiecymi w roli głównej: „Anatomia prawdy”, „Żona idealna” oraz „Chirurdzy”4. Ze względu na fakt, iż seriale amerykańskie w znacznie odważniejszy sposób prezentują wybrane problemy społeczne, a także cechuje je zazwyczaj większa wrażliwość na różnorodność i mniejsza stereotypowość, głównym celem było
sprawdzenie, w jaki sposób w wybranych przeze mnie serialach kreowane są
postaci matek, które są aktywne zawodowo. W analizowanych przeze mnie
serialach kobiety, w odróżnieniu od bohaterek rodzimych produkcji, wykonują
________________
4

Analiza objęła trzy sezony serialu „Anatomia prawdy”, dziewięć sezonów serialu „Chirurdzy” oraz
cztery sezony serialu „Żona idealna”.
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prestiżowe zawody – są lekarkami i prawniczkami. Usytuowanie bohaterek w tych
środowiskach zawodowych przełożyło się również na sposób zewnętrznej prezentacji postaci, które noszą modne kostiumy od znanych projektantów, są zadbane, eleganckie, mieszkają w pięknych domach bądź wytwornych apartamentach. Są niezależne finansowo, a w jednym z przypadków – odpowiedzialne za
utrzymanie rodziny.
Bohaterka „Anatomii prawdy”, dr Megan Hunt, niegdyś obiecująca neurochirurg, w wyniku wypadku samochodowego straciła możliwość operowania
i obecnie pracuje jako lekarz medycyny sądowej. Na skutek zbyt dużego zaangażowania w swoją pracę rozwiodła się z mężem oraz straciła prawo do opieki nad
dzieckiem. Fabuła serialu koncentruje się wokół jej życia zawodowego oraz
mniej lub bardziej udanych prób nawiązania kontaktu z nastoletnią córką. Bohaterka w rozmowie ze swoim najbliższym współpracownikiem tak przedstawia
historię, która spowodowała radykalny zwrot w jej życiu:
Lacey mieszka z ojcem. Jesteśmy pięć lat po rozwodzie, ma całkowitą opiekę. Bo kobieta,
która pracuje osiemnaście godzin dziennie, jest nieobecną matką. A facet, który pracuje tyle samo godzin, zapewnia godziwe życie. Masz pojęcie, jak to jest być praktykującym neurochirurgiem? Byłam w tym cholernie dobra. Ratowałam życia. Jeżeli przez to przegapiłam
zabawy dla dzieci i telefony, to bardzo mi przykro. Miałam dziwne wrażenie, że mój mąż
mnie wspiera. A zamiast tego… Straciłam dziecko dla kariery, a potem karierę.

W przytoczonej wypowiedzi zaznaczają się wyraźnie dwie kwestie. Pierwszą
z nich jest odmienny sposób spostrzegania pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.
Według bohaterki, jej zaangażowanie w pracę było traktowane jako gorsze (niż
zaangażowanie jej męża) i w pewien sposób nieuprawnione. Drugim aspektem
jest utrata praw rodzicielskich w wyniku poświęcenia się pracy. Kobieta straciła
je ze względu na intensywne życie zawodowe. Choć słowa bohaterki ujawniają
raczej pobłażliwy i niezbyt poważny stosunek do aktywności będących ważną częścią roli rodzica (zabawy z dzieckiem, utrzymywanie z nim częstego kontaktu), nie
można oprzeć się wrażeniu, że wykreowaną postać spotkała rażąca niesprawiedliwość: nie znam sytuacji (ani prawdziwej, ani „serialowej”), w której to mężczyzna-ojciec w wyniku wytężonego zaangażowania w pracę straciłby prawo opieki nad
dziećmi… Takie położenie stało się jednak udziałem głównej bohaterki.
Córka głównej bohaterki w wielu odcinkach daje upust swojemu rozżaleniu
i niejednokrotnie wprost obwinia swoją matkę za brak wystarczającej opieki. Na
wspólnym lunchu przeprowadzają taką rozmowę:
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Lacey: Nigdy ci nie zależało.
Megan: To nieprawda.
L: Byłaś zajęta pracą. Tak powiedział sędzia.
M: Nie przyszłam tego dnia do sądu, bo byłam chirurgiem. Ratowałam czyjeś życie.
L: Mam to gdzieś, przegapiłaś znacznie więcej.

Bohaterka w końcu przyznaje rację zarzutom córki i doświadcza silnego poczucia winy: „Zawaliłam z Lacey. Powiedziała, że ją duszę. Mam sobie dać spokój.
Kto jej powie istotne rzeczy o życiu, chłopakach, o wszystkim? Kiedy z tego zrezygnowałam?”. Megan jest przez swoich współpracowników spostrzegana jako
osoba nietowarzyska i nieradząca sobie w relacjach interpersonalnych: „Pracoholiczka, zero przyjaciół. Tylko kariera i firma. Masz świetne podejście do martwych,
ale z żywymi jesteś do bani”. Jest ukazywana jako profesjonalistka – skupiona
i oddana na wykonywanej pracy, jednak prawdziwą sympatię widzów zdobywa
dopiero, kiedy prezentuje cechy tradycyjnie utożsamiane z kobiecością – opiekuńczość i empatię (zszywając marynarkę kolegi, ratując bezinteresownie kelnerkę przed znęcającym się szefem). Jak w jednym z odcinków podsumował jej
współpracownik: „Gdzieś pod tym syfem, z którym się zmagasz, jest miła osoba
i dobra matka”. Wypowiedź ta wskazuje również na cenione cechy, których bohaterka nie ma bądź na razie ich nie ujawnia. Właściwości te są powiązane
z właściwym wypełnianiem roli matki.
Megan, żeby udowodnić, iż jest dobrą matką, musi sprawować opiekę nad
córką w godzinach swojej pracy: odwozić ją i jej przyjaciółki na jazdę konną,
pomagać w projekcie szkolnym oraz odpowiednio szybko i adekwatnie reagować
na jej potrzeby. Jest bardzo zdeterminowana, by udowodnić, że potrafi właściwie
wypełniać rolę rodzica: zabiera córkę do drogich restauracji, płaci za jej wakacje,
zajęcia dodatkowe, kupuje jej kosztowne prezenty. Jej wysiłki zostają uwieńczone
sukcesem – po wielu perypetiach córka akceptuje matkę i pozwala jej na uczestnictwo we własnym życiu.
W serialu „Chirurdzy” problem macierzyństwa pojawiał się wielokrotnie –
większość kobiecych bohaterek zostaje w trakcie kolejnych sezonów matkami lub
bardzo pragnie urodzić dziecko. Przedmiotem mojej analizy uczyniłam dwie
bohaterki: Cristinę Yang oraz Mirandę Bailey.
Miranda Bailey zachodzi w ciążę, w jej opinii, w bardzo nieodpowiednim
momencie: „Próbowałam przez siedem cholernych lat i miesiąc przed ogłoszeniem
mojego członkostwa pojawił się niebieski pasek”. Bohaterka odchodzi z pracy, by
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„odpoczywać” i oczekiwać w spokoju na rozwiązanie. Bardzo szybko wraca jednak do zawodu, a jej mąż przejmuje pełną opiekę nad dzieckiem, co ostatecznie
staje się przedmiotem kłótni małżonków:
Tucker: Mówię tylko, że nigdy cię nie ma.
Bailey: Zaczekaj, zaczekaj. Jeśli poplączę grafik, rezydenci będą mnie prześladować cały tydzień.
T: Dobrze. Nigdy cię nie ma.
B: Jestem tu o poranku. Jestem tu w nocy.
T: Jesteś tu pomiędzy północą a szóstą rano.
B: Jestem szefową rezydentów.
T: A ja ładuję naczynia do zmywarki!
B: Sam chciałeś zostać w domu z Tuckiem.
T: A kto inny miał się zaopiekować Tuckiem?

Mąż bohaterki nie może pogodzić się z rolą, którą przyszło mu wykonywać –
ojca i osoby prowadzącej dom. Obiektywnie rzecz ujmując, mężczyzna podjął się
ważnego zadania – pełnoetatowej opieki nad dzieckiem i dbania o gospodarstwo
domowe. Zajęcia te są jednak stereotypowo przypisywane kobietom oraz traktowane jednocześnie jako mało prestiżowe i nieposiadające znamion „prawdziwej
pracy”. Sytuacja konfliktu pomiędzy „właściwym” ulokowaniem ról ponawia się
również w innym z odcinków, w którym para kłóci się o niegrzeczne zachowanie
syna w żłobku. Mąż bohaterki wyraźnie daje jej do zrozumienia, że jej nieobecność odbiera jej prawo do oceniania sposobu, w jaki wychowuje syna:
B: Nasz syn bije inne dzieci.
T: Tak, wiem.
B: Co to znaczy, że wiesz?
T: Zdarzało się już wcześniej. Radzę sobie z tym.
B: Dlaczego mi nie mówisz, co się dzieje?
T: Ja nie oceniam, jak operujesz. Może byś nie oceniała, jak ja radzę sobie z dzieckiem?
B: Najwyraźniej sobie nie poradziłeś.
T: Nie pouczaj mnie, Mirando Bailey. Nie jestem twoim studentem. Wiem, że po tym czasie, który tu spędzasz, ciężko jest to czasami rozróżnić.
B: Nie, spędzam tu czas, bo buduję dla nas życie. Spędzam tu czas, ponieważ nie mam luksusu i możliwości wzięcia roku wolnego i spędzenia go z naszym dzieckiem, wiedząc,
że moja kariera będzie na mnie czekać, kiedy wrócę.
T: Luksusu? Więc myślisz, że spędzanie każdego dnia na podcieraniu mu nosa i zmienianiu pieluchy jest luksusem?
B: Nie, uważam, że to wspaniała rzecz, którą możesz robić.
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Bohaterka w swojej wypowiedzi odkrywa rzeczywisty powód podjęcia decyzji
o szybkim powrocie do pracy: dłuższa przerwa w praktyce zawodowej spowodowałaby utratę zajmowanego stanowiska i szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Serialowa lekarka ujawnia również, w jaki sposób spostrzega możliwość zajmowania i opiekowania się dzieckiem – jest to dla niej
doświadczenie wyjątkowe, cenne i nadzwyczajne. Mimo doceniania przez żonę
pracy, którą mężczyzna wkłada w codzienne obowiązki wychowawcze i opiekuńcze, mąż Bailey jest sfrustrowany sytuacją odwrócenia ról. Napięte stosunki między małżonkami zaostrzają się, kiedy dziecko trafia do szpitala:
T: Ktoś nie zamknął bramki.
B: Ktoś.
T: A ty...
B: Ty... Mówisz, że to byłam ja?
T: Mówię, że rankiem tak się śpieszyłaś, by wyjść z domu, tak się śpieszyłaś, by... by iść do
pracy, byle dalej ode mnie.
B: Tucker, to nie ma nic wspólnego z tobą.
T: Jak myślisz, dlaczego wszedł do tego pokoju, co? Tylko ty tam zaglądasz. On szukał swojej mamy. Szukał swojej mamy i wylądował w szpitalu.
B: Chyba źle wybrałeś, co, Tucker? Wybrałeś złą żonę, która jest złą matką, zmusiła cię, byś
siedział w domu wychowywał swojego syna, a teraz prawie go zabiła. Biedactwo, co?

Mężczyzna obwinia żonę o spowodowanie wypadku dziecka poprzez jej…
nieobecność. Zarzuca również, że idąc do pracy, w rzeczywistości ucieka ona od
męża i szuka sposobu, by zdystansować się od niego.
Kobieta spotyka się również z ostrymi słowami krytyki ze strony swojego ojca, który nie aprobuje zawodowych priorytetów córki:
Byłem... dumnym ojcem. A dzisiaj, Mirando. Ja... Siedziałem w galerii i obserwowałem, jak
naprawiasz przepuklinę jakiegoś grubasa. I po raz pierwszy w życiu wstydziłem się za ciebie. To właśnie robisz w święta? Zamieniłaś na to swojego męża? Zamieniłaś na to rodzinę
swojego dziecka? Po to, żebyś mogła pracować przez cały dzień i wrócić w święta do domu
sama, do pustego domu, w którym nie ma nawet choinki? Rozbiłaś swoją rodzinę. Skazałaś
swojego syna na porażkę.

Ostatecznie Miranda rozwodzi się z mężem, który nie jest w stanie zaakceptować jej zaangażowania w pracę.
Inną postacią z „Chirurgów”, w przypadku której kwestia macierzyństwa
i pracy zawodowej istotnie zaważyła na prywatnych relacjach, jest Cristina Yang,
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bardzo ambitna i zdolna stażystka, a następnie rezydentka, absolwentka Stanfordu, doktor biochemii. Cristina w trakcie dziewięciu sezonów trwania serialu
zachodzi w ciążę trzykrotnie, jednak nigdy nie rodzi dziecka – dwukrotnie dokonuje aborcji, raz dochodzi do poronienia. Bohaterka kreowana jest jako niezwykle utalentowana kardiochirurg, zafascynowana swoją dziedziną i poświęcająca
jej wiele czasu. W niedługim czasie po wyjściu za mąż (partner również jest praktykującym lekarzem), toczy z mężem taką rozmowę:
Cristina: Powiedziałam, że nie zamierzam mieć dzieci, a ty odpowiedziałeś: „Jasne, jasne".
Co to właściwie znaczy?
Owen: Oczywiście, że nie chcesz mieć dzieci. Jesteś rezydentką. Myślałem tak samo, kiedy
zaczynałem pracę, ale zastanawiam się, czy nie moglibyśmy wrócić do tej rozmowy za
jakiś czas.
C: Już to przedyskutowaliśmy.
O: Tak, ale ludzie się zmieniają. I możliwe, że za kilka lat i ty zmienisz decyzję.
C: Kiedy widziałeś mnie zmieniającą decyzję?
O: Pomysł, że twoja kariera zawodowa będzie jedyną rzeczą, która kiedykolwiek będzie cię
obchodzić, to, szczerze mówiąc, dziecinne wyobrażenie.

Mężczyzna nie traktuje zaangażowania w pracę swojej żony jako przejawu
dojrzałości – jej prawdziwym wyrazem miałoby być, w opinii mężczyzny, podjęcie decyzji o macierzyństwie. Bohaterka czuje się winna „braku instynktu macierzyńskiego”, jednak nie zmienia swojej postawy nawet pod wpływem coraz silniejszych nacisków męża. W dniu, w którym ma usunąć drugą ciążę, zwierza się
najlepszej przyjaciółce:
Chciałabym pragnąć dziecka. Chciałabym chcieć tak bardzo, bo wtedy wszystko byłoby
proste. Byłabym szczęśliwa. Miałabym Owena, a moje życie nie byłoby w takiej rozsypce.
Ale nie chcę. Nie chcę dziecka. Chodzi też o to, że nie chcę robić dżemików. Nie chcę podwozić dzieci. Naprawdę, nie chcę zostać matką. Chcę być chirurgiem, dlatego proszę... Zrozum mnie. Potrzebuję, żeby ktoś to zrozumiał. Chciałabym, żeby tym kimś był Owen.
Chciałabym, żeby zaraz to zrozumiał i zjawił się tu dla mnie, ale tak się nie stanie. Ty jesteś moją osobą. Potrzebuję, żebyś tam była dziś o 18:00, żeby potrzymać mnie za rękę, bo
jestem przerażona, Mer, i smutna, bo mój mąż tego nie rozumie. Potrzebuję cię.

W monologu bohaterki poczucie winy z powodu niechęci do własnego macierzyństwa oraz świadomość, że jest to głównym przedmiotem konfliktu pomiędzy nią a mężem, są uderzające. Kobieta określa swoją decyzję jako powodującą rozłam w jej życiu, jest jednak zdecydowana nie zmieniać powziętego
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postanowienia. Jak zaznacza, urodzenie dziecka, a przede wszystkim pragnienie
bycia matką spowodowałoby znaczne ułatwienie w jej życiu osobistym. Młoda
lekarka wie, że jej postawa jest wyjątkowa i nieprzystająca do współczesnych
standardów. Postać Cristiny jest dobrym odzwierciedleniem hipokryzji ze strony
społeczeństwa, której doświadczają kobiety: mogą kształcić się na wyższych
uczelniach, zdobywać stopnie naukowe i wykonywać „męskie zawody”. Jednak
bez względu na ich osobiste przekonania, wartości i priorytety – oczekuje się od
nich podjęcia roli matki w tak zwanym „odpowiednim momencie”. Ostatecznie
małżeństwo Cristiny z Owenem rozpada się. Mężczyzna nie może pogodzić się
z nieodwołalną decyzją swojej żony.
Ostatnią z analizowanych postaci jest Alicia Florrick, główna bohaterka serialu „Żona idealna”. Alicia wraca do pracy (zrezygnowała z praktykowania prawa na rzecz pełnoetatowego macierzyństwa) po długiej przerwie. Kiedy jej mąż,
prokurator generalny, trafia do więzienia, utrzymanie rodziny spada na barki
kobiety. Opiekę nad dwójką dorastających dzieci sprawuje w pierwszej serii babcia, teściowa Alicii, która ma ambiwalentny stosunek do pracy synowej. Zgadza
się zostawać z wnukami do późna, jednak w trakcie widzenia z synem przekazuje
mu, iż jego żona spędza w pracy zdecydowanie zbyt wiele czasu:
Peter: Co tam w domu, mamo?
Jackie: Dobrze. Ona pracuje za dużo, to tyle. Alicja wróciła wczoraj o północy, a wyszła
dzisiaj o 6:00. Dzień i noc, ona wciąż pracuje.

Bohaterka jest kreowana na kobietę doskonale godzącą pracę zawodową
z życiem rodzinnym – opieką i wychowaniem dzieci. Ogląda wspólnie z córką
filmy, przeprowadza szczere rozmowy z synem, orientuje się we wszystkich znajomych i przyjaciołach nastolatków, ich wynikach w szkole oraz potrzebnym
wsparciu korepetytorów. Mimo iż w pierwszym sezonie serialu de facto większość czasu z dziećmi spędza jej teściowa, to Alicia pozostaje osobą podejmującą
wszystkie najważniejsze decyzje z nimi związane. Główna bohaterka, mimo
skoncentrowania fabuły wokół jej intensywnego życia zawodowego, jest również
ukazywana w kontekście „domowym” – w czasie sprzątania, prania, zmywania,
przygotowywania śniadań dla dzieci. W jednym z odcinków, kiedy jej dorosły (!)
syn proponuje pomoc w obowiązkach domowych, Alicia odbiera ten gest z niedowierzaniem i ogromną wdzięcznością.
Rola Alicii jako matki jest w serialu często podnoszona – inne bohaterki
i bohaterzy (klienci kancelarii) często pytają prawniczkę, czy jest matką. Pełniona
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przez nią rola rodzica niekiedy wysuwa się na pierwszy plan również w sytuacjach zawodowych: podczas aresztowania jednego z klientów kancelarii Alicia
jako jedyna spośród obecnych prawników zajmuje się opieką nad synem mężczyzny. Choć jej obecność na miejscu zdarzenia jest związana z pełnioną rolą
zawodową, ostatecznie to właśnie jej, jako matce dwójki dzieci, mężczyzna wyznacza funkcję opiekuńczą. Bohaterka doskonale radzi sobie z powierzonym
zadaniem i od razu zdobywa zaufanie ledwo znanego i przerażonego sytuacją
sześciolatka. Jednak jako matka ma przecież ku temu wszelkie kompetencje…
W jednym z odcinków Alicia przeprowadza z inną prawniczką taką rozmowę:
Wendy Scot-Carr: Jesteśmy przede wszystkim matkami, zgodzi się pani? Pracujące kobiety
interesuje świat, owszem, ale zawsze dzieci są na pierwszym miejscu. Zrobiłabym
wszystko dla moich córek, żeby ktoś ich nie zranił, żeby nie płakały. Pani też?
Alicia: Tak.

Ten krótki dialog bardzo dobrze oddaje przesłanie całego serialu. Główna
bohaterka nie spotyka się z ostracyzmem, jaki stał się udziałem uprzednio analizowanych przeze mnie postaci. Dzieje się tak jednak dlatego, że w wystarczającym stopniu „odpracowała” swoje macierzyństwo i dowiodła, jaka rola jest dla
niej w życiu najważniejsza. Dobrym podsumowaniem sposobu spostrzegania
realizowanej przez Alicię funkcji rodzica jest wypowiedź jednego z bohaterów:
Eli Gold: Ty sama zajmowałaś się dziećmi. Czy to nie wspaniałe? Byłaś jak June Cleaver5.
Wychowywałaś je piętnaście lat, żadnych niań, nielegalnych imigrantek. Jesteś na
wskroś amerykańska.
Alicia: Cieszę się, że to nie były stracone lata.

Choć polski tytuł serialu to „Żona idealna”, mam nieodparte wrażenie, że
można by go zastąpić nazwą „Matka idealna”. Gdyby przenieść fabułę serialu ma
nasz grunt kulturowy, Alicia stałaby się postacią odpowiadającą tradycyjnej Matce Polce. Świetnie wykształcona prawniczka przez piętnaście lat wychowuje dzieci i asekuruje męża w jego karierze zawodowej. Gdy wraca na rynek pracy – wy________________
5

June Cleaver to główna postać popularnego w latach 50. i 60. amerykańskiego serialu „Leave It to
Beaver”. Postać June charakteryzowana jest jako przykładna dla roli matki w środowisku miejskim
w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Główna bohaterka jest żoną i matką dwóch chłopców
w wieku szkolnym. Jej aktywności koncentrują się wokół wychowania synów oraz prac domowo-kuchennych.
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pełnia taką ilość obowiązków, że można by je przypisać zjawisku dwuetatowości.
Jedynym elementem odróżniającym Matkę Polkę od bohaterki serialu jest wygląd zewnętrzny – Alicia spędza kilkanaście godzin na piętnastocentymetrowych
szpilkach, nosi kostiumy od Yves Saint Laurenta (oczywiście w rozmiarze 36),
ma idealną fryzurę, makijaż i manicure.

Zakończenie
Konkluzja, którą kończę, dziwi nawet mnie samą. Tak jak zaznaczyłam wcześniej
– analizowane przeze mnie seriale produkcji amerykańskiej mogą uchodzić za
prorównościowe i podnoszące w odważny sposób wiele problemów społecznych.
W „Chirurgach” i „Anatomii prawdy” kluczowe stanowiska w serialowych szpitalach i kancelariach zajmują Afroamerykanie. W pierwszym z seriali głównymi
bohaterkami jest para lesbijek wspólnie wychowująca dziecko, podnoszone są
problemy aborcji, chorób psychicznych, dorastania w ekstremalnie trudnych
warunkach. W „Żonie idealnej” jedna z głównych bohaterek jest biseksualistką
o hinduskich korzeniach, główny menager kampanii politycznej męża Alicii jest
Żydem. Poruszane są kwestie nierówności par homoseksualnych wobec prawa
amerykańskiego (ustawa DOMO), nielegalnych imigrantów, handlu narkotykami. Głębsza analiza pozwala jednak na wniosek, że równość w serialach ogranicza się wyłącznie do formy (zatrudnienie aktorów różnych ras) i w żadnym stopniu nie obejmuje pracujących kobiet-matek. Pod tym względem analizowany
materiał jest ultrakonserwatywny. Trzy z analizowanych postaci kobiet-matek
zostały w fabule seriali ukarane za zbyt intensywną pracę zawodową, która
kolidowała z macierzyństwem lub wykluczała je. Ich relacje z najbliższymi
(mężem, rodzicami bądź dziećmi) rozpadły się – bohaterki rozwiodły się, straciły
prawo do opieki nad dzieckiem, zostały potępione przez własnych rodziców.
W ostatnim z seriali gloryfikacja roli matki przyjęła inną postać – poświęcenia
i ogromnego zaangażowania w sprawowanie funkcji rodzica. Przekaz, jaki płynie
z serialowych fabuł, można w uproszczeniu przedstawić następująco: kobiety
mogą pracować, ale jednocześnie muszą być matkami. Bycie matką powinno
być ważniejsze niż praca zawodowa.
Nie sposób tym samym nie zgodzić się z Alicją Kisielewską, która oceniła
„działalność prospołeczną” seriali jako ograniczoną zazwyczaj do dotknięcia,
zasygnalizowania problemów. Według autorki, serialowe obrazy w rzeczywisto-
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ści są z reguły bardzo zachowawcze, konserwatywne, dążące do utrzymania kulturowego status quo (Kisielewska, 2006: 320).
Sposób ukazywania pracujących kobiet-matek w analizowanych serialach
(zarówno polskich, jak i amerykańskich), bazujący na usilnych próbach rozgraniczenia, oddzielenia od siebie tych dwóch ról, jest, moim zdaniem, chybiony
i daleki od rzeczywistości. Kobiety stanowią współcześnie połowę (w niektórych
krajach jest to wyższy wskaźnik, w niektórych nieco niższy) osób aktywnych na
rynku pracy. Oczywistym jest, że część z nich pełni również rolę matki. Zmiany,
jakie nastąpiły w charakterze pełnionych przez kobiety ról, odzwierciedlone są
również w postaci „twardych” danych: na przestrzeni lat 1990-1995 wskaźnik
kobiet aktywnych zawodowo wzrósł aż o 55% (Wojciechowska, 2012: 79). Oznacza to, iż coraz większy odsetek kobiet podejmuje pracę zawodową nie tylko
z przyczyn ekonomicznych – równie ważnymi czynnikami są te, które można
określić jako społeczne (praca daje możliwość kontaktu z ludźmi, zapewnia
„równowagę psychiczną”, kobiety, które spędzają więcej czasu poza domem,
bardziej doceniają możliwość wypoczynku i przebywania z rodziną [Czernecka,
2009: 17-19]) oraz psychologiczne (praca zawodowa zapewnia możliwość rozwoju osobistego, nauki nowych umiejętności i przyswojenia kompetencji, daje poczucie zadowolenia i osobistej satysfakcji [Czernecka: 2009: 20-21], kobiety pracujące mają ponadto większy prestiż społeczny niż te pozostające w domu
[Markocki, 2008: 48]).
Choć seriale mają bez wątpienia dużą siłę oddziaływania, zdaje się, że w obszarze wpływu na życie codzienne to prawa rynku pozostają ciągle w przewadze.
Przekaz płynący z danych socjoekonomicznych jest jasny: kobiety nie mogą nie
pracować. Udział kobiet wśród osób aktywnych zawodowo będzie się prawdopodobnie zwiększał w związku z coraz liczniejszym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym6. Otwartą pozostaje natomiast kwestia, jak w przyszłości będzie traktowana i przedstawiana ich aktywność zawodowa. Czy nadal będzie
postponowana i ukazywana jako zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
rodziny, czy może przedstawiana w perspektywie możliwych rozwiązań umożliwiających efektywne godzenie obu ról: matki i osoby aktywnej zawodowo?
________________
6

Szacuje się, że na przestrzeni około jedenastu lat liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się
o trzy miliony. Dane na podstawie: C. Martinez-Fernandez, T. Weyman (red.), Przemiany demograficzne
i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (styczeń 2013 r.), dostępne
na stronie: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/scenari
usze_demograficzne_12042013.pdf (dostęp: 07.04.2014 r.).
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Woman-Mother in Professional Role.
Images of Working Mothers in Polish and American TV Series
Summary
The article is concentrated about issue of the presence on the labor market and the way the
women-mothers characters are presented in Polish and American television series. At the beginning the author outlined the historical and social background of the women’s vocational activity.
In the author’s opinion, women have been working from time out of mind, although the common
work of women was caused by industrial revolution. In the next part of the article, the problems of
women’s professional activities and the present shape of motherhood were described. According to
Elizabeth Badinter, there are three main areas of inconsistency which are women’s objects of struggle: relationship, own desires and needs and love for a child and social. The next chapter is
focused on television series potential in educational and socialization area. The main reasons of
incredible popularity television series were described. Author also quoted CSI effect as an example
a large range of impact television series. Subsequently the characters working mothers in polish
television series were described. The analysis was based on few articles focused on this topic. The
characters of polish television series usually practices in profession defined as a feminine. They
works as a teachers, nurses, charwomen etc. Their work is generally frowned upon by their family:
especially husbands and parents. The heroines who wanted to develop their own business or
acquire new competencies and skills were met with harsh criticism. Role of the mother is treated as
the most important and superior to other female roles.
In American television series (author analyzed three of them: “The good wife”, “Grey’s anatomy” and “Body of proof”) the heroines has a prestigious profession. They are doctor and lawyer.
However, the way of portraying the work women-mothers does not significantly different from the
way in polish television series.
The heroines in american television series which were analyzed have punished for their involvement in professional life: couple of them divorced, one lost the right to care for the child.
Motherhood is affirmed and portrayed as an exceptional value in the lives of women. It has a significantly higher value than successful in their work.
The article ends with a conclusion that the modern shape of the labor market does not allow
women-mothers for the complete abandonment of work. Demographic change will likely need for
greater involvement of women in economic activity. In this situation, the author wonders if the
mass media and pop culture are ready to change the dominant discourse in the media about the
work of women-mothers: from the critical, to showing possible ways of reconciling the two roles.
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Results of social change which can be seen in the area of family life,
especially include crisis of the institution of marriage, redefinition of
parent's roles in the parenthood or monoparenthood. The role of the mother
is socially important and appreciated. In the academic discourse on the
contemporary motherhood, a category of single mother or independent
mother appears increasingly. Monoparental family, like the ones in which
the spouses got divorced, are becoming more visible form of the family life
in the contemporary societies.
The article discusses the issue of different faces of motherhood, especially
lonely motherhood after the divorce when the family structure is completely
changed.

Rodzina współczesna w dobie przemian
Rodzina istniała od zawsze, a jej fundamentalne znaczenie dla każdej jednostki
i dla życia w ogóle dostrzegane i wyraźnie akcentowane było już w starożytności.
Mogą o tym świadczyć dzieła Arystotelesa, w których wielki filozof wskazywał na
priorytetową rolę rodziny w życiu społecznym. Moim zdaniem, fenomen rodziny
polega na jej różnorodności, mozaikowości form i kształtów oraz na tym, że ulega ona ciągłym zmianom i przeobrażeniom w zależności od czasów, w których
przyszło jej funkcjonować. Zmienia się tak, jak zmienia się świat. Ma wciąż inne
oblicze, ewoluuje, a mimo to wciąż pozostaje w świadomości większości ludzi, jak
określił to Auguste Comte, podstawową komórką społeczną i wysoko uplasowaną
w hierarchii dóbr (według badań opinii publicznej) wartością dla każdego człowieka.
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Patrząc wstecz, rodzina epoki preindustrialnej była przede wszystkim instytucją ekonomiczną oraz opiekuńczo-socjalizującą, posiadającą przeważnie niewielkie warsztaty produkcyjne i usługowe, będące jej własnością, które obsługiwane były przez jej członków pod kierunkiem „głowy rodziny” / „żywiciela
rodziny” – ojca. Interes i dobro rodziny przodowały nad interesem jednostki.
Ustrój patriarchalny, określający funkcjonowanie rodziny preindustrialnej, powodował, iż była ona klasyczną i tradycyjną formą organizacji życia w małej grupie, podporządkowaną w znacznej mierze władzy ojca. Rodzina charakteryzowała się dużą spójnością oraz przewagą stosunków materialnych i rzeczowych nad
emocjonalnymi i osobistymi. Z reguły była wielodzietna, zakorzeniona silnie
w tradycji i religii. Układ stosunków wewnątrzrodzinnych charakteryzował się
niezwykle silną więzią zarówno z członkami rodziny, jak i z całą społecznością
lokalną (zob. Tyszka, 2001b). Tradycyjna rodzina stanowiła bezwzględną całość
z dokładnie sprecyzowanymi rolami rodzinnymi. Oparta była przede wszystkim
na zasadach wspólnotowości. Jej członkiem stawało się w sposób naturalny. Jednostka utożsamiała siebie i definiowała przede wszystkim przez pryzmat rodziny
pochodzenia. Rolą kobiety było sprawowanie pieczy nad „domowym ogniskiem”,
mężczyzny zaś zapewnienie bytu wszystkim członkom rodziny (zob. Nowak-Dziemianiowicz, 2000).
Epoka przemysłowa (industrialna) przyniosła znaczące zmiany w sposobie
definiowania rodziny oraz wpłynęła w sposób istotny na zmianę jej wizerunku.
Nasilające się na przełomie XIX i XX wieku procesy industrializacji i urbanizacji
oraz wzmożona ruchliwość przestrzenna ludności, a także szybki rozwój nauki
i oświaty zapoczątkowały rewolucyjne przemiany ekonomiczne, społeczne i kulturowe, które wpłynęły zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na samą rodzinę
i jej poszczególnych członków. Kapitalistyczna industrializacja, a w jej ramach
powstające na masową skalę przedsiębiorstwa przemysłowe, wypierała preindustrialne warsztaty rodzinne, zmieniając ekonomiczne podstawy funkcjonowania
rodziny. Uważa się, że procesy te osłabiły dotychczasowe silne i trwałe więzi rodzinne w ramach szerszej familii, poszerzyły zakres wewnątrzrodzinnej swobody
i pole zewnątrzrodzinnej aktywności. Głoszone nowe idee wolności, demokracji
oraz równości daleko w zapomnieniu pozostawiły czasy rodziny preindustrialnej
(Tyszka, 2001b).
W obliczu i pod wpływem tych zmian stopniowo rozpoczął się proces kreacji
nowego modelu rodziny, który w połowie XX wieku zaczęto określać mianem
„modelu rodziny współczesnej”. Zbigniew Tyszka wskazuje na występowanie tego
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modelu w dwóch wariantach. Pierwszy obejmuje kraje średnio rozwinięte i odpowiada fazie społeczeństwa przemysłowego. Podstawową i preferowaną formą
egzystencji rodziny jest rodzina mała (dwupokoleniowa), posiadająca oddzielne
mieszkanie i prowadząca własne gospodarstwo domowe. Charakterystyczne dla
nowego modelu staje się to, że oprócz męża, także i żona podejmuje pracę zawodową poza domem, jednakże nie jest to bezwzględnym wymogiem. Dominuje
rodzina o charakterze nieprodukcyjnym. Jej powiązania ze społecznością lokalną
oraz więzi wspólnotowe słabną, co powoduje, iż staje się ona grupą coraz bardziej
intymną, zamkniętą na środowisko lokalne, a w wielkich aglomeracjach miejskich wręcz anonimową. Wzrasta wartość i znaczenie interakcji oraz ekspresji
osobowości członków rodziny. Na znaczeniu zyskuje indywidualne podejście
członków rodziny do siebie nawzajem. Następuje zanik dystansu między mężem
i żoną (w kierunku stosunków partnerskich / egalitarnych / demokratycznych).
Jego zmniejszenie następuje również w relacjach rodzice-dzieci (w kierunku
znacznej demokratyzacji, koleżeństwa). Szczególnego znaczenia nabiera funkcja
emocjonalna, a więź osobista zaczyna górować nad rzeczową. Mimo to, wskazuje
się (Tyszka, 2000; Tyszka, 2001a; Kawula, 2006), iż rodziny tego typu są bardziej
konfliktowe, uwikłane w skomplikowane problemy, jakie niesie ze sobą codzienność, a w następstwie znacznie bardziej narażone na rozpad swych struktur niż
dawniej, czego przyczyn można upatrywać we wzrastającej liberalizacji poglądów
na temat małżeństwa i rodziny w ogóle oraz względem koncepcji nierozerwalności struktur rodzinnych, a także w stopniowo obniżającym się ostracyzmie społecznym wobec zjawiska rozwodu.
Drugi wariant modelu rodziny współczesnej odzwierciedla przemiany społeczno-ekonomiczne i polityczne mające miejsce w drugiej połowie XX wieku
w społeczeństwach postindustrialnych. Ogromne nasilenie ruchliwości przestrzennej, postępująca atomizacja społeczna, radykalna zmiana struktury społeczeństw, postępująca liberalizacja w wielu strefach regulatorów życia społecznego
oraz zmniejszenie stopnia ich egzekwowania w dziedzinie obyczajowości i moralności stają się podstawą charakterystyki omawianego tu drugiego wariantu
modelu rodziny. Towarzyszy temu wzrost autonomii jednostek, rozwój idei wolności człowieka i jego samorealizacji, manifestujący się w stylu życia indywidualnego i rodzinnego. Wskazuje się, że tą zintensyfikowaną autonomizację jednostki
dostrzec można w jej stosunku do: (1) narodu, (2) społeczności lokalnej, (3) mikrogrup i innych jednostek oraz (4) własnej rodziny (zob. Tyszka, 2003).
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W rodzinach epoki postindustrialnej ma miejsce znaczny wzrost zatrudnienia kobiet, wynikający nie tylko z pobudek ekonomicznych, ale także z potrzeby
samorealizacji i zaspokojenia własnych aspiracji. Kobiety, tak samo jak mężczyźni, wchodzą w pozarodzinne środowiska, rozszerzając tym samym swój udział
w życiu społecznym. Dostrzega się również relatywne zmniejszenie wartości dzieci
dla rodziców ze względu na inne dobra konkurencyjne (np. kariera zawodowa,
samorealizacja, podróże, dążenie do osiągnięcia wysokiego standardu ekonomicznego). Uwidacznia się indywidualizacja form aktywności w rodzinie i postępująca autonomizacja jej członków. „Ojcowie, matki i dzieci wchodzą w odrębne,
pozadomowe środowiska, które wypełniają znaczną część ich życia, indywidualizują dążenia, przeżycia, są źródłem specyficznych, odrębnych doświadczeń –
odmiennych dla poszczególnych członków rodziny” (Tyszka, 1995: 7).
Najpopularniejszą z teorii wyjaśniających dokonujące się zmiany w obrębie
struktur małżeństwa i samej rodziny jest niezaprzeczalnie teoria „drugiego przejścia demograficznego.” Mówi ona, że Europa wkroczyła w nową fazę swojego
rozwoju demograficznego, a początek lat 60. XX wieku uznaje się za moment
rozpoczęcia tych istotnych procesów społecznych. Znamienną cechą „drugiego
przejścia demograficznego” staje się w sposób niezwykle wyraźny „rewolucja”
w sferze życia małżeńskiego i rodzinnego (Slany, 2002: 67). Przyjmuje się, iż
transformacje w obrębie życia rodzinnego są wynikiem zmian postmodernizacyjnych, które z kolei znamionują się wyraźnymi przemianami systemów norm
i wartości. Społecznie promowane przekonania i coraz bardziej upowszechniane
nowe wartości daleko odbiegają od dobrze do tej pory znanych wartości tradycyjnych. Zaznacza się również, iż warunkami wstępnymi, jak i koniecznymi tych
przemian były wcześniejsze przemiany strukturalne mające charakter technologiczny i społeczno-ekonomiczny (między innymi: industrializacja, urbanizacja,
tercjaryzacja gospodarki), co generowało z kolei nowe zjawiska o charakterze
społecznym. Nowy etap rozwoju swój nacisk kładzie głównie na wartości ekonomiczne, jakość życia jednostek, indywidualizm i samorealizację jako kategorie
wyznaczające życie jednostek, jakościowe relacje międzyludzkie, świadomość
własnych wyborów i podejmowanych decyzji (Slany, 2002: 68).
Przeobrażenia, które dokonują się we współczesnych małżeństwach i rodzinach, w sferze życia społecznego zaznaczają się przede wszystkim: stopniowym
zmniejszeniem znaczenia małżeństwa jako formy współżycia na rzecz kohabitacji, przejściem od modelu rodziny „dziecko z rodzicami” do modelu „rodzice
z dzieckiem”, przejściem od zapobiegawczej antykoncepcji do świadomej prokre-
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acji oraz przejściem od homogenicznych typów rodzin i gospodarstw domowych
do form różnorodnych (Slany, 2002: 69).

Znaczenie matki i ojca w życiu dziecka
Wielu ludziom dom rodzinny kojarzy się z oazą spokoju i bezgranicznej miłości,
swoistą „małą ojczyzną”. Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu dziecka. Stanowi podstawowe i pierwsze środowisko wszechstronnego rozwoju małego
człowieka, wprowadza go w świat wartości i norm społecznych, ucząc funkcjonowania w większej wspólnocie, w społeczeństwie. To, czego naucza rodzina,
pozostaje w nas na całe życie.
Dom rodzinny jest swoistym środowiskiem rozwoju dla wszystkich jego
mieszkańców, szczególnie dziecka. „Dla swojego rozwoju dziecko potrzebuje
szczególnie dużo życzliwego otoczenia ułatwiającego mu utwierdzanie swojej
tożsamości oraz wypracowanie własnej koncepcji życiowej” (Pszczółka, 2005:
438). Rodzina może stworzyć dziecku optymalne warunki rozwoju, ale może
także ten rozwój ukierunkować niewłaściwie. Dlatego bardzo wiele zależy od
środowiska rodzinnego oraz od tego, jaki stwarza ono klimat i jakie uczucia
i postawy społeczne dominują u rodziców dziecka. W jaki sposób przekazują oni
informacje dziecku, że je kochają, jak wprowadzają je w świat wartości, w świat
nakazów i zakazów (zob. Strojnowska, 1981).
Miłość rodziców powinna być bezwarunkowa, niezależna od walorów dziecka, bezinteresowna i wszechobecna. W pełni zaspokajana w dzieciństwie potrzeba miłości daje możliwość prawidłowego funkcjonowania w późniejszym życiu.
Być kochanym i kochać – oto prawo każdego dziecka, jeżeli ma się ono prawidłowo rozwijać (Jundziłł, 1993: 6). Bycie rodzicem dla dziecka nie może być łączone jedynie z faktem urodzenia i wykarmienia potomstwa, lecz powinno być
także procesem kształcenia osobowości dziecka poprzez zapewnienie mu właściwego rozwoju zarówno fizycznego, jak i moralno-duchowego (zob. Proniewski, 2005). Prawidłowe interakcje między rodzicami i dziećmi traktowane być
mogą jako forma wspomagania rozwoju poszczególnych jednostek tworzących
wspólnotę rodzinną (Bakiera, 2003).
Wpływ rodziny na rozwój każdej jednostki będącej członkiem wspólnoty jest
ogromny i niezwykle istotny. Rodzina stanowi teren zdobywania znacznej części
doświadczenia indywidualnego jednostki, a więc podstawowego materiału służącego rozwojowi psychicznemu zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednostka, rozwi-
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jając się w środowisku rodziny, przyswaja wzorce interpretowania i symbolizacji
tego doświadczenia, wzory uczuciowych ustosunkowań i ocen wartości. Uczy się
także pełnienia ról społecznych, jak również opanowuje podstawowe zasady
postępowania, stopniowo je internalizując. Rodzina oddziałuje na rozwój jednostki w sposób specyficzny – drogą na ogół świadomej działalności wychowawczej. Oddziaływanie to odnosi się do wszystkich członków rodziny, ale szczególnego znaczenia nabiera w kontekście wychowania dzieci. Osobowość rodziców
oddziałuje trojako na rozwój dziecka w rodzinie: (1) jako model – poprzez proces naśladownictwa, identyfikacji, (2) jako nosiciel standardów i ważny czynnik
świadomie tworzonych sytuacji i oddziaływań wychowawczych oraz (3) jako
psychologiczny kontekst owych ideałów i standardów wychowawczych (zob.
Przetacznik-Gierowska, Tyszkowa, 2002).
Rola rodziny w rozwoju dziecka jest ogromna i niemożliwa do zastąpienia
przez inne instytucje społeczne. Siła i charakter jej oddziaływania wynikają
z następujących faktów:
(1) społeczne oddziaływania rodziców na dziecko rozpoczyna się w najwcześniejszym okresie życia jednostki, kiedy podatność na ten wpływ jest największa;
(2) oddziaływania rodziców na dziecko są oparte na związkach emocjonalnych z dzieckiem, które są pogłębiane poprzez zaspokajanie dziecięcych potrzeb;
(3) rodzice kształtują dziecko w sposób zamierzony (zamierzone oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze) i niezamierzony (wynikający ze wzajemnych
stosunków uczuciowych);
(4) rodzice stanowią dla swych dzieci podstawowe wzory osobowe, które
dziecko naśladuje w sposób zamierzony bądź niezamierzony (Brągiel, 1996).
Wielu autorów wskazuje na ogromne znaczenie procesu identyfikacji dziecka
z rodzicami. Dziecko, poszukując wzorów do naśladowania, kieruje się najpierw
w stronę osób najbliższych, czyli rodziców. Są to dla niego osoby, z którymi identyfikuje się szczególnie silnie. Identyfikacja z rodzicami odgrywa szczególną rolę
w procesie formowania się osobowości dziecka. We wczesnym dzieciństwie tak
chłopcy, jak i dziewczynki utożsamiają się z matką, gdyż wtedy to ona jest dla
dziecka najważniejsza, zaspokaja wszelkie potrzeby, opiekuje się i uczy kontaktów z najbliższym otoczeniem. W wypadku dziewczynek jest to zjawisko trwałe,
natomiast chłopcy z upływem czasu wybierają inny wzór identyfikacji – ojca. Dla
córki ojciec jest natomiast wzorem mężczyzny – kształtuje jej wyobrażenie
o mężczyznach w ogóle, ich roli wobec kobiety, pozycji zajmowanej w rodzinie
i miejscu w społeczeństwie.
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Macierzyństwo i bycie matką
W Sztuce miłości Erich Fromm napisał: „Miłość matczyna jest niczym nie uwarunkowaną afirmacją życia dziecka i jego potrzeb. Afirmacja życia dziecka ma
dwa aspekty; pierwszy z nich to odpowiedzialność i troska o dziecko, absolutnie
niezbędne do zachowania go przy życiu i zapewnienia mu rozwoju. Drugi dotyczy spraw sięgających dalej aniżeli samo przetrwanie. Jest nim nastawienie, które
wpaja dziecku miłość życia, które daje mu przeświadczenie, że dobrze jest żyć,
dobrze jest być małym chłopcem czy dziewczynką, dobrze jest być na świecie”
(Fromm, 2006: 57-58). „Stosunek do ojca jest zupełnie inny. Matka jest domem,
z którego wychodzimy, jest naturą, glebą, oceanem. (...) Ale 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, przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko i który
wskazuje mu drogę w świat. (...) Miłość ojca jest miłością uwarunkowaną. Jej
zasadą jest: «Kocham cię, ponieważ spełniasz moje oczekiwania, ponieważ wypełniasz swój obowiązek, ponieważ jesteś taki jak ja». W naturze miłości ojcowskiej tkwi fakt, że posłuszeństwo staje się główną zaletą, a nieposłuszeństwo
głównym grzechem – karą jest odebranie ojcowskiej miłości” (Fromm, 2006: 51-52).
„Matka jest ciepłem, matka jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa” (Fromm, 2006: 48). Powszechnie rolę matki
uważa się za należącą do kategorii ról społecznie ważnych i cenionych. Często
stosuje się takie określenia, jak: opiekunka ogniska domowego czy piastunka
klimatu emocjonalnego i ciepła w rodzinie. Rola ta polega głównie na wychowywaniu dzieci i opiece nad nimi oraz na prowadzeniu domu. Być matką znaczy
o wiele więcej niż tylko rodzić dzieci (w sensie fizycznym). Macierzyństwo należy
rozumieć o wiele szerzej. To zadanie stojące przed kobietą, polegające na wprowadzeniu w świat nowych pokoleń, wprowadzeniu zarówno w sensie fizycznym,
jak również w sensie psychicznym i duchowym (Braun-Gałkowska, 1999: 67).
Matka jest dla dziecka osobą najważniejszą. Od współczesnej matki oczekuje
się bardzo wiele: odpowiedzialności za dziecko i jego nieskrępowany rozwój,
serdeczności, ciepła, wyrozumiałości oraz ekspresji uczuć. Do niej także należy
tworzenie emocjonalnej atmosfery rodzinnej, wyrażonej przede wszystkim zrozumieniem i zaspokajaniem potrzeb innych, szczególnie dzieci. To na jej barkach
spoczywa wprowadzanie ich w krąg szerszej rodziny i tradycji. To matka stanowi
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oparcie dla swojego dziecka, gwarantując mu możliwość powierzenia jej wszelkich radości, smutków i trosk, oferując zawsze pomoc i wsparcie. Obecnie jej
pozycja wzbogacona została o pełnienie roli zawodowej poza środowiskiem rodzinnym, co powoduje dodatkowe obciążenie dla kobiety.
O niezwykłej roli matki w życiu dziecka napisano wiele. Od najwcześniejszych lat matka zaspokaja jego potrzeby, obdarza uczuciem, wspiera. Jak zauważa Urszula Sokal, zadaniem matki jest również pomoc w kształtowaniu tożsamości, osobowości dziecka, poprzez wytworzenie z nim trwałych, stabilnych więzi
emocjonalnych. Brak matki lub też nieprawidłowo przez nią ukształtowane więzi
z dzieckiem są częstymi przyczynami różnego typu zaburzeń (Sokal, 2005).
Brak emocjonalnego związku z matką ma znaczenie dla życia w dorosłości.
Matka stwarza klimat uczuciowy, od którego w dużej mierze zależy konstytuowanie się podstawowej postawy emocjonalnej jej dziecka. Jest ona pierwowzorem najogólniej rozumianego stosunku emocjonalnego do otaczającego świata.
W zależności od tego klimatu, świat w przyszłości będzie stale przyciągał lub
stale odpychał. „Związek z matką jest najwcześniejszy; na podłożu tego związku
rozwijają się biologiczna i psychologiczna indywidualność dziecka i jego pierwsze relacje ze światem otaczającym” (Kępiński, 2007: 185). Matki mają ogromny
wpływ na ukształtowanie się sfery emocjonalnej swojego dziecka. Każde dziecko
potrzebuje matczynego ciepła i miłości, by czuć się bezpiecznie. Kochająca matka
przekazuje swojemu dziecku swą wrażliwość, przez co ono samo staje się w przyszłości osobą kochającą i troskliwą, potrafiącą obdarzać innych swymi uczuciami. Matki, które są emocjonalnie zdystansowane, kaleczą swoje dzieci. Pozbawiając je matczynej miłości i troski, uczą traktować siebie, a ostatecznie innych
ludzi, w taki sposób, jakiego same doświadczyły w dzieciństwie.
Czasy płynnej nowoczesności sprawiają, iż rola matki cały czas ewoluuje, nabiera nowych wymiarów, jawi się w różnorodnych odcieniach. Współczesne
kobiety mają wiele wzorców macierzyństwa do wyboru (najczęściej jednak wybór ten jest ograniczany przez warunki ekonomiczne rodziny). Mogą zdecydować się na zajmowanie się głównie wychowaniem dziecka i domem (wybierając
model tradycyjny), mogą starać się łączyć opiekę nad dzieckiem z rozwojem
jakiejś swojej pasji, mogą też próbować łączyć karierę zawodową z macierzyństwem. Macierzyństwo nie jest już współcześnie łączone jednoznacznie z naturą
kobiety i jej misją, „przeznaczeniem” oraz wrodzonym instynktem macierzyńskim, i coraz więcej zachowań kobiet – dotyczących powrotu, lub nie, do pracy,
metody karmienia czy posiadanych dzieci – jest skutkiem rzeczywistych wybo-
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rów kobiet (i ich partnerów) spośród różnych wzorów macierzyństwa (Sikorska,
2009: 173-176). Jak trafnie zauważa Małgorzata Sikorska, charakterystycznym
znakiem naszych czasów jest odchodzenie w przeszłość modelu „supermamy”.
Współczesne kobiety coraz częściej słyszą, że wszystkiego nie da się pogodzić, co
więcej – nie powinny czuć się z tego powodu winne. Macierzyństwo nie powinno
być już łączone z misją, z byciem „idealną” matką, bo takich matek nie ma. „Nowa” matka ma prawo do zmęczenia, nieradzenia sobie, proszenia o pomoc najbliższych, może być w większym stopniu egoistką niż matka kilkanaście lat temu
(Sikorska, 2009: 185-186).

Macierzyństwo w obliczu rozwodu i po rozwodzie
Rozwód w rodzinie stał się jednym z codziennych doświadczeń wielu ludzi we
współczesnej przestrzeni społecznej. Społeczeństwa ponowoczesne borykają się
coraz częściej z rozpadem struktur rodzinnych. Rozwód w rodzinie jest wydarzeniem krytycznym w życiu człowieka i w sposób znaczący wpływa na jego
funkcjonowanie w przyszłości. Dotyczy to zarówno dorosłych, rozwodzących się
małżonków, jak również ich dzieci. Każdy z członków rodziny doświadczającej
rozwodu przeżywa go na swój indywidualny sposób. Dla każdej jednostki może
mieć on inne, subiektywne znaczenie, określające jej późniejsze losy, niosąc ze
sobą możliwość rozwoju i wykorzystania „drugiej szansy” na nowe, lepsze jakościowo życie, bądź ryzyko porażki i zagrożenie dla funkcjonowania społecznego.
Rodzicielstwo w trakcie i po rozwodzie to zagadnienie interesujące wielu familiologów zajmujących się kondycją i rozwojem rodziny współczesnej. Rodziny
z jednym rodzicem na trwałe wpisały się w przestrzeń rodzinną ponowoczesnych
społeczeństw. Toteż zupełnie do niedawna nieznany termin „monoparentalność”
staje się coraz bardziej powszechny, wypierając sukcesywnie z dyskursu współczesnych społeczeństw termin o dość pejoratywnym znaczeniu – „samotne rodzicielstwo” (Slany, 2004: 124). Powszechność istnienia tego typu rodzin powoduje również istotne zmiany w aspekcie badań i analiz naukowych dotyczących
tego zagadnienia. W nowych teoriach rodziny obserwujemy coraz częściej odchodzenie od analizowania tego typu rodzin jako struktur oscylujących w kręgu
patologii społecznej czy będących na jej pograniczach. W zamian wykorzystuje
się teorie kryzysowe rodziny, teorie psychologiczne podejmowania decyzji ukazujące wizerunki osób proaktywnych i reaktywnych oraz teorie systemowe, które
nie stygmatyzują ludzi (a tym samym tworzonych przez nich rodzin), lecz zakła-
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dają możliwość powrotu rodziny po zaistnieniu wydarzenia krytycznego do
równowagi i normalnego funkcjonowania (Slany, 2002: 128). Ten przełom widoczny w rozważaniach i myśleniu na temat zjawiska rozwodu w rodzinie daje
o wiele szersze niż dotychczas możliwości niesienia pomocy osobom doświadczającym tego krytycznego wydarzenia w swoim życiu. Pozwala bowiem na postrzeganie doświadczenia rozwodu jako, z jednej strony, trudnego, emocjonalnie
ciężkiego i traumatycznego czasami etapu w życiu jednostki, z drugiej zaś, daje
równocześnie szansę na dostrzeżenie w tym wydarzeniu możliwości rozwoju
i podniesienia jakości własnego dotychczasowego życia.
Rodziny monoparentalne, wpisane w krajobraz Polski, to przede wszystkim
samotne matki (około dwa miliony kobiet) wychowujące dzieci, rzadziej są to
ojcowie. Analizując tego typu rodziny, należy mieć na uwadze, iż nie są one zjawiskiem jednorodnym w przestrzeni społecznej. Ich liczba jednak z roku na rok
rośnie. „W Europie w minionych dwudziestu latach liczba dzieci wychowywanych przez jednego z rodziców niemal potroiła się. Większość rodziców w pojedynkę wychowujących dzieci stanowią kobiety, choć też jest niewielka – stale
jednak rosnąca – liczba pojedynczych ojców” (Kawula, 2006: 43). Wśród samotnych matek znajdują się rozwódki, wdowy oraz kobiety nigdy niezamężne.
Wedle potocznego mniemania o samotnym macierzyństwie, najkorzystniej
przedstawia się sytuacja wdów, jako osób pokrzywdzonych przez okrutny los.
Tym samym w przestrzeni publicznej wywołują one duże pokłady współczucia,
mogą też liczyć na duże wsparcie społeczne; obdarzane są szacunkiem i troską ze
strony innych ludzi.
Z kolei status społeczny matki rozwiedzionej i samotnie wychowującej
dziecko jest w opinii środowiska lokalnego na ogół gorszy niż status wdów. Po
pierwsze, samotne matki najczęściej znajdują się w o wiele trudniejszej sytuacji
socjalnej niż rodziny pełne, co związane jest zazwyczaj z obniżeniem poziomu
materialnego rodziny w wyniku rozpadu (zmiana najbardziej obserwowalna to
pomniejszenie dotychczasowego dochodu rodziny o jedną pensję – w przypadku
gdy obydwoje małżonków pracowało). Po drugie, sytuacja matki samotnie wychowującej swe potomstwo jest dla niej często dużym obciążeniem psychicznym,
a w wyniku tego może powodować załamanie się funkcji opiekuńczej i wychowawczej wobec dziecka (Kawula 2005: 487-488). Pozbawiona dotychczasowego
wsparcia ze strony męża, sama musi stawić czoła piętrzącym się problemom.
Często podjęcie przez nią dodatkowego zatrudnienia – w celu zapewnienia swym
dzieciom warunków bytowych w miarę podobnych do tych sprzed rozwodu –
powoduje, iż czas, który poświęca swym obowiązkom związanym z opieką i wychowaniem, ulega zmniejszeniu.
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Po trzecie, straty, które ponosi rozwodząca się czy już rozwiedziona kobieta
w sferze emocjonalnej, są o wiele większe niż w przypadku mężczyzn. Kobiety-matki silniej przeżywają sytuację rozwodu, co często utrudnia im proces efektywnego radzenia sobie w okresie porozwodowym (zob. Czabała, 2004). Przytłoczone często natłokiem dodatkowych obowiązków, stają się nerwowe i pozbawione możliwości przepracowania własnych negatywnych uczuć.
Analizując doświadczenia rozwiedzionych matek, można zauważyć, iż wielu
z nich towarzyszy pewna szczególna obawa. Zastanawiają się, jaką krzywdę wyrządzi dziecku wydarzenie rozwodu oraz czy nie przerosną ich problemy związane z wychowaniem dzieci. Matka samotnie wychowująca dziecko musi nauczyć się spełniać podwójną rolę – matki i ojca – oraz radzić sobie z takimi
uczuciami, jak świadomość opuszczenia, nieszczęścia, życiowej porażki czy zazdrości. Zaangażowani w rozwód dorośli mają przede wszystkim dwa zadania do
wykonania. Pierwsze dotyczy odbudowy swojego życia w taki sposób, by móc
wykorzystać „drugą szansę”, jaką daje im rozwód. Drugie wiąże się z ochroną
dzieci przed uwikłaniem ich w konflikt, wojnę między sobą, oraz z opieką i pomocą w okresie dorastania. Rozwiedzione matki często więc podejmują nadludzkie wysiłki, by zrekompensować straty dzieciom i dać im wszystko, co najlepsze.
Jednakże rozsądne, samotne rodzicielstwo to przede wszystkim bycie przy i dla
dzieci w tak trudnym dla nich czasie. To opiekuńcze wspieranie ich w okresie,
gdy próbują przystosować się do nowej sytuacji po rozwodzie oraz do innych
nieuniknionych przeciwności, jakie może przynieść im życie.
Samotne matki napotykają na swojej drodze wiele ograniczeń. Ich sytuacja
materialna również ulega pogorszeniu – wysokość świadczeń alimentacyjnych
jest często niewystarczająca, by utrzymać rodzinę, toteż najczęściej podejmują
pracę zarobkową, by móc zapewnić byt swym dzieciom. Trudności finansowe
wyczerpują często resztki zasobów emocjonalnych osamotnionych matek. Obciążone tak wieloma obowiązkami, szczególnie podatne są wówczas na załamania psychiczne i depresyjne oraz poczucie wewnętrznej pustki.
Są jednak i takie matki, którym w trakcie rozwodu, jak i po nim, wiedzie się
dobrze, a nawet zdarza się, że wypełniają one swe obowiązki rodzicielskie lepiej
niż niejedna tak zwana „rodzina pełna”. Wymaga to od nich jednak ogromnego
wysiłku, co często jest okupione wielkim poświęceniem i rezygnacją z siebie. Ważna dla dobrego funkcjonowania samej matki, ale i całej rodziny monoparentalnej,
jest ilość posiadanego przez nią wsparcia społecznego, możliwości skorzystania
z pomocy osób jej bliskich (bliższej bądź dalszej rodziny, przyjaciół, środowiska
sąsiedzkiego) oraz instytucji społecznych (zob. Wallerstein, Blakeslee, 2005).
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Matki, które samotnie wychowują dziecko/dzieci, mogą uzyskać pomoc
(wciąż jeszcze nieadekwatną do ich potrzeb) w zakresie przede wszystkim poradnictwa prawnego (przeprowadzenie separacji, rozwodu, ustalenie wysokości
alimentów), pomocy materialnej w postaci minimalnych zasiłków, wydawania
żywności, odzieży, chemii gospodarstwa domowego, czy aktywizacji bezrobotnych matek (np. program „Mama wraca do pracy. Łódź 2008-2009”) (Rydz,
2010: 160). Coraz częściej też mogą skorzystać z oferowanych przez specjalistów
zajmujących się rozwodem różnych form poradnictwa, konsultacji lub warsztatów dla rozwodzących się bądź rozwiedzionych rodziców, uzyskując tym samym
istotną wiedzę na temat tego, w jaki sposób pomagać swoim dzieciom w tak
trudnym dla nich czasie.

Zamiast zakończenia
Rozwód nie jest wydarzeniem o charakterze statycznym, lecz serią przemian, pod
wpływem których uczestniczące w nim osoby modyfikują swe życie. Zmiany
dokonujące się po rozwodzie w obrębie rodziny dotyczą nowego ułożenia relacji
rodziców z dziećmi, szczególnie z ojcem, gdyż to on najczęściej wyprowadza się
z domu. W relacji z matką zmiany polegają na nowej organizacji codziennego
życia rodziny w nowym układzie, bez ojca, oraz na budowaniu nowego rodzaju
wzajemnie łączących ich więzi. Istotną zmianą może być również wejście do
rodziny nowego partnera któregoś z rodziców.
Badania Marii Beisert (2000) udowodniły, że istnieje znaczący wpływ efektywności radzenia sobie z rozwodem rodziców na działania zaradcze ich dzieci.
Wraz ze wzrostem efektywności rodziców rosła efektywność ich dzieci. Rodzice
wpływają na dziecko odmiennymi drogami. Matki (pozostające po rozwodzie
z dzieckiem) kształtowały jego efektywność, wpływając na nią bezpośrednio,
w przypadku ojców znaczenie miał również sposób, w jaki spełniali oni swoje rodzicielskie obowiązki. Obraz efektywnej matki, radzącej sobie z rozwodem w spójny i konstruktywny sposób, pomaga przejść przez kryzys dziecku. Obraz efektywnego i aktywnego ojca, wypełniającego obowiązki rodzicielskie z myślą
o korzyściach dla dziecka, także pomaga mu zaadaptować się do przemian zachodzących w rodzinie. Rodzice przez swoją efektywność nie tylko kształtują
efektywność dzieci, ale i wpływają na sposoby jej osiągania. Badania te pokazały,
że najważniejszym elementem i zarazem instrumentem oddziaływań rodziców
okazał się ich własny wzorzec zaradczy w sytuacji rozwodu. To dzięki niemu
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dziecko potrafiło stworzyć własne efektywne narzędzie i stosować je z korzyścią
dla siebie.
Z powyższych rozważań wynika, iż samotne macierzyństwo może mieć wiele
wymiarów i różne oblicza. W większości wypadków stanowi ogromne wyzwanie
dla każdej kobiety, wymagając od niej odnalezienia w sobie nowych pokładów sił
w procesie tworzenia tak sobie, jak i swym dzieciom nowej rzeczywistości porozwodowej, w której wszyscy będą mogli powrócić do upragnionej równowagi,
z optymizmem spoglądając w przyszłość.
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Motherhood After Divorce. Opportunities and Threats
Summary
The role of the mother is a socially important and appreciated role. More and more often the
scientific discourse discusses the topic of the modern motherhood, covering such categories as
lonely or independent mother. Monoparental families, arising as a result of divorce, are becoming
increasingly visible form of the family life in modern societies.
In many publications on the subject of motherhood we can read that the mother is for the
child the most important person. A modern mother is expected to do very much: to be responsible
for the child and its uninhibited growth, to be affective, warm, understanding and to express her
feelings. She is also supposed to create an emotional family atmosphere, expressed primarily in
understanding and meeting the needs of others, especially children. It is her role to introduce the
child in a wider circle of family and tradition. It is the mother who provides support for her child,
guarantying it the opportunity to entrust her with all the joys, sorrows and worries, always offering
help and support. Currently, her position has been enriched by working professionally outside the
family environment, which results in an additional burden for women. The mother is to protect
her child and give him a sense of security. From the point of view of the child's personality it is the
most beneficial for it to contact saturated with positive feelings, not causing unpleasant experiences, such as physical punishment or arguments.
Lonely motherhood may have many dimensions and different faces. Depending on the method of forming relationships between a woman and a baby, it can be a very close relationship,
where the mother and the child are the most important people to each other and their relationship
is characterized by love, warmth and a sense of security. It may also be a relationship which takes
the form of contacts saturated with unwillingness or inability to take the role of the mother by an
adult woman which results in pain and feelings of rejection experienced by the child. Depending
on the ties and relationships formed in the childhood (especially during the divorce and the time
that followed after the event) in the adulthood, children of divorce will perceive their mothers in
a certain way - either as loving and full of sacrifice, having a close and constant contact with them,
or as strangers, inaccessible, or insensitive. The children who will perceive their mother in such
way will not try to rebuild their lost relationships, but will still grieve over their present situation.
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Juvenescence constitutes period between infantile sexuality and sexuality of young man. Adolescence is time of discovering sexual identity,
initiating new sexual behaviors and involving into intimate relationships. During this period, the forms of sexual activity are developing
from less to more and more mature – from masturbation, through petting to sexual initiation. Decision of a first sexual intercourse is an
important act for every person. Nevertheless, sexual initiation which is
precocious, in a stage of unformed identity, can disturb psychosexual
functioning of an individual causing unplanned pregnancies, leading to
sexually transmissible diseases and initiating risky sexual behaviors. The
causes of starting precocious sexual activity are associated with improper models of upbringing (strictness or lack of interference) as well as
with distancing of youth from pedagogical or educational influences of
school or church. These traditional socializing agendas are replaced
with media influences and behavior patterns providing by peers. It
seems that only complex acts from pedagogical and socializing
backgrounds can contribute starting responsible behaviors of youth in
sexual field.

Wstęp
Inicjacja, jak wskazuje etymologia słowa, to rozpoczęcie czynności, pewnego
procesu działania, który ma wprowadzić jednostkę na wyższy poziom umiejętności czy też wtajemniczenia. Często jest ona zrytualizowana i odbywa się w określonej oprawie. Dlatego też zakłada się, że osoba „po inicjacji” więcej wie, lepiej
potrafi, „zna się na rzeczy”. Podobnie inicjacja seksualna zmienia biografię sek-
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sualną jednostki, staje się wydarzeniem, którego nie można cofnąć oraz po którym wiele kwestii wygląda inaczej. Podejmowana przedwcześnie, w fazie nieukształtowanej tożsamości, może zakłócić funkcjonowanie psychoseksualne jednostki. Nie zawsze też, jak wskazują przytoczone w części zasadniczej tekstu
badania, prowadzi ona na wyższy poziom umiejętności. Często – wręcz przeciwnie – sprzyja podejmowaniu ryzykownych kontaktów seksualnych, nieplanowanym ciążom czy nierealistycznym oczekiwaniom wobec kolejnego partnera seksualnego.
Rozpoczęcie inicjacji seksualnej jest dla każdego człowieka ważnym wydarzeniem. Plany, marzenia o stworzeniu bliskiej relacji, a czasami potrzeba bycia
członkiem grupy, która ma „pierwszy raz” za sobą – wszystko to wpływa na decyzje adolescentów. Miłość, ciekawość czy potrzeba seksualna stają się motywami inicjacji w opisywanej grupie wiekowej. To, z jakich powodów młodzież inicjuje, oraz to, w jakich warunkach odbywa się inicjacja seksualna, często wpływa
na całe późniejsze funkcjonowanie interpersonalne jednostki.
Przytoczone poniżej badania ukazują również pewne obszary – zarówno te
sprzyjające podejmowaniu przedwczesnej inicjacji seksualnej, jak i te stanowiące
czynniki ochronne – co może stanowić wskaźnik dla edukatorów i promotorów
zdrowia seksualnego.
Podsumowaniem artykułu jest zebranie opisywanych w literaturze przyczyn
wczesnej inicjacji seksualnej, w zależności od wpływu tradycyjnych, jak i nietradycyjnych agend socjalizujących.
Seksualność w okresie adolescencji
Dorastanie stanowi pomost między seksualnością dziecięcą a seksualnością
człowieka dorosłego. Adolescencja to czas odkrywania tożsamości seksualnej,
podejmowania nowych zachowań seksualnych, a także angażowania w relacje
intymne, nieprowadzące jednak w tym okresie rozwojowym, przynajmniej
z założenia, do trwałych relacji partnerskich czy małżeńskich. Efektem końcowym tego etapu ma być stworzenie przez młodego człowieka intymnego związku
łączącego uczuciowość i seksualność. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie ze
względu na wyraźną dezintegrację seksualną okresu dorastania, czyli rozdźwięk
między uczuciowością, podnieceniem i pożądaniem (Kernberg, 1988). Zdaniem
Erika H. Eriksona (2004), podstawowym osiągnięciem etapu dojrzewania jest
ukształtowanie tożsamości, czyli zintegrowanie fragmentów osobowości jed-
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nostki tak, aby stworzyć mogły one jeden spójny układ, zapewniający poczucie
ciągłości w czasie i egzystencjalnego spełnienia ego. Ma to zagwarantować wewnętrzną ciągłość i identyczność, dostrzeganie jej przez innych oraz potwierdzanie postrzegania samego siebie w kontaktach z ludźmi. Dorastanie stanowi pod
względem psychologicznym krótki okres rozwoju, mimo że jest to ważny czas
uczenia się podejmowania przełomowych decyzji i wyborów (Gulczyńska, 2009).
Powstająca tożsamość osobowa jest wynikiem integracji osobistych wyborów
z oczekiwaniami społeczeństwa, zaakceptowaniem pewnych alternatyw i odrzuceniem innych. Decyzji takich dokonuje się również na gruncie zachowań seksualnych. Kontakty erotyczne służyć mają głównie poszukiwaniu owej tożsamości,
z czego często wynika ich powierzchowność, krótkoterminowość i ryzykowność
w okresie poprzedzającym dorosłość. Zdolność do nawiązywania głębokich intymnych doznań jest domeną wczesnej dorosłości, stad trudno oczekiwać od
adolescentów zbyt dojrzałych związków partnerskich. Zakochiwanie się, „zwierzanie na temat własnych przeżyć (…), wyznawanie planów, pragnień i oczekiwań” (Erikson, 2004: 91), sprzyja poszukiwaniu własnej tożsamości erotycznej
człowieka i jest niezbędne w okresie dojrzewania.
Wyróżnione przez Newmanów (1987) zadania rozwojowe dla późnych adolescentów dotyczą: autonomii w stosunku do rodziców, podjęcia roli związanej
z tożsamością seksualną, interioryzacji uznanych standardów moralnych oraz
wyboru drogi zawodowej. Gotowość jednostki do opuszczenia oazy rodzinnej
może być skompensowana poprzez rosnące zaangażowanie w grupę rówieśniczą.
Relacje z rówieśnikami zaczynają zaspokajać wiele potrzeb – bliskości i wsparcia,
które były początkowo ograniczone do rodziny. Również poznawcza dojrzałość
młodego człowieka dostarcza nie tylko zasobu informacji, ale daje też pewien
stopień umiejętności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, która
pozwala utrzymać autonomię. Młodzi dorośli muszą ostatecznie rozwiązać
ostatnie nitki zależności, wiążące je w podległe stosunki z rodzicami. Poważne
zmiany zachodzą również w zakresie roli seksualnej. Na wczesnym etapie dziecko przejmuje społeczne oczekiwania i standardy, które są właściwe dla zachowań
dzieci płci męskiej i żeńskiej. Zazwyczaj chłopcom pozwala się na przejawy agresywności, potępia przejawy submisji. Dla dziewczynek rezerwuje się dbałość
o porządek, pomocność, szacunek, uległość. Oznacza to, że duża część młodych
ludzi, którzy wejdą w rolę opiekunów, nauczycieli, rodziców, w dalszym ciągu
ma raczej tradycyjne oczekiwania, jeśli chodzi o role zgodne z płcią.
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Późna adolescencja przynosi szereg fizycznych zmian, dlatego dorastający
muszą zintegrować swoje dorosłe ciało z jego percepcją i samoświadomością.
Dorastający zdają sobie sprawę, że pierwsze wrażenie często bazuje na wyglądzie
fizycznym, który może determinować popularność nastolatka w grupie rówieśniczej. Niektóre badania pokazują, że obraz własnego ciała w okresie wczesnego
dorastania jest przenoszony do dorosłości. Mimo że kształt ciała zmienia się,
człowiek ma tendencję do zachowywania psychicznego obrazu swojego ciała
takim, jakim mu się ono wydawało w okresie dorastania. Również hormonalne
zmiany dojrzewania płciowego przynoszą nowe seksualne impulsy, a jednostkowe różnice w poziomie testosteronu mogą być powiązane z cechami ról seksualnych, przyczyniając się do zmiany pewnych cech osobowości w tym zakresie.
Tak jak w okresie wczesnoszkolnym, jednostki są konfrontowane z oczekiwaniami społecznymi, które mogą pozostawać w zgodności lub konflikcie z ich
osobistymi temperamentami.
Powstanie dojrzałej tożsamości płciowej będzie zależało od tego, czy osoba
może osiągnąć pewien kompromis pomiędzy oczekiwaniami dorosłych a osobistymi preferencjami (Gulczyńska, 2009).
Dojrzewanie płciowe dziewczynek i chłopców różni się zarówno na płaszczyźnie intrapsychicznej (wewnętrznej), jak i zewnętrznej – w zachowaniach
seksualnych (Beisert, 2004).
Według Marii Beisert (2004), u chłopców można zauważyć dwie fazy tego
okresu. Pierwsza faza trwa mniej więcej do czternastego roku życia. W tym czasie
chłopcy podejmują bardzo wiele zachowań seksualnych charakteryzujących się
niedojrzałością, nieuporządkowaniem i niepohamowaniem. Eksponują własne
narządy płciowe i porównują je. Podglądają i oglądają osoby tej samej i odmiennej płci. Dotykają własnych narządów płciowych i próbują także (czasami
siłą) dotknąć narządów płciowych innych osób. Chętnie oglądają materiały o treści
erotycznej lub pornograficznej. Inicjują zabawy seksualne. Zaczepiają dziewczęta,
dążąc do jakiegokolwiek kontaktu fizycznego z ich ciałem. Podejmują różne eksperymenty seksualne wśród osób tej samej płci. W drugiej połowie okresu dorastania (po czternastym roku życia) rośnie wiedza chłopca o zachodzących w nim
przemianach i jego zachowania seksualne stają się bardziej świadome. Napięcie
seksualne w tym okresie charakteryzuje się znaczną siłą, uogólnionym charakterem i łatwością rozładowywania. Także i w tym okresie dążenia chłopców do
nawiązania kontaktów z dziewczętami charakteryzują się dezintegracją uczuciową i seksualną. Zdarza się, że funkcjonują oni na przykład w dwóch związkach
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jednocześnie: w związku, w którym dochodzi do kontaktu seksualnego i który
z tego powodu jest przez chłopca dewaluowany, i w związku, w którym o takich
kontaktach nie ma mowy, a aseksualna partnerka ulega idealizacji.
Ten stan rzeczy powoli zostaje zastąpiony dążeniem do stworzenia związku,
w którym dojdzie do połączenia więzi emocjonalnej z kontaktem fizycznym.
U chłopców jednak droga ku integracji seksualnej okresu dorastania prowadzi
od nadmiernego akcentowania elementu pobudzenia seksualnego do połączenia
go z uczuciami (Beisert, 2004).
Rozwijające się dziewczynki doświadczają seksualności raczej jako pragnienia więzi uczuciowej, na zewnątrz zaś przejawia się to dążeniem do bliskości
z osobą, którą mogłyby obdarzyć czułością i zaufaniem i która mogłaby te uczucia odwzajemnić. Zgodne z takim poglądem jest stanowisko Ireny Obuchowskiej
i Andrzeja Jaczewskiego (2002), którzy zaznaczają, że u dziewcząt potrzeba seksualna jest w tym okresie na ogół mniej uświadomiona i uzewnętrznia się pośrednio, poprzez potrzeby uczuciowe. Dezintegracja seksualna początkowej fazy
okresu dorastania wyraża się jako demonstracyjne zaprzeczenie i eliminowanie
seksualności – dylemat „seks czy miłość” dziewczynki próbują rozwiązać przez
wykluczenie seksu. Z kolei Otto F. Kernberg (1998) opisuje zjawisko ascezy okresu dojrzewania, które charakteryzuje się: zwalczaniem ekspresji seksualnej, deklarowaniem ascezy i unikaniem jakiegokolwiek kontaktu z treściami seksualnymi. Innym, opisywanym przez Beisert (2004) sposobem rozwiązywania
przeżywanej dezintegracji jest zwrócenie się ku osobie tej samej płci. W drugiej
połowie okresu dorastania (około szesnastego roku życia) stany pobudzenia seksualnego, ciągle jeszcze słabo zaznaczone, dochodzą do świadomości dziewczynki
i napotykają jej reakcję. W wyobraźni dziewczynek pojawiają się romantyczne wizje
związku z mężczyzną, zawierające wyraźne elementy seksualne. W rzeczywistości zaś
nastolatki łączą się w pary, w których pojawia się coraz więcej zachowań seksualnych. Zamiast zaprzeczania seksualności, występuje świadomość stanów podniecenia i ich akceptacja. Zamiast idealizowania zachowań aseksualnych – stopniowa akceptacja złożonej natury potrzeby seksualnej. Integracja tych dwóch
aspektów seksualności będzie się przejawiać jako zwiększająca się świadomość
własnych pragnień seksualnych, jako ich akceptacja oraz zdolność do podejmowania dojrzałej decyzji, z kim i kiedy nastąpi ich realizacja. Integracja dokonująca się u progu dorosłości polega na traktowaniu bliskości fizycznej i emocjonalnej jako całości zbudowanej z różnych jakościowo i równoważnych elementów.
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Obuchowska i Jaczewski (2002) wymieniają dwie zasadnicze wstępne formy
zachowań seksualnych: masturbację i petting. John Money i Anke Ehrhardt
(1972) piszą o próbnej grze seksualnej, do której zaliczają takie zachowania, jak:
ekshibicjonizm, wzajemną masturbację, badanie genitaliów, próby stosunku
i rzeczywisty stosunek. Według nich są to typowe zachowania dla gatunku ludzkiego. Beisert (1991; 2001; 2004) do form aktywności seksualnej podejmowanej
w tym okresie zalicza: masturbację, petting i inicjację seksualną oraz zaznacza, że
formy aktywności seksualnej rozwijają się od mniej do coraz bardziej dojrzałych.
Podsumowując, eksperymentowanie w różnych dziedzinach życia, w tym
w sferze erotyki, jest wpisane w ten czas rozwoju człowieka. Inicjacja seksualna
stanowi kolejny etap rozwijających się zachowań seksualnych – jest aktywnością
społeczną, do realizacji której niezbędny jest partner erotyczny.

Przyczyny inicjacji seksualnej – analiza wyników badań
Rozpoczęcie współżycia seksualnego, czyli inicjacja seksualna, to przełomowy
moment w życiu każdego młodego człowieka. Świadczy on o rozbudowie kontaktów w parze, przyjęciu perspektywy „my” oraz otwarciu na drugą osobę.
W większości krajów europejskich za wiek krytyczny dla wystąpienia inicjacji
wśród chłopców przyjmuje się 17-18 rok życia, dla dziewcząt około rok później
(Beisert, 1991; Obuchowska, Jarczewski, 2002; Lew-Starowicz, Szczerba, 1995).
Jak wynika z raportu Barbary Woynarowskiej i Joanny Mazur (1999) o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkolnej w Polsce, w 1998 roku wśród piętnastolatków 30% chłopców i 13% dziewcząt miało już stosunek płciowy. Odsetek
ten zwiększa się z wiekiem. Wśród siedemnastolatków takie doświadczenie miał
za sobą prawie co drugi chłopiec (46%) i co trzecia dziewczyna (32%). Dla porównania: w 1990 roku wśród młodzieży do piętnastego roku życia inicjację seksualną przeżyło 17% chłopców i 5% dziewcząt, a do siedemnastego roku życia –
36% chłopców i 18% dziewcząt; w roku 1994 wśród piętnastolatków – 24%
chłopców i 10% dziewcząt; w grupie siedemnastolatków odpowiednio 47% i 29%.
Dane uzyskane przez Zbigniewa Izdebskiego (2006) pokazują, że średnia
wieku inicjacji w Polsce w 2005 roku wynosiła 18,08 lat u mężczyzn i 18,82
u kobiet.
Z przeprowadzonych przez tego samego autora w 1997 roku badań porównujących różne grupy wiekowe Polaków pod względem zachowań seksualnych
oraz ich wiedzy i postaw wobec HIV/AIDS, w których wzięła udział reprezenta-
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tywna próba udziałowa 3209 badanych w wieku od 15 do 59 lat, wynika, że średni wiek inicjacji seksualnej wyniósł 19,34 lat dla kobiet i 18,43 lat dla mężczyzn.
Szczegółowa analiza wyników dla poszczególnych grup wiekowych wskazuje
więc na obniżanie się wieku inicjacji seksualnej. Mężczyźni będący obecnie
w wieku 40-49 lat rozpoczynali współżycie, mając przeciętnie 18,6 lat, natomiast
średni wiek inicjacji mężczyzn w wieku 20-24 lata wyniósł 17,7 lat. Z kolei
w grupie kobiet 40-49 lat inicjacja nastąpiła średnio w wieku 19,9 lat, a w grupie
kobiet mających obecnie 20-24 lata średnio w wieku 18,2 lat (Izdebski, 2000).
Zbigniew Lew-Starowicz i Kazimierz Szczerba (1995) wskazują, że osoby
z wyższym wykształceniem podejmują współżycie znacząco później. Badania
Zygmunta Zdrojewicza wraz z zespołem (2005a) wskazały, że po inicjacji było
63% studentek z Akademii Medycznej i 60% z Akademii Ekonomicznej; w przypadku mężczyzn wyniki przedstawiały się odpowiednio: 88,5% i 90% (Zdrojewicz [et al.], 2005b) .
Badania przeprowadzone w Polsce w roku 2010 i ujęte w raporcie Światowej
Organizacji Zdrowia (Health Behaviour in School-aged Children) wskazują, że
inicjacja seksualna chłopców w wieku 15-16 lat od ponad dwudziestu lat jest na
podobnym poziomie. Dla przykładu, w 1990 roku pierwszy kontakt seksualny
w tym wieku miało za sobą 17,7% z nich, podczas gdy w roku 2010 – 20 %.
Dla grupy chłopców (mężczyzn) 17-18-letnich było to 36 % w 1990 i 45,3%
w 2010 roku.
Większą dynamikę zmian obserwuje się w grupie dziewcząt: w 1990 roku po
inicjacji seksualnej było 5,5%, a w roku 2010 – 13,7%. Dla grupy dziewcząt (kobiet) 17-18-letnich było to odpowiednio: 18% i 38%1. Raport Izdebskiego Seksualność Polaków 2011 wskazał również, że w grupie 15-17-latków więcej dziewcząt
ma doświadczenia związane z różnego rodzaju aktywnością seksualną (stosunki
dopochwowe odbyło 28% dziewcząt i 22% chłopców, seks analny miało za sobą
10%, dziewcząt i 2% chłopców, a stosunki oralne – 12% dziewcząt i nieliczni
chłopcy2).
________________
1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-andwell-being-among-young-people.pdf (dostęp: 02.02.2014 r.).
2
http://www.termedia.pl/-Badanie-Zbigniewa-Izdebskiego-i-Polpharmy-Seksualnosc-Polakow2011-,5152.html (dostęp: 02.02.2014 r.);
http://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Raport-prof-Izdebskiego-o-seksualnosciPolakow,123042,11.html (dostęp: 02.02.2014 r.);
http://www.rp.pl/artykul/759166.html?print=tak&p=0 (dostęp: 02.02.2014 r.).
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Zebrane przez Izdebskiego (2000) dane pozwoliły na określenie pewnych warunków, które powodują, że wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia współżycia
seksualnego przed uzyskaniem pełnoletności. Generalnie są one wspólne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, ale w niektórych przypadkach mają większe znaczenie dla jednej z tych grup. Intensywne czy wyczynowe uprawianie sportu,
palenie papierosów, deklarowanie się jako niewierzący ma w przypadku zarówno
chłopców, jak i dziewcząt, podobne znaczenie dla wczesnego rozpoczęcia życia
płciowego. Z kolei dobre warunki materialne, mieszkanie w internacie i słabsze
wyniki w nauce odgrywają w tym względzie znacznie większą rolę wśród chłopców. Rodzice preferujący styl kierowania równocześnie wymagający i ostry bądź
niekonsekwentny lub nieinterweniujący, brak partnerskich stosunków między
rodzicami, brak dobrej atmosfery w rodzinie i złe samopoczucie w domu rodzinnym – to czynniki mające o wiele większy wpływ na rozpoczęcie stosunków
seksualnych przed osiągnięciem pełnoletności wśród dziewcząt niż chłopców.
W przypadku chłopców wcześniejszemu rozpoczęciu współżycia seksualnego
sprzyja picie piwa, częste upijanie się, spędzanie większości wieczorów w towarzystwie rówieśników oraz posiadanie dużej ilości pieniędzy na własne wydatki.
W przypadku dziewcząt wiąże się ono z używaniem amfetaminy, piciem piwa,
upijaniem się, spędzaniem wielu wieczorów z rówieśnikami oraz paleniem papierosów i wagarowaniem. Wyniki analizy wskazują, że polskie piętnastolatki,
które mają za sobą inicjację seksualną, rekrutują się spośród osób używających
substancji psychoaktywnych i negatywnie nastawionych do szkoły, z mniejszymi
aspiracjami co do dalszej edukacji po skończeniu szkoły podstawowej.
Z danych zebranych przez Lwa-Starowicza (2002) wynika, że najczęściej podawanymi motywami inicjacji seksualnej były: uczucie (57%), ciekawość (29%),
potrzeba bycia dorosłym (9%) oraz uwiedzenie (4%). Z raportu Izdebskiego
(1992) wynika, że miłość była przyczyną odbycia pierwszego stosunku płciowego
dla 70,2% dziewcząt i 35,3% chłopców. Dane zebrane przez Zdrojewicza i zespół
(2005a; 2005b) pokazują, że studentki rozpoczęły życie seksualne głównie z miłości, następnie ciekawości, natomiast studenci Akademii Medycznej inicjowali
z powodu miłości, której dopełnieniem był seks, na kolejnym miejscu znalazła się
ciekawość; z kolei studenci Politechniki Wrocławskiej kierowali się ciekawością
oraz miłością. W badaniach Anny Gulczyńskiej (2009) uzyskano podobne wyniki: mężczyźni odbyli pierwszy stosunek płciowy z powodu odczuwanej potrzeby
seksualnej (39 wyborów w ankiecie), ciekawości (37 wyborów) oraz miłości (30
wskazań). Motywem rozpoczęcia współżycia płciowego dla badanych kobiet były
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w kolejności: miłość (110 wyborów w ankiecie), ciekawość (65 wyborów) oraz
potrzeba seksualna (51 wskazań). Wbrew swojej woli inicjowało 1,6% kobiet.
Zbadano też, czy motywy, z jakich respondenci podejmowali współżycie, wiązały
się z postawami rodziców. Istotność statystyczną zaobserwowano tylko w grupie
kobiet w zakresie postaw ojca. Wyższe wymagania (t = 2,334 dla p = 0,020)
i ochranianie z jego strony (t = 2,096 dla p = 0,037) przyczyniało się do podjęcia
inicjacji seksualnej z powodu deklarowanej miłości do aktualnego partnera.
Z kolei im wyższa niekonsekwencja (t = 2,448 dla p = 0.015) i wyższe wymagania
(t = 1,837 dla p = 0,007) ze strony ojca w grupie badanych kobiet, tym częściej
inicjowały one z powodu ciekawości. W wynikach badań Katarzyny Waszyńskiej
(2010) dotyczących emocji towarzyszących inicjacji, jej znaczenia i odczuwanej
satysfakcji, najwyższą średnią uzyskał parametr oznaczający nasilenie podniecenia. Na drugim miejscu znalazła się radość i tuż za nią ciekawość. Kolejne miejsce, jeśli chodzi o natężenie uczuć, zajęły, ze zbliżoną średnią, duma i wstręt,
a następnie złość i lęk. Najniższe średnie zaobserwowano w przypadku winy
i smutku. Okazuje się, że podjęcie inicjacji łączyło się w większości przypadków
z przeżywaniem pozytywnych uczuć. To wydarzenie zostało ocenione jako bardzo znaczące dla życia seksualnego. Również uzyskiwana w trakcie inicjacji satysfakcja okazała się stosunkowo wysoka (Waszyńska, 2010: 108-109). Uzyskane
wyniki korespondują z włoskimi badaniami przeprowadzonymi przez Rafaellę
Ferrero Camoletto (2011), w których wykazano, że młodzi mężczyźni częściej
interpretowali swój pierwszy stosunek seksualny w kontekście doświadczenia
relacyjnego, nacechowanego emocjonalnie, podczas gdy młode kobiety interpretowały inicjację seksualną jako doświadczenie romantyczne.
Zróżnicowane są nie tylko motywy, ale i miejsca, w których dochodzi do
„pierwszego razu”, choć zdecydowanie najczęściej „debiut” seksualny następuje
w mieszkaniu chłopaka lub dziewczyny pod nieobecność rodziców (33,1%). Dosyć często dochodzi do niego na łonie natury (11%) lub pod namiotem (9,7%).
Inicjacja seksualna ponad połowy badanych (53%) była „spontaniczna”. Natomiast 32,1% zaplanowało i przemyślało ją (częściej dotyczy to tych, którzy mają
stałych partnerów) (Izdebski, 2000).
Wyniki badań Ann-Karin Valle wraz z zespołem (2009) dotyczące psychologicznych i społecznych determinantów inicjacji seksualnej piętnasto- i szesnastolatków wskazują, że adolescenci, którzy cechowali się wyższymi planami edukacyjnymi na przyszłość, wyrażali się negatywnie odnośnie do inicjacji seksualnej.
Młodzież, której ojcowie byli wyżej wykształceni, rozpoczynała współżycie póź-
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niej. Podobne zależności obserwowano pomiędzy poziomem edukacji matek
a inicjacją mężczyzn: im wyższe wykształcenie matki, tym późniejsze rozpoczęcie
współżycia seksualnego przez syna. Zdaniem autorów cytowanych badań, wsparcie uzyskiwane od rodziców wydaje się zmniejszać prawdopodobieństwo rozpoczęcia zbyt wczesnej inicjacji seksualnej.
Prowadzono także badania wykazujące znaczenie mediów w podejmowaniu
wczesnej aktywności seksualnej. Uczeni z Amerykańskiej Akademii Pediatrii
stwierdzili, że około dwie trzecie programów telewizyjnych zawiera treści o charakterze seksualnym, co może przyczynić się do podejmowania przedwczesnego
współżycia seksualnego. Autorzy przytoczonych badań dowiedli na podstawie
analizy regresji czynnikowej, że nastolatkowie, którzy oglądali więcej treści seksualnych, byli bardziej skłonni do inicjowania współżycia i podejmowania bardziej zaawansowanych czynności seksualnych w kolejnym roku. Zmniejszenie
ilości treści o charakterze seksualnym w telewizji stanowi istotny element profilaktyki podejmowania przedwczesnych kontaktów płciowych (Collins [et al.],
2004). Inne badania sugerują, że licealiści, którzy oglądają programy telewizyjne
o wysokiej zawartości seksualnej, są bardziej aktywni seksualnie (Pardun,
L’Engle, Brown, 2005).
Zdaniem Laurence’a Steinberga oraz Kathryn C. Monahan, młodzież jest
nieustannie epatowana treściami seksualnymi w programach telewizyjnych,
podczas oglądania filmów, teledysków i w Internecie. Zebrane badania wskazują,
że treści o charakterze erotycznym (w tym rozmowy o seksie, namiętne pocałunki, dotykanie i wyraźny stosunek seksualny) pojawiają się w 70% wszystkich programów telewizyjnych, a także w 68% emitowanych koncertów (w tempie przekraczającym cztery sceny na godzinę). Obecność treści seksualnych w czasie
najwyższej oglądalności to sześć scen na godzinę. Jak piszą badacze, trudno
przeprowadzić dokładną analizę natężenia treści seksualnych w przekazach skierowanych do młodzieży, ponieważ ilość filmów i stron internetowych o charakterze erotycznym czy pornograficznym jest w każdym momencie nieograniczona
(Steinberg, Monahan, 2010).
Ponadto, im częściej adolescenci konsumują treści o charakterze seksualnym
z mediów, tym częściej zakładają, że wszyscy ludzie zaczynają współżyć w bardzo
młodym wieku oraz stosują bardziej zróżnicowane techniki seksualne (Weber,
Quiring, Daschmann, 2012). Z wynikami tymi korespondują także inne badania,
prowadzone przez Staceya Davisa i Marie-Louise Mares, zgodnie z którymi nastolatkowie oglądający w telewizji więcej treści o charakterze seksualnym mają
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tendencję do przeceniania częstotliwości niektórych zachowań seksualnych
(Davis, Mares, 1998).

Konsekwencje wczesnej inicjacji seksualnej
Podjęcie inicjacji seksualnej przed piętnastym rokiem życia jest związane ze
zwiększeniem ryzyka podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych wśród
młodzieży w okresie dojrzewania. Uzyskane przez Briannę M. Magnusson, Sabę
W. Masho i Kate L. Lapane (2012) wyniki wskazują, że wiek pierwszego stosunku jest skorelowany z niestosowaniem lub nieregularnym stosowaniem antykoncepcji w późniejszym życiu. Wczesna inicjacja seksualna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób przenoszonych drogą płciową i niechcianą ciążą (Kaestle
[et al.], 2005).
Niestosowanie antykoncepcji jako konsekwencję wczesnej inicjacji seksualnej wykazały również badania prowadzone przez Wendy D. Manning, Monicę
A. Longmore oraz Peggy C. Giordano (2000). Zdaniem cytowanych autorek,
w porównaniu do nastolatków, którzy opóźniają pierwszy stosunek seksualny do
wieku późniejszej adolescencji lub wczesnej dorosłości, nastolatki rozpoczynające przedwcześnie współżycie seksualne rzadziej stosują jakąkolwiek antykoncepcję – zarówno podczas inicjacji, jak i w życiu późniejszym.
Badania dotyczące trendów demograficznych w latach 1980-1995, prowadzone przez Jennifer Manlove wraz z zespołem (2000), wykazały, że wczesny
początek aktywności seksualnej jest silnym predyktorem nastoletnich ciąż.
Z analiz prowadzonych przez Billa Alberta, Sarah Brown i Christine M. Flanigan (2003) wynika, że seksualnie aktywne młode nastolatki mają średnio więcej partnerów seksualnych, w tym wielu jednoczesnych partnerów seksualnych,
i często angażują się w ryzykowne zachowania seksualne zwiększające ryzyko
nieplanowanej ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową. Z innych badań
wynika, że w Stanach Zjednoczonych na czterech aktywnych seksualnie nastolatków jeden zaraża się chorobą przenoszoną drogą płciową (Steinberg, Monahan, 2010).
Analizy prowadzone przez Sarah R. Moore, Kathryn Paige Harden oraz Jane
Mendle (2014) wykazały, że kobiety, które rozpoczęły wcześniej współżycie seksualne, miały mniej trwałe relacje seksualne w przyszłości.
Z drugiej strony, wyniki badania prowadzonego przez Jane S.T. Woo i Lori
A. Brotto (2008) wskazują, że późniejszy wiek pierwszego stosunku wiąże się
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z większą liczbą problemów seksualnych w życiu dorosłym, w tym: unikania
seksualnego, braku zmysłowości czy anorgazmii. W przypadku tych badań można przypuszczać, że opóźnianie aktywności seksualnej było skutkiem pewnych
problemów osobistych w sferze intymnej, a sam czas podjęcia inicjacji nie nasilał
w znacznym stopniu problemów, tylko je manifestował. Natomiast wyniki badań
dotyczące wczesnej inicjacji seksualnej wykazują, że podejmowanie współżycia
w młodym wieku może spowodować problemy, z którymi adolescent nie jest
w stanie samodzielnie się zmierzyć.
W obliczu tak poważnych osobistych oraz społecznych konsekwencji wczesnej inicjacji seksualnej Susanne C. Penfold, Edwin R. van Teijlingen i Janet
S. Tucker (2009) postanowili sprawdzić, jakie działania profilaktyczne byłyby
skuteczne w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Uzyskane wyniki wskazują, że
w podejmowaniu interwencji mających na celu opóźnienie pierwszego stosunku
seksualnego muszą brać udział zarówno rodzice, jak i szkoła. Co istotne,
w projektowaniu oddziaływań profilaktycznych większe znaczenie należy przypisać płci (inne kwestie są bowiem istotne dla dziewcząt, a inne dla chłopców) niż
czynnikom społeczno-ekonomicznym czy kwestii religijności.

Wnioski
Adolescencja i późna adolescencja to czas, w którym ważnym zdaniem rozwojowym jest nauka nawiązywania oraz utrzymywania relacji interpersonalnych,
w tym tych o charakterze erotycznym. Nastolatek jest często osamotniony
w owym trudzie dorastania. Sfrustrowany brakiem wiedzy, pozbawiony elementarnych ćwiczeń w zakresie umiejętności związanych ze sferą relacji interpersonalnych i intymnych, adolescent aktywnie poszukuje. Z pomocą przychodzi mu
wszechstronnie i również samodzielnie wyedukowana grupa rówieśnicza oraz
media. Kształtowanie postaw i zachowań seksualnych staje się wypadkową
z jednej strony potrzeb i naturalnych pragnień jednostki, z drugiej – wpływu
środowisk socjalizujących.
Podsumowując, opisywane w literaturze przyczyny wczesnej inicjacji seksualnej można podzielić, odnosząc się do wpływu agend socjalizujących, zarówno
tradycyjnych (np. rodzina czy szkoła), jak i nietradycyjnych, takich jak media.
– Przyczyny inicjacji seksualnej związane z funkcjonowaniem rodziny odnoszą się do preferowanego przez rodziców modelu wychowania. Zarówno wychowanie skrajnie restrykcyjne, niekonsekwentne, jak i nieinterweniujące przy-
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czynia się do podejmowania wcześniejszego współżycia płciowego. W przypadku
wychowania niekonsekwentnego, jak i nieinterweniującego, można przypuszczać, że brak jest przekazywania przez rodziców konkretnych wzorców społecznych, co może przyczynić się podejmowania bardziej ryzykownych zachowań
w sferze seksualnej. Stosowanie przez rodziców restrykcyjnych metod wychowawczych prowadzić może do reaktancji – a więc podkreślania przez młodzież
własnej wolności i niezależności poprzez podejmowanie zabronionych, związanych ze sferą tabu zachowań. Z badań wynika, że wczesnej inicjacji seksualnej
sprzyja złe samopoczucie młodzieży w domu rodzinnym. Można przypuszczać,
że wiąże się to ze zwróceniem się w stronę rówieśników lub partnera i poszukiwaniem w więzi seksualnej możliwości zaspokojenia potrzeby bliskości i bezpieczeństwa.
– Przyczyny inicjacji seksualnej związane z wpływem organizacji religijnej to
deklarowanie się jako niewierzący. Można przypuszczać, że młodzież podejmująca wczesną inicjację seksualną dystansuje się od wzorców przekazywanych
przez tradycyjną agendę socjalizacji, jaką jest Kościół.
– Przyczyny inicjacji seksualnej związane z funkcjonowaniem w środowisku
szkoły to przede wszystkim opuszczanie zajęć, gorsze wyniki i niskie aspiracje
edukacyjne. Z analizowanych danych wynika, że dla młodzieży podejmującej
wczesną inicjację seksualną szkoła nie jest ważnym i atrakcyjnym środowiskiem.
Można więc przypuszczać, że działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze szkoły nie są dla tej grupy młodzieży skuteczne.
– Przyczyny inicjacji seksualnej związane z funkcjonowaniem w środowisku
rówieśniczym dotyczą głównie stosowania środków psychoaktywnych (zarówno
używek, jak i narkotyków) oraz spędzania czasu wolnego z rówieśnikami z dala
od środowiska rodzinnego (np. mieszkanie w internacie, wyczynowe uprawianie
sportu, spędzanie wieczorów z rówieśnikami poza domem), a także tworzenia
związku partnerskiego z osobą, którą się kocha lub/i pożąda. Wydaje się, że
istotne znaczenie ma tu poszukiwanie więzi rówieśniczych w miejsce więzi rodzinnych oraz podejmowanie zachowań antyzdrowotnych i ryzykownych –
również w innych obszarach życia. Można sądzić, że bez atrakcyjnych wzorców
identyfikacji przekazywanych przez rodzinę czy szkołę młodzież ustala sposoby
funkcjonowania społecznego, odnosząc się do tego, co dostępne – do środowiska
rówieśniczego. Związki rówieśnicze mogą dostarczać poczucia bliskości, więzi
i miłości, jednak ze względu na określoną charakterystykę rozwojową tego etapu,
inni młodzi ludzie nie zawsze mogą dostarczyć bezpiecznych i adekwatnych

184

BARBARA JANKOWIAK, ANNA GULCZYŃSKA

wzorców życia społecznego, gdyż sami poszukują własnej drogi życiowej. Wzorce przekazywane przez innych adolescentów nie zawsze są zdrowe, bezpieczne
i adekwatne dla nastolatków. Może się to przyczynić do podejmowania wielu
zachowań – zarówno w obszarze seksualności, jak i w innych kontekstach – których konsekwencje będą trudne do udźwignięcia przez niepełnoletnie osoby.
– Przyczyny inicjacji seksualnej związane z wpływem mediów dotyczą przede
wszystkim silnego nasycenia przekazywanych treści erotyką, co sprzyja kształtowaniu u młodzieży przekonania, że podjęcie wczesnej aktywności seksualnej jest
normalne, atrakcyjne i pożądane społecznie. Adolescenci dystansujący się od
tradycyjnych agend socjalizacji, takich jak szkoła, Kościół czy rodzina, w przekazach medialnych poszukują wzorów funkcjonowania zarówno interpersonalnego, jak i seksualnego.
Podsumowując, na podstawie zebranych danych oraz analizy wyników badań można stwierdzić, że oddziaływania profilaktyczne w zakresie zarówno
przedwczesnej inicjacji, jak i ryzykownych zachowań seksualnych mają znaczenie na wszystkich jej poziomach. Propagowanie i kreowanie bardziej świadomych postaw wobec zachowań seksualnych powinno przyjąć charakter czynności kompleksowych, ujętych w perspektywę systemową, i odwoływać się do
wszystkich środowisk socjalizujących. Jak wynika z przytoczonych danych, zarówno środowisko rodzinne, jak i szkolne powinno być wyposażone w atrakcyjne, adekwatne sposoby edukowania, wspierania rozwoju i promowania zdrowia
seksualnego, aby nie pozostawić młodzieży na oddziaływania wyłącznie przekazów medialnych oraz grup rówieśniczych, które nie zawsze dostarczają zdrowych
wzorców relacji międzyludzkich w sferze seksualności.
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On Youth’s Early Sexual Initiation –
Causes and Consequences
Summary
Juvenescence constitutes period between infantile sexuality and sexuality of young man. Adolescence is time of discovering sexual identity, initiating new sexual behaviors and involving into
intimate relationships. During this period, the forms of sexual activity are developing from less to
more and more mature – from masturbation, through petting to sexual initiation. Decision of
a first sexual intercourse is an important act for every person. Nevertheless, sexual initiation which
is precocious, in a stage of unformed identity, can disturb psychosexual functioning of an individual causing unplanned pregnancies, leading to sexually transmissible diseases and initiating risky
sexual behaviors. The causes of starting precocious sexual activity are associated with improper
models of upbringing (strictness or lack of interference) as well as with distancing of youth from
pedagogical or educational influences of school or church. The causes of early sexual initiation
described in the literature can be divided in relation to influence of socializing agendas, both traditional (e.g. school or family) and not traditional, such as social media.
– The causes of sexual initiation related with family functioning have connection with methods of upbringing chosen by parents. Upbringing which is extremely strict or inconsequent and
not intervening contributes to starting early sexual initiation. In case of both, inconsequent and
not intervening upbringing we may suppose that lack of showing particular social behavior pa-
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tterns by parents can be a reason of undertaking more risky behaviors in sexual area. Applying of
strict upbringing methods can lead to reactance which means emphasizing by youth their freedom
and independency by undertaking behaviors which are forbidden or are related with taboo subjects. The researches indicate that early sexual initiation may be encouraged by bad psychological
comfort at home. We may suppose that it is related with looking for sexual relations with peers or
partner in order to satisfying needs of intimacy and security.
– The cause of sexual initiation associated with influence of religious organization is claiming
by youth as non-believers. We may suppose that youth undertaking early sexual initiation is distancing themselves from patterns imparting by traditional socializing agenda such as church.
– The causes of sexual initiation related with school are mainly skipping the classes, worse results and aspirations of education. The researches show that school is not an important and attractive background for youth which undertake early sexual initiation. Therefore, we may conclude that
preventive, educational and upbringing actions of school are not effective for this group of youth.
– The causes of sexual initiation connected with functioning in peer background are mainly
applying psychoactive substances (both stimulants and drugs) and spending free time with peers,
far from family environment (e.g. living in boarding school, professional sports, spending evenings
outside with peers) and building partner relationships with person who is loved or/and desired by
youth. It seems that significant meaning has looking for peer relations instead of family relations
and undertaking anti-healthy or risky behaviors also in other life areas. We may believe that without attractive patterns of identification passed by family or school youth determine their own methods of social functioning in relation to available means such as peer background. Peer relationships can satisfy feeling of intimacy, connection and love however, developmental characteristics of
this age are so specific that other young people who are still looking for their own path of life not
always provide safe and adequate patterns of social life. Patterns spread by other adolescents are not
always healthy, safe and proper for teenagers. It can contribute to undertaking many behaviors,
both in sexual and other areas, which consequences will be difficult to handle by underage people.
– The causes of sexual initiation related with social media influence concern mainly strong
sexual overtone which forms young people’s opinion that early sexual initiation is normal, attractive
and highly desirable. Adolescents who distance themselves from traditional socializing agendas
such as school, church or family are looking for patterns of social behaviors, both interpersonal and
sexual, in social media.
Traditional socializing agendas are replaced with media influences and behavior patterns
providing by peers. It seems that only complex acts from pedagogical and socializing backgrounds
can contribute starting responsible behaviors of youth in sexual field.
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Underage parenting is an experience that can be defined as difficult,
even critical. It is the same both for teenagers and their families. Adopting the role of a father and mother in adolescence, and so prematurely,
generates a number of difficulties that occur in almost every sphere of
functioning of these young people. It is therefore necessary to take steps
supporting not only underage parents, but also their families. In this
article, the issue of supporting teen parents and their families have been
described. The sources of information are the empirical studies of underage mothers carried out in 2008 and underage fathers in 2012-2013.
They enabled not only to recognize the difficulties that usually involve
teen parents, but also the scope and type of support they receive.

Wprowadzenie
Przedmiotem rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych prezentowanych w niniejszym artykule jest wspieranie niepełnoletnich rodziców i ich rodzin. Pisząc o rodzinach niepełnoletnich rodziców, mam na uwadze zarówno tę
rodzinę, którą niepełnoletni sami tworzą (a która najczęściej nie jest sformalizowana), jak i ich rodzinę pochodzenia.
Temat ten uważam za ważny, bowiem rodzicielstwo niepełnoletnich jest
niewątpliwie doświadczeniem, które można definiować jako trudne, a nawet
________________
1

Referat pod tytułem Niepełnoletni rodzice i ich rodziny jako podmiot wsparcia został wygłoszony
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina jako podmiot (?) wsparcia”, która odbyła się
Olsztynie w dniach 22-23.05.2014 r.
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kryzysowe. Jest ono takie zarówno dla samych niepełnoletnich, jak i ich rodzin,
a samo w sobie bardzo rzadko staje się przedmiotem badań empirycznych, jak
również postępowania wspierającego. Skuteczne postępowanie wspierające wymaga diagnozy zjawiska, a więc przede wszystkim rozpoznania trudności, które
są zwykle udziałem niepełnoletnich rodziców i ich rodzin, a także zakresu i rodzaju pomocy, jaką otrzymują. Takiego rozpoznania dokonałem poprzez badania empiryczne, których wyniki prezentuję w tym artykule.

1. Wsparcie społeczne – wyjaśnienia terminologiczne
oraz klasyfikacje. Opis badań
Podejmując badania nad wsparciem niepełnoletnich rodziców i ich rodzin generacyjnych, zasadne wydaje się przedstawienie wyjaśnień terminologicznych oraz
klasyfikacji. Termin wsparcie społeczne może być rozumiany w dwojaki sposób:
jako wsparcie strukturalne bądź/i jako wsparcie funkcjonalne. Dla potrzeb
przedstawianych tu badań stosuję termin wsparcie funkcjonalne, który oznacza
rodzaj swoistej interakcji społecznej podejmowanej przez jednego lub obu
uczestników w sytuacji problemowej, stresowej, trudnej lub też krytycznej. Można tu mówić o wymianie lub przekazywaniu różnorodnych instrumentów działania, informacji, dóbr materialnych oraz emocji. Wymiana, o której tu mowa,
może być jednostronna lub dwustronna, a kierunek dawca – biorca może być
stały lub zmienny. W ramach tej swoistej interakcji wyróżnia się osobę wspierającą, poszukującą, odbierającą lub otrzymującą wsparcie (Sęk, Cieślak, 2011: 18)2.
Celem tak rozumianego wsparcia jest ogólne zmniejszenie stresu, opanowanie
kryzysu, nie tylko poprzez towarzyszenie, tworzenie poczucia przynależności,
bezpieczeństwa, ale także zbliżenie do rozwiązania problemu i przezwyciężenia
trudności. Ten cel może być realizowany poprzez różne formy wsparcia, a mianowicie: wsparcie instrumentalne, informacyjne oraz wsparcie emocjonalne.
Pierwszy z wymienionych rodzajów wsparcia, a więc wsparcie instrumentalne, definiowany jest w różnorodny sposób. Do kategorii omawianego tu wsparcia włączam (za Kawulą) także wsparcie rzeczowe (materialne) (Kawula, 2002:
67). Przyjąć należy zatem, że wsparcie instrumentalne to pomoc w formie doradztwa, poradnictwa, instruktażu czy też modelownia skutecznych zachowań
zaradczych, jak również pomoc materialna, rzeczowa oraz finansowa.
________________
2

Zob. też: Wsparcie społeczne, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VII, Warszawa 2008,
s. 268-269.
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Kolejny rodzaj wsparcia społecznego to wsparcie informacyjne, a więc
wsparcie, które polega na udzielaniu różnego rodzaju informacji oraz porad (np.
medycznych, prawnych). Mogą one pomóc jednostce nie tylko w przezwyciężeniu doświadczanych przez nią trudności (Lalak, Pilch 1999: 339), ale także pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji, położenia życiowego i problemu (Sęk,
Cieślak 2011: 19).
Wsparcie emocjonalne z kolei obejmuje działania uspokajające osobę wspieraną poprzez przekazywanie jej w trudnej sytuacji pozytywnych emocji oraz
uczuć. Działania takie odzwierciedlają pozytywny stosunek i wyrażają troskę
o funkcjonowanie jednostki w sytuacji kryzysu, zapewniając jej tym samym poczucie przynależności, opieki oraz możliwość podwyższenia samooceny. Helena
Sęk i Roman Cieślak zauważają, że „osoby cierpiące i przeżywające kryzys mogą
dzięki interakcji wsparcia uwolnić się także od własnych napięć i negatywnych
uczuć, mogą wyrazić swoje obawy, swój smutek. Poprawia to nie tylko samoocenę, ale wpływa też na samopoczucie” (Sęk, Cieślak 2011: 19).
Uzyskane na podstawie badań dane odnoszące się do rodzaju wsparcia, jakiego doświadczają niepełnoletni rodzice, poddałem kategoryzacji, ujmując je
w wymienione wyżej trzy jego podstawowe kategorie, a mianowicie: wsparcie
instrumentalne, informacyjne oraz emocjonalne.
W badaniu wsparcia, jakie otrzymują niepełnoletni rodzice, ważne jest wskazanie na trudności, które są powodem udzielania pomocy. W opisie doświadczanych przez małoletnich chłopców i niepełnoletnie dziewczęta trudności i zarazem otrzymywanego wsparcia wyróżniłem dwa ich obszary: pierwszy związany
jest z uzyskaniem informacji o ciąży, drugi z urodzeniem dziecka oraz podjęciem
i pełnieniem roli rodzica.
Badania empiryczne, których wyniki przedstawiam w tym artykule, dotyczą
doświadczeń małoletnich matek oraz niepełnoletnich ojców. W przypadku
dziewcząt, informacje, jakie zamieszczam poniżej, są rezultatem badań, jakie
podjąłem w pracy magisterskiej. Badania te, prowadzone za pomocą sondażu
diagnostycznego, zrealizowałem w 2008 roku wśród czterdziestu dziewcząt –
małoletnich matek (Ratajczak, 2008). Z kolei badania poświęcone niepełnoletnim ojcom realizowałem w pracy doktorskiej (przy zastosowaniu metody biograficznej). Materiał badawczy stanowią dane pochodzące z czterdziestu wywiadów
biograficznych realizowanych w latach 2012-2013 (Ratajczak, 2014). Zarówno
w przypadku badań wśród niepełnoletnich matek, jak i ojców, badaniami objęto
dziewczęta i chłopców, którzy zostali rodzicami w wieku między trzynastym
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a siedemnastym rokiem życia i których dziecko w chwili badania miało przynajmniej dwa miesiące. Przyjąłem bowiem, że jest to niezbędny czas na przygotowanie się i dostosowanie małoletnich rodziców do zaistniałej w ich życiu zupełnie nowej sytuacji.
Jak już wspomniałem wyżej, przedstawienie wyników badań dotyczących
wsparcia wymaga uprzedniego opisu trudności, jakich doświadczają niepełnoletni rodzice i ich rodziny. Ważne było tu ustalenie rodzaju tych trudności, a więc
zarazem rodzaju wsparcia, jakie jest im potrzebne.

2. Trudności doświadczane przez niepełnoletnich rodziców
związane z ich rodzicielstwem
W przypadku uzyskania informacji o poczęciu dziecka oraz już po jego narodzinach, trudności, jakie przeżywają młodzi rodzice, odnoszą się do wszystkich sfer
ich funkcjonowania. Trudności te dotyczą: (a) sfery emocjonalnej, albowiem
zdarzenia te (a szczególnie uzyskanie informacji o ciąży) wywołują szereg negatywnych emocji, takich jak szok, lęk, strach oraz przerażenie; (b) sfery poznawczej, można tu bowiem wskazać na brak wiedzy na temat sytuacji, w jakiej się
znajdują niepełnoletnie osoby po uzyskaniu informacji o poczęciu dziecka oraz
po jego narodzinach, jak i możliwości i sposobów radzenia sobie z tą nową dla
nich sytuacją, oraz (c) sfery działaniowej, przejawiającej się najczęściej w bezradności działań.
Badania, jakie zrealizowałem wśród nastoletnich rodziców, wskazują, że niepełnoletni chłopcy i małoletnie dziewczęta po uzyskaniu informacji o ciąży doświadczają trudności w różnych sferach ich funkcjonowania (rys. 1).
Jak się okazuje, niepełnoletnie dziewczęta, które dowiadują się, że zostaną
matkami, najczęściej doświadczają trudności w sferze psychicznej, albowiem
zdecydowanie częściej aniżeli chłopcy napotykają na negatywne reakcje ze strony
ich najbliższego otoczenia.
A oto przykład wypowiedzi [respondentka, lat 16]: Wszyscy dookoła uważali,
że zmarnowałam sobie życie. Sąsiedzi twierdzili, że będę nikim…
Obok trudności wynikających z braku akceptacji, dziewczęta doświadczają
szeregu problemów w zakresie nauki szkolnej. Trudności te wiążą się nie tylko
z pogorszeniem kontaktów z nauczycielami, ale także z pogorszeniem wyników
w nauce.
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Rys. 1. Rodzaj sfery życia, w której nastolatkowie przeżywają trudności po uzyskaniu informacji
o poczęciu dziecka

Uzyskane na podstawie badań informacje wskazują, że niepełnoletnie dziewczęta, które przedwcześnie zachodzą w ciążę, najbardziej potrzebują wsparcia
emocjonalnego oraz informacyjnego (np. informacji odnoszących się do możliwości realizacji obowiązku szkolnego w trybie indywidualnym).
Niepełnoletni chłopcy natomiast, którzy uzyskują informację o ciąży swojej
partnerki, najczęściej doświadczają trudności w sferze materialno-bytowej. Taki
stan rzeczy wydaje się zrozumiały z uwagi na to, że poczuwający się do odpowiedzialności za los dziecka i jego matki nastolatkowie są niesamodzielni finansowo,
a co więcej – realizują obowiązek szkolny, co uniemożliwia im podejmowanie
dorywczej pracy zarobkowej. Opisywany tu rodzaj trudności koreluje także
z licznymi potrzebami partnerek niepełnoletnich chłopców, które pojawiają się
w sposób naturalny w okresie ich ciąży. Pozostałe nakłady finansowe związane są
nie tylko z przygotowaniem się do przyjścia dziecka na świat, ale także z kosztami dojazdów – w przypadku tych małoletnich chłopców, którzy mieszkają
w znacznej odległości od swoich partnerek (Ratajczak, 2014: 250).
Niżej przedstawiam wyniki badań odnoszące się do trudności, jakich doświadczają niepełnoletni rodzice po narodzinach dziecka (rys. 2).
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Rys. 2. Rodzaj sfery życia, w której niepełnoletni rodzice przeżywają trudności po narodzinach
dziecka

Zarówno w przypadku niepełnoletnich matek, jak i ojców, przyjście dziecka
na świat powoduje liczne trudności w sferze materialno-bytowej. Sytuacja taka
zdaje się uzasadniona, albowiem wraz z narodzinami dziecka pojawiają się potrzeby związane z jego pielęgnacją, opieką medyczną czy też leczeniem. Wciąż
narastające koszty związane z utrzymaniem dziecka, ale także nowo powstałej
(niesformalizowanej) rodziny, stanowią znaczne obciążenie dla niepełnoletnich
osób, które są w dalszym ciągu uzależnione finansowo od swoich rodziców
i realizują obowiązek szkolny, co uniemożliwia im podjęcie pracy zarobkowej.
Poniższa wypowiedź jednego z badanych chłopców jest ilustracją przeżywanych trudności:
[Wywiad nr 19; wiek badanego: 17 lat; wiek dziecka: 2 lata]: Cały czas coś na głowie, że tu pieniądze skądś trzeba wykombinować, jak nie stąd, to od kogoś innego, cały czas jeden kłopot na
głowie, skąd tu pieniądze brać. Małej trzeba było kupować mleko cały czas, pieluchy, a to kosztuje i to bardzo dużo, czasami mój ojciec nam dawał jakąś kasę, ale nie wystarczało na wszystko. No i w takiej sytuacji, jak już nie miałem pomysłu, skąd pożyczyć albo gdzie zarobić, to w
domu była gęsta atmosfera. Cały czas w nerwach, bo przecież takiemu małemu dziecku nie da
się wytłumaczyć, że nie mamy kasy, no nie? I to chyba był nasz największy problem.

Narodziny dziecka sprawiają także, że dziewczęta, które przedwcześnie zostają matkami, przeżywają trudności w sferze psychicznej. Jak można przypusz-
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czać, sytuacja taka zdaje się konsekwencją doświadczania silnego stresu, braku
akceptacji najbliższego otoczenia czy też negatywnych emocji.
Badania, jakie zrealizowałem, pokazują, że ci młodzi ludzie przeżywają także
liczne trudności związane z opieką nad dzieckiem (ten rodzaj trudności umieszczono na wykresie w kategorii „inne”). Szczegółowa analiza wypowiedzi zarówno
niepełnoletnich matek, jak i ojców, ujawnia brak wiedzy oraz umiejętności
w zakresie czynności opiekuńczo-wychowawczych, co wiązać można ze zbyt
młodym wiekiem nastoletnich rodziców, a tym samym brakiem przygotowania
do podjęcia i pełnienia tej roli.
Po narodzinach dziecka zmienia się zatem rodzaj i intensywność doświadczanych trudności. Jakkolwiek jest to wydarzenie, które generuje szereg emocji,
to jednak w większości przypadków są one pozytywne. Trudności zatem, jakie się
pojawiają, obejmują głównie sferę poznawczą oraz działaniową.
Zaprezentowane wyniki badań wskazują więc na potrzebę uruchamiania zarówno wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego, jak też wsparcia informacyjnego. Kompleksowo udzielana pomoc sprzyjać może bowiem niwelowaniu
wielu konsekwencji przedwczesnego rodzicielstwa, których doświadczają niepełnoletnie matki oraz nastoletni ojcowie.
Przedstawione powyżej wyniki badań obejmują jedynie informacje o trudnościach przeżywanych przez niepełnoletnich rodziców. O trudnościach, których
doświadczają ich rodziny pochodzenia, można jedynie wnioskować, znając reakcje rodziny na wiadomość o ciąży. Są to głównie reakcje emocjonalne, równie
silne jak w przypadku niepełnoletnich rodziców i w większości przypadków
przyjmujące charakter emocji negatywnych.
Warto w tym miejscu wskazać, że podjęcie i pełnienie roli rodzica przez niepełnoletnie osoby jest dla ich rodzin sytuacją niezwykle trudną. Zbyt młody wiek
małoletnich rodziców, a w związku z tym brak niezależności ekonomicznej czy
też mieszkaniowej oraz wynikający z regulacji prawnych brak możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej sprawia, że urodzenie się dziecka niepełnoletnich
osób wprowadzać będzie w życiu ich rodziny generacyjnej zupełnie nową, często
trudną sytuację, w której ciężar odpowiedzialności spada właśnie na rodziców
małoletnich osób.
Jakkolwiek badania, jakie dotąd przeprowadziłem wśród niepełnoletnich rodziców, nie obejmowały swym zasięgiem wskazanej wyżej kwestii (wspierania
rodzin generacyjnych małoletnich rodziców), to jednak można jedynie domyślać
się braku, a przynajmniej niedostatku tego wsparcia. Istnieje zatem potrzeba
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udzielania tym rodzinom różnego rodzaju wsparcia, w tym przede wszystkim
wsparcia informacyjnego oraz pomocy materialnej i ekonomicznej.

3. Wsparcie udzielane niepełnoletnim rodzicom
Przedstawię teraz wyniki badań dotyczące wsparcia, jakie niepełnoletni rodzice
otrzymują zarówno po uzyskaniu informacji o ciąży, jak i po narodzinach dziecka, ze wskazaniem na to, kto udziela wparcia, jakiego rodzaju jest to wsparcie
i czy jest ono w ocenie niepełnoletnich rodziców odpowiednie do ich potrzeb.
Jakkolwiek uzyskanie informacji o poczęciu dziecka oraz jego narodziny to
zdarzenia jakościowo odmienne, generują one bowiem różnego rodzaju konsekwencje, to w przypadku obu tych zdarzeń niemal wszystkie niepełnoletnie osoby otrzymują wsparcie.
A oto jak przedstawiają się wyniki badań wskazujące na to, kto udziela
wsparcia niepełnoletnim rodzicom zarówno po uzyskaniu informacji o ciąży, jak
i po urodzeniu się dziecka. W pierwszej kolejności (rys. 3) przedstawiam dane
dotyczące małoletnich dziewcząt, na kolejnym wykresie (rys. 4) prezentuję dane
odnoszące się do tego, kto udziela wsparcia niepełnoletnim ojcom.

Rys. 3. Osoby, które udzielają wsparcia małoletnim dziewczętom
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Rys. 4. Osoby, które udzielają wsparcia niepełnoletnim chłopcom

Jak pokazują zrealizowane badania, tymi, którzy pomagają, są najczęściej
członkowie najbliższej rodziny, a więc rodzice oraz rodzeństwo. Rodzina stanowi
więc najbliższe i zarazem najcenniejsze źródło wsparcia. Poza nią, wsparcia niepełnoletnim osobom udzielają także ich przyjaciele (rówieśnicy). Jakkolwiek
pomoc ta jest jakościowo, a może nawet ilościowo odmienna od tej świadczonej
przez rodzinę, to jednak jej występowanie spełnia niezwykle istotną rolę w procesie radzenia sobie z konsekwencjami przedwczesnego poczęcia dziecka oraz jego
narodzinami (Ratajczak, 2014: 255-256).
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na różnice w zakresie rodzaju
wsparcia udzielanego niepełnoletnim matkom i nastoletnim ojcom zarówno
po uzyskaniu informacji o ciąży, jak i po narodzinach dziecka. Dane odnoszące
się do rodzajów wsparcia, jakie udzielane jest niepełnoletnim dziewczętom po
uzyskaniu przez nie informacji o ciąży, przedstawiam na poniższym wykresie
(rys. 5).
Jak się okazuje, małoletnie dziewczęta po uzyskaniu informacji o ciąży
otrzymują głównie wsparcie informacyjne w postaci dobrych rad i wskazówek
związanych z przebiegiem ciąży. Informacje takie mają niezwykle ważne znaczenie nie tylko dla zdrowia małoletnich dziewcząt, ale także dla rozwijającego się
płodu. Wsparcie informacyjne udzielane małoletnim dziewczętom przez ich
najbliższą rodzinę jest dla nich na tyle wystarczające, że nie korzystają one
z usług instytucji powołanych do udzielania tego typu pomocy. Obok wsparcia
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informacyjnego, dziewczęta otrzymują wsparcie emocjonalne. Jak można więc
przypuszczać, ten rodzaj wsparcia, udzielony ze strony osób znaczących, pozwala
nastoletnim dziewczętom na uwolnienie się od własnych napięć, niepokojów, czy
wreszcie umożliwia wyrażanie obaw, głównie związanych z ich przyszłością.
Zrealizowane badania dowodzą, że dziewczęta po uzyskaniu informacji o ciąży
w mniejszym stopniu otrzymują wsparcie instrumentalne. Narodziny dziecka
sprawiają jednak, że niepełnoletnie matki otrzymują od swych najbliższych nie
tylko wsparcie informacyjne oraz emocjonalne, ale także to, które po przyjściu
dziecka na świat ma bardzo ważne znaczenie, a więc wsparcie instrumentalne
(mowa tu o pomocy rzeczowej, pieniężnej oraz pomocy w opiece nad dzieckiem)
(Ratajczak, 2008: 123).

Rys. 5. Rodzaj wsparcia udzielanego niepełnoletnim dziewczętom po uzyskaniu informacji o ciąży
oraz po narodzinach dziecka

Przejdę teraz do prezentacji oraz omówienia wyników badań dotyczących
rodzaju wsparcia, jakie udzielane jest niepełnoletnim chłopcom zarówno po
uzyskaniu przez nich informacji o poczęciu dziecka, jak i po jego narodzinach
(rys. 6).
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Rys. 6. Rodzaj wsparcia udzielanego małoletnim chłopcom po uzyskaniu informacji o ciąży oraz
po narodzinach dziecka

Niepełnoletni chłopcy po uzyskaniu informacji o poczęciu dziecka oraz po
jego narodzinach w większości wypadków uzyskują wsparcie instrumentalne.
Otrzymują więc nie tylko wsparcie finansowe, ale także materialne. Ten rodzaj
wsparcia odgrywa w przypadku niepełnoletnich chłopców niezwykle ważną rolę.
Przypuszczać można, że jego brak lub niedostatek prowadzić może do rezygnacji
z nauki na rzecz pracy zarobkowej.
Zdarzenia, o których tu mowa, sprawiają, że małoletni chłopcy otrzymują
także wsparcie emocjonalne, które sprzyjać może zachowaniu przez nich równowagi psychicznej, a to z kolei może korzystnie wpływać nie tylko na zakres, ale
także jakość podejmowanych przez nastoletnich ojców czynności rodzicielskich.
Badania wśród niepełnoletnich ojców wskazują na znaczne niedostatki w zakresie wsparcia informacyjnego. Podobnie jak po uzyskaniu informacji o poczęciu dziecka, tak i po jego narodzinach małoletni ojcowie prawie w ogóle nie
otrzymują wsparcia tego rodzaju. Jak wynika z badań, najbliższa rodzina nie
świadczy tego typu pomocy. Z kolei instytucje wsparcia społecznego, które mogłyby pełnić rolę informacyjną, nie oferują w Polsce pomocy małoletnim ojcom.
Zarówno w badaniach wśród niepełnoletnich matek, jak i ojców podjąłem
próbę ustalenia skuteczności udzielanego im wsparcia. Jak się okazuje, skutecz-
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ność ta jest w ich ocenie bardzo wysoka. Tak oceniona skuteczność postępowania wspierającego pokazywać może, jak bardzo jest ono potrzebne niepełnoletnim rodzicom, dowodzi też tego, jak wiele dla nich znaczy.

Podsumowanie
Wyniki badań pokazują zatem, że niepełnoletni chłopcy i małoletnie dziewczęta
po uzyskaniu informacji o ciąży doświadczają trudności w niemalże wszystkich
wyróżnionych sferach ich funkcjonowania (wyjątkiem jest sfera życia towarzyskiego). Tym, co różnicuje częstość przeżywania trudności w różnych sferach
życia, jest płeć niepełnoletnich rodziców: dziewczęta znacznie częściej aniżeli
chłopcy doświadczają trudności w sferze życia szkolnego i psychicznego oraz
w sferze zdrowotnej, chłopcy natomiast przeżywają przede wszystkim trudności
w sferze materialno-bytowej.
Po narodzinach dziecka płeć niepełnoletnich rodziców różnicuje głównie
częstość doświadczania trudności natury psychicznej – zdecydowanie częściej
trudności te są udziałem dziewcząt. W omawianym okresie pojawiają się też
(choć w nielicznych przypadkach) trudności w sferze życia towarzyskiego.
W odpowiedzi na trudności, których doświadczają niepełnoletni rodzice,
wsparcia udziela najczęściej ich rodzina, która sama tego wsparcia potrzebuje,
a którego – jak można się domyślać – nie otrzymuje. Rodzaj pomocy udzielanej
niepełnoletnim rodzicom zależy w największym stopniu od ich płci, bardziej
bowiem zróżnicowane wsparcie (informacyjne, instrumentalne i emocjonalne)
otrzymują dziewczęta. Z kolei chłopcom zarówno po uzyskaniu informacji
o poczęciu dziecka, jak i po jego narodzinach brakuje wsparcia informacyjnego.
Znamienna jest niemal całkowita nieobecność wsparcia ze strony instytucji.
Przedstawione w artykule informacje dotyczące wsparcia udzielanego niepełnoletnim rodzicom ukazują więc liczne nieprawidłowości w tym względzie
i skłaniają do formułowania postulatów i wskazówek. Należy zatem dostrzegać
konieczność tworzenia instytucji udzielających wsparcia niepełnoletnim rodzicom i ich rodzinom, a także uruchamiania działań w tym obszarze w placówkach
już istniejących. Zakres działalności instytucji ukierunkowanych na niesienie
pomocy nie tylko małoletnim rodzicom, ale także ich rodzinom generacyjnym,
mógłby obejmować: udzielanie informacji z zakresu prawa, świadczeń socjalnych, jak również informacji o możliwościach, a zarazem sposobach kontynuowania nauki szkolnej. Ponadto, korzystne byłoby także powoływanie grup
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wsparcia zarówno dla niepełnoletnich rodziców, jak też dla ich rodzin, oraz zapewnianie możliwości korzystania z zajęć w szkołach rodzenia.
Podsumowując, pragnę podkreślić, że uruchomienie stosownych środków
ukierunkowanych na niesienie pomocy małoletnim rodzicom i ich rodzinom
sprzyjać może zmaganiu się z krytycznym wydarzeniem, jakim jest nie tylko
uzyskanie informacji o poczęciu dziecka, ale także, a może nawet przede wszystkim, jego przyjście na świat. Ponadto, jak można przypuszczać, wsparcie udzielone w odpowiednim czasie, jak też we właściwym zakresie, może być czynnikiem motywującym małoletnich rodziców do angażowania się w działania
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Zaangażowanie tych młodych ludzi
w wykonywanie wyżej wymienionych czynności z pewnością rozpatrywać można
w kategoriach korzyści nie tylko w rozwoju ich dziecka, ale także umacnianiu
relacji partnerskich.
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Underage Parents and Their Families as the Subject
of Support. Independent Research
Summary
The subject of the theoretical and empirical research presented in this article is to support teenage
parents and their families.
Minor parenting is undoubtedly an experience which can be considered difficult, if not critical. An effective supporting action requires the diagnosis of this phenomenon such as the recogni-
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tion of the difficulties that affect underage parents and their families and also the scope and type of
assistance they receive. Such a diagnosis has been made by empirical studies, the results of which
have been presented in the article.
The research in question relate to the experiences of forty underage mothers and fathers. The
teenage mothers were studied in 2008, using the survey form. The teenage fathers, the research
conducted in the years 2012-2013, were studied by means of a biographical interview. The study
involved the girls and boys who became parents between the ages of 13 – 17, and whose child was
at least two months old at the time of the study.
The description of the juvenile boys and girls who experienced both difficulties and support
highlights two areas of these experiences: the first one associated with obtaining information about
the pregnancy; the second one associated with the birth of a child and taking up and playing the
role of a parent. In the description of the difficulties, the social sphere related to the problems was
indicated (such as: financial and living, health, family-life, school-life, social-life and psychological
sphere), whereas, in the characteristics of the given support, the source and type was determined
(informational, instrumental and emotional).
The results show that the underage boys and girls, after having been informed about their pregnancy, experience the difficulties in almost all the distinguished spheres of their functioning
(except for the sphere of social life). What differentiates the frequency of experiencing the difficulties in various spheres of life is their sex. It turns out that the girls more often than the boys meet
with the difficulties in the sphere of school life, mental health and in health; while the boys complain primarily about the difficulties in the financial and living sphere. After the birth of a child,
the sex of underage parents differentiates the frequency of mental health difficulties; much more of
them involve the teenage girls. During this period, there are also (though in a few cases), difficulties in the sphere of social life.
No matter how obtaining information about the child’s conception and its birth are qualitatively different events (they bring about different consequences), in the case of these two events
almost all the teenage parents receive support. This support is mainly given by their families and
friends, to a lesser extent. The type of support, to a great extent, depends on the sex of a teenage
parent; more diverse support (informational, instrumental and emotional) are received by the girls.
The boys miss information support. The almost total absence of support from the institution is
characterised.
The information in this article concerning the support for underage parents shows numerous
irregularities in this regard and indicates to formulate postulates and guidance. One should, above
all, erect institutions that deal with the support for underage parents and their families. The scope
of their activities should involve providing information in the field of law, social benefits, opportunities and ways to continue their schooling. It would be useful to create support groups both for
teenage parents and their families, including families of origin, because there are indications that
they, experiencing considerable difficulties.
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This text deals with one of the neglected topics of contemporary social
pedagogy which extends to developmental psychology and sociology.
This topic is so-called cult of youth which is often mentioned in the
academic literature, but has not been precisely conceptualized. This
text was therefore focused on the definition of basic category, i.e.
youth, and then discussed the relationship to the cult of youth and the
individual elements that helps to form it.
The cult of youth is associated with so called youth culture, which has
been spread and produced by global media. The influence of the media
has been already evident from the 60’s of the 20th century, when we
often talk about American cultural hegemony which presents within its
production the popular culture and youthful lifestyle, which is then
presented in magazines, music media, fashion industry, etc.
For contemporary capitalist society the concept of the cult of youth is a
useful concept as only successful, young and efficient individuals can
consume new and new products (as well as use the services) typical for
this still-rising imaginary phase of human life. Therefore the cult of
youth is the domain of successful people who do not want to lose their
success. Only socially successful can try to be “forever young”.
Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever?
Forever,
Forever young.
Alphaville, Forever Young

Introduction
The topic of youth is among the most discussed in disciplines such as social education, social and developmental psychology, sociology, and social pathology.
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Most treatises concerned with youth observe not only the specificities of adolescence, but also the peer groups and various aspects of contemporary youth, including manifestations classified as socially pathological.
Social education often observes the process of socialisation, the specific
norms of and roles acted by contemporary youths, and their typical attributes,
such as popular music, their image, fashion, slang, gestures, rituals, consumerism, communications, etc. (Kraus 2008; Procházka, 2012).
The cult of youth is often discussed in connection with the positive attributes
of youth. However, although regularly referenced in scholarly literature, the cult
of youth has not yet been precisely conceptualised. This theoretical paper seeks
to do exactly that: first, it focuses on defining youth and then it discusses the
phenomenon of the cult of youth and what it consists of.

Youth: attempt at a definition
In social education, the category of youth or youthfulness is indelibly linked with
the figure of Jean Jacques Rousseau. Youth is the antithesis of the adult world
from which it seeks to distance itself; it views the imagined world of adulthood is
corrupt, ruthless and conservative. Youthfulness is then perceived as ‘goodness,
friendship, nature and love’ (see Fischer, 1964: 17).
In this sense, the study of youth is not confined to recent years and decades.
Throughout the nineteenth and twentieth century, authors who in their theory
and practice dedicated themselves to youth have included A. S. Makarenko,
L. N. Tolstoy, Ch. Bühler, P. F. Lazarsfeld, H. Schelsky, H. Krautz, E. Erikson,
S. N. Eisenstadt, M. Montessori, T. Adorno and R. R. Bell. In the Czech lands,
there has also been a wealth of educational, sociological and psychological research, theories and findings concerning youth.
In most cases, youth has been studied in connection with the educational
process and leisure activities. However, the spotlight has sometimes been on
certain attitudes thought to be widely manifest among young people, including
rebellion, defiance, and critical attitude, or even attraction to phenomena that
are socially pathological, such as drug use, promiscuity, suicidal tendencies, vandalism, aggressiveness, alcoholism and crime (Smolík, 2010; Hartl, Hartlová,
2010). Some authors wrote about antisocial and delinquent behaviour, most
often in connection with youth gangs (Hofbauer, 2004; cf. Smolík, 2012).

Youth and the Cult of Youth?

205

Although the definitions of youth have been many, they are often considered
to be ‘a social group made up of people aged about fifteen to twenty-five, who no
longer fulfil the role of children, but are not yet conceded the role of adults by
society. Youth has its characteristic ways of thinking and behaviour, a distinct
system of models, norms and values.’ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001: 125)
In UNESCO documents the upper age limit for a youth is twenty-six years,
in UN materials youths are between fifteen and twenty-four years old (see Kraus,
2009: 361). For Kuchta, Válková et al. (2005), youth ends at eighteen.
It should be noted that ‘youth’ is a socio-culturally conditioned notion, and
that a society’s typical pattern of socialisation impinges on its understanding of
youth. Who young people are differs significantly from one society to another,
from one group to the next; indeed youths were first seen as a collective social
phenomenon only several decades ago (Boudon, Bernard, Cherkkaoui, Lécuyer,
2004: 112-113).
To classify youth, a great many alternative perspectives can be applied, which
vary according to discipline used to approach the phenomenon. In social psychology, for instance, youth is associated with categories of pubescence and adolescence. Pubescence is usually defined as the age bracket eleven to fifteen years,
and adolescence begins at fifteen and ends at twenty or twenty-two. The beginning of adolescence is linked to maturity of the reproductive system, and during
adolescence bodily growth is completed. However biological criteria are less
important for determining the end of adolescence; here criteria of psychology
(the achievement of personal autonomy), sociology (the adult role) and education (the achievement of education and obtaining of professional qualifications)
are foregrounded (cf. Macek, 2003).
Sociology respects the internal differentiation of youth, viewing it as a socio-historical phenomenon. Thus, youth can be defined as referring to any age
group bridging the period between childhood and adulthood, during which
physical, but more importantly psychosocial development is achieved, including
professional training (Buriánek, 1996; cf. Macek, 2003).
It is somewhat difficult to succinctly characterise contemporary youth.
According to the lay public, ‘everyone is as young as they feel’. Here the cult of
youth undoubtedly plays a role, being responsible for the fact that individuals are
counted as ‘youths’, who a few decades earlier would certainly not have belonged
to that category. Ondrejkovič (1997) described such postponing of adulthood as
the ‘pluralisation of the young age’; thus, youth is sometimes thought to end at
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thirty-two. In Poland, the term ‘youthaholism’ has been coined to describe obsession with youth, and can be considered coterminous with the cult of youth
(see Grotek, 2009).

Cult of youth and its constituent elements
For Hobsbawm (1998), the actor James Dean symbolised the cult of youth, because he was a typical hero whose life ended in his youth. In Western society,
a youth culture (and potentially the cult of youth) began to appear in the 1950s,
when it had the following crucial characteristics:
• Youth ceased to be the preparatory stage for adulthood, and became instead the final stage of human development.
• Youth is associated with mature market economies, in which youth culture represents enormous purchase power; moreover, each new generation of
adults socialises itself into a self-aware youth culture and adopts its practices.
• Youth is international, and this fact is linked to some of the aspects already mentioned (globalised contemporary music, fashion styles, etc.) (for more
detail see Hobsbawm, 1998: 334-337).
As a phenomenon, the cult of youth was increasingly seen in the 1960s and
beyond, and was not limited to the young generation itself. In Czechoslovakia
and later in the Czech Republic, it was manifest only in the early 1990s. The cult
of youth is also connected with what has been called the culture of youth, and is
produced and spread by the media, which are now often global (cf. Scruton,
2002). The influence of the media has been increasingly noticeable since the
1960s, when the concept of US cultural hegemony was first discussed. This hegemony proposed a popular culture and a youthful life style, which was then
disseminated further in magazines, musical records, etc. (cf. Hobsbawm, 1998).
The culture of youth takes pride in its ability to accommodate everything and
everyone. In other words, it breaks down the walls that prevent people from
achieving a sense of belonging, eroding all barriers, such as education, specialism, scholarly outlook, doctrine, and moral authority (Scruton, 2002: 146).
The cult of youth involves excessive veneration of youth and youthfulness. It
is a cliché of our times that a young (or youthful) person is always flexible, open,
and ready to undertake new tasks (see Eriksen, 2009: 133). This cult is linked to
popular culture, with what is ‘trendy’, such as up-to-date styles and fashion.
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Conversely, it negates all that is past and antiquated, criticising religion, morality, etc. (cf. Scruton, 2002).
Contemporary culture shows youth to be a goal representing fulfilment, not
as a transient period that must be left behind once the obligations of adulthood
lay claim to the individual (see Scruton, 2002: 143).
The cult of youth is also associated with sex appeal and sexual performance; lasting relationships are criticised as too limiting. Sexual performance can
even be supported by various pharmacological drugs sold in various forms as
gels, tablets or even chewing gum, under well-known brand names as Viagra,
ArginMax, Clavin etc. Natural aphrodisiacs are also used. The emphasis is on
pleasure and enjoyment. Rebellion, lack of grounding and relativising of values
are typical of the cult of youth. Other trends also become associated with this
cult, such as the postponing of parenthood.
A subset of the cult of youth is the cult of the body, which is manifest in the
pursuit of an ideal appearance, the obsession with fashion, but also in plastic
surgery and excessive fitness regimes, which in turn require the constant purchase of supplements or a fixation on healthy food. Companies selling beauty
products are also intimately involved with the cult of the body, and endeavour to
present their wares in line with the ‘philosophy’ of the cult of youth, alluding
copiously to it in their advertisements.
The cult of the body is represented by slimness, tan (produced in tanning
shops), dieting, surgical and cosmetic treatments (face lifting, skin resurfacing)
and other attributes of imagined perfection. In an individual who feels imperfect
and inferior, inner doubts and uncertainties converge into a single point: the
perception of one’s own body (see Giddens, 1999: 141). Needless to say, imperfection is incompatible with the cult of youth.
The obsession to be constantly online can also create feelings of imperfection, if one feels overwhelmed by the switched-on world. With the development
of smartphones, it is easy to be constantly available and enjoy the benefits of the
Internet; however, such behaviour can become compulsive, prompting proposals
to introduce diagnoses, such as ‘Internet addiction disorder’ or ‘netomania’ (see
Mühlpachr, 2009). A dynamic communication is in any case another attribute of
the cult of youth.
The mass media have played a crucial role in establishing and sustaining the
cult of youth, which is presented not only in TV ads and spots, but also in regular programming. This is also noticeable in communication style, which often
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adopts catchwords and adolescent slang. Sometimes a complete style (or a multitude of styles) is copied and adopted by the mass media, including gestures, facial expressions, the image, sexual promiscuity (often redefined as erotic experimentation), irresponsibility, etc. (cf. Macek, 2003; Vágnerová, 2008).

Chaotic consequences
In sum, the cult of youth references the ideal state, which young, successful,
healthy individuals focused on the self are required to embody. Such individuals
also identify with other attributes of youth. Typically, they need to be up-to-date
in fashion, music, choice of (preferably important) friends, and above all, in consumerism.
Heath and Potter (2012) have noted that non-conformism presented in advertisements is particularly effective in driving consumer spending, because the
identity of a brand can then be established by the process of differentiating these
products from those of others. For that reason most brands seek to become associated with the cult of youth.
Seven year olds are served a strongly sexualised popular culture, and find
themselves under the same pressures from the fashion industry as teenagers.
Those in their forties, meanwhile, hear from all sides that they should extend
their youth, are admonished to ‘improve’ their appearance by procedures such as
lifting, hair transplants and cosmetic surgery, and are advised not to become
fixed in their ways (Eriksen, 2009: 133).
Youth culture introduces chaos into established categories, within and without families. If both the daughter of eight and the father of forty-two feel
young, it is very difficult indeed to find a functional division of roles (Eriksen,
2009: 134). One consequence of the adoption of the cult of youth may be that the
roles of parents, adults and children become confused.
There are two basic strategies adopted by consumers in order to ‘remain
young’. The first strategy involves sustaining a lifestyle produced by identifying
with the period when one really was young. Such a person then adheres to the
consumption style of his adolescence, as manifest in listening to particular musical styles, a fashion sense dating to one’s youth that is conservative with respect
to present fashions, and seeking partners in certain time-tested environments:
concerts where particular musical styles prevails, author readings of favourite
writers, or lectures on preferred literary genres, etc.
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A second strategy for attaining a youthful life style involves constant adaptation to the most recent fashions. Such individuals need to closely observe emerging trends, be it in fashion, music, technology (the iPods, smartphones, tablets),
cosmetics or fitness.

Conclusion
In all cultures, adult life is connected with responsibility, permanence and the
performance of duties. When an individual comes of age, his personality is stable
and fully formed (see Eriksen, 2009: 133). Youth culture declares itself as radical,
unsettling, intolerable, confused and standing against the law (Scruton, 2002).
The cult of youth and its various elements not only create a perspective on
youthfulness; to a certain degree, they also distort the view of other developmental phases, for example, childhood and old age.
In the case of contemporary capitalism, the cult of youth is an advantageous
concept, because only successful, young and well performing people are in the
position to consume the endless array of new products and services available in
this ever-lengthening imaginary phase of human life. This is one of the reasons
why the cult of youth falls into the domain of the successful, who do not wish to
cease being achievers. Only an individual perceived by society as thriving can
attempt to be ‘forever young’. This paper has presented two basic strategies regarding ‘how to be young’. The first is a conservative, or rather conserving, strategy; the second is based on following new trends.
In conclusion, it should be noted that in most cases the cult of youth is not
connected with ‘real’ young people, but rather with abstract and socially constructed attributes linked to youthfulness by the media, and the beauty, fashion,
music and pharmaceutical industries. The cult of youth certainly deserves the
attention not only of social educationists, but also of sociologists and, in worst
cases, psychiatrists.
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Młodzież i kult młodości
Streszczenie
Niniejszy tekst zajmuje się tematem często pomijanym przez współczesną pedagogikę społeczną.
Chodzi o tak zwany kult młodości, o którym wspomina się w literaturze przedmiotu, lecz nigdzie
nie jest dokładnie zdefiniowany. W niniejszym tekście koncentruję się na definicji podstawowej
kategorii, czyli pojęciu młodzieży, a dalej omawiam stosunek do kultu młodości i poszczególnych
jego elementów.
Z pojęciem młodości czy młodzieńczości w pedagogice społecznej kojarzą się często poglądy
Jana Jakuba Rousseau. Młodość/mlodzieńczość stawiał on w opozycji do świata dorosłych, który
był według niego zepsuty, bezwzględny i konserwatywny. Młodzież była i jest podmiotem domniemanych lub rzeczywistych przejawów buntu, oporu, krytyki, ewentualnie także zjawisk
uznawanych za dewiacje społeczne (np. narkomania, rozwiązłość seksualna, samobójstwa, agresja,
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alkoholizm czy przestępczość). Należy także zwrócić uwagę na to, że określenie „młodzież“ warunkowane jest kontekstem społecznym i kulturowym oraz że istotną rolę w jego pojmowaniu odgrywa również socjalizacja. Mimo tego dokładne określenie, czym jest młodzież współczesna, jest
zadaniem trudnym. Z punktu widzenia laików „każdy jest młody, o ile się młodym czuje”. Rolę
niemniej istotną odgrywa również tak zwany kult młodości, który ma wpływ na fakt, że do kategorii młodzieży wlicza się także te osoby, których jeszcze parę dziesiątków lat temu nie można by bylo
do niej zaliczyć. Typowym bohaterem kultu mlodości był James Dean, którego życie skończyło się
wraz z jego młodością.
W społeczeństwach Zachodu już od lat pięćdziesiątych XX wieku pojawia sie zjawisko kultu
młodości, które można opisać poprzez trzy aspekty: 1) młodość przestaje być uważana za przygotowanie do dorosłości, lecz staje się w pewnym sensie ostatnim etapem pełnego rozwoju jednostki;
2) młodość łączy się z „rozwiniętymi gospodarkami rynkowymi”, dlatego że kultura młodzieżowa
koncentruje w sobie i reprezentuje olbrzymią siłę nabywczą, a także dlatego, że każde nowe pokolenie dorosłych świadomie w trakcie socjalizacji przyjmuje kulturę mlodzieżową i jej doświadczenie; 3) młodość wiąże się z takimi jej elementami, jak globalna muzyka, styl ubierania się, wybór
określonych kosmetyków itp.
Kult młodości łączy się z tak zwaną kulturą młodzieżową, której producentem i dystrybutorem są media globalne. Wpływ mediów jest zauważalny już od lat sześćdziesiątych XX wieku, od
kiedy zaczęto mówić o amerykańskiej kulturowej hegemonii, która prezentuje kulturę popularną
i młodzieżowy styl życia, rozpowszechniany następnie w czasopismach, muzyce, w filmach itp.
W kulcie młodości chodzi o przesadne czczenie młodości, młodzieńczości. Jeżeli byśmy chcieli
użyć słownika współczesnych stereotypów, znaczyłoby to, że młody człowiek jest zawsze elastyczny, otwarty, przygotowany do podejmowania nowych wyzwań. Kult młodości wiąże się także
z atrakcyjnością fizyczną i sprawnością seksualną; krytyce poddawane są stałe związki partnerskie,
które uważa się za ograniczające. Sprawność seksualna (np. w formie wzrostu erekcji czy, ogolnie,
potencji seksualnej) jest wspierana poprzez najrozmaitsze środki farmakologiczne w formie tabletek czy żelów. Akcent kładzie się na osiąganie rozkoszy i przyjemności.
Dla kultu mlodości charakterystyczne są przejawy buntu, braku stabilizacji i relatywizacja
wartości. Z tym łączą się poszczególne trendy odnoszące się do tego specyficznego kultu, np. odroczenie rodzicielstwa.
Do podzbiorów kultu mlodości należy także kult ciała w postaci przywiązania do wizerunku
i przestrzegania trendów modowych, ale także operacje plastyczne czy częste wizyty w centrach
fitness, stosowanie suplementów diety i przywiązanie do zdrowego odżywiania się.
Bardzo ważną rolę odgrywają media, współtworzące kult młodości, który następnie prezentowany jest w telewizyjnych spotach i reklamach oraz w innych produkcjach telewizyjnych. Znajduje
to odzwierciedlenie między innymi w komunikacji między ludźmi, kiedy slogany czy wyrazy slangu mlodzieżowego przenikają do języka osób dorosłych. Dorośli wręcz kopiują mlodzieżowy styl
życia (czy poszczególne style), np. poprzez przejęcie gestykulacji, mimiki, wizerunków, seskualnej
rozwiązłości (która definiowana jest jako eksperymenty erotyczne), brak odpowiedzialności itp.
Ogólnie, kult młodości jest konceptem, który odsyła do idealnego i wymaganego stanu młodych, zdrowych, osiągających sukces i indiwidualistycznie nastawionych jednostek. Typową charakterystyką kultu młodości jest bycie „in” – bycie na bieżąco – w modzie, muzyce, wybieraniu
(znaczących) przyjaciół i przede wszystkim w konsumpcji.
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Można wskazać dwie strategie konsumenckie dotyczące zjawiska „pozostawania młodym”.
Pierwsza z nich polega na identyfikacji z atrybutami własnej młodości, np. z określonym rodzajem
muzyki, sposobem ubierania się (stylem mody właściwym dla czasów własnej młodości) itp. Drugą
strategią jest z kolei nieustające dostosowywanie się do nowych trendów – charakterystycznych dla
prawdziwie „młodych” – w ubieraniu się, wyborze muzyki, korzystaniu z nowych technologicznych gadżetów (iPody, smartphony, tablety), stosowaniu kosmetyki, wellness itp.
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (5) 2014 POZNAŃ

Paulina Peret-Drążewska, Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2014, 222 s.

Obraz współczesnej młodzieży w jej własnych „oczach” staje się ciekawą przeciwwagą poznawczą dla odbicia jej wizerunku w świadomości pokolenia dorosłych czy osób starszych. To
znakomity pomysł, by odczytać sposób i zakres postrzegania de facto własnej generacji przez
tych, którzy mienią się jej częścią. Jest to zatem obraz ze środka „wulkanu” doznań, postaw,
zachowań czy przeżyć pokolenia, które przyszło na świat w warunkach radykalnie odmiennych od ich rodziców. Tak jednak jest z każdą generacją. Czy można jednak na tej podstawie
budować jakąkolwiek prognozę możliwych tendencji czy zmian w społeczno-kulturowym
wymiarze ponowoczesnego świata? To jest już zupełnie inna kwestia, aczkolwiek taki cel
postawiła sobie autorka opiniowanej książki. Jest bowiem przekonana, że można przewidywać
jakość społeczeństwa przyszłości na podstawie niejako autodiagnozy, samopoznania i samooceny młodzieży, która znajduje się przecież w świecie „pomiędzy”, w świecie rozmytych,
niejasnych perspektyw, narastającej niepewności gwarancji godnej egzystencji, wdrukowywanych jej braków perspektyw, szans, a nawet godnej emerytury.
To prawda, że młodzież „(…) stanowi źródło prospektywnych zmian rozwojowych, wnosząc do społeczeństwa dynamikę, witalność i «świeżość» poglądów, jest motorem napędzającym rozwój, co chroni życie społeczne przed stagnacją” – jak pisze autorka książki, ale zarazem wiemy z historii, że każda generacja jest także nośnikiem kontestacji, oporu, inhibitorem
zmian, które chcieliby wprowadzać dorośli, bardziej przecież świadomi istniejących i potencjalnych zagrożeń w rozwoju społeczeństw czy funkcjonowaniu państwa i jego instytucji.
Niniejsza rozprawa jest bardzo wartościowym studium teoretyczno-empirycznym, bowiem
powstała w środowisku akademickim, które kultywuje znakomite tradycje socjologii edukacji
i kultury.
Struktura książki jest logiczna, bowiem jej autorka konsekwentnie rozwija z każdym rozdziałem, jak w dobrej powieści kryminalnej, wątki społeczne globalnego świata, którego aktywnym uczestnikiem, także dzięki nowym mediom, jest głównie pokolenie młodzieży i młodego biznesu. Poznańska pedagog trafnie pokazuje złożoność, wielowymiarowość tego świata,
w którym młode pokolenie musi poradzić sobie z rozpoznaniem znaków jego homogeniczności i uniwersalizmu, lokalności i relatywizacji. To już nie jest świat młodych kontra świat
dorosłych/starszych, nie jest to świat spolaryzowanych i zantagonizowanych interesów, ocze-
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kiwań czy potrzeb, chociaż wciąż jeszcze funkcjonujący w nim obrońcy minionego ustroju,
reproduktorzy syndromu homo sovieticus chcieliby przedłużyć szanse swoich wpływów na
młode pokolenie, by przechować wartości jednorodnego aksjonormatywnie i kulturowo
świata. Właśnie dlatego tę pracę czyta się z dużą przyjemnością, bowiem jej autorka dobrze
osadziła przedzałożenia swoich badań w interdyscyplinarnej wiedzy o procesach, których jej
respondenci musieli doświadczać, a częściowo są też ich współ- i przeciwsprawcami.
Zapewne byłoby lepiej, gdyby sięgnęła nie tylko do polskiej i polskojęzycznej literatury
z nauk społecznych, ale podjęła także wysiłek przestudiowania zagranicznej literatury przedmiotu, by nie korzystać z gotowych dań wiedzy, ale samemu również przygotować własne
odczytanie najnowszych wyników badań w interesującej ją problematyce. Nie da się jednak
ukryć, że sprawnie i inteligentnie porusza się po świecie rodzimej literatury przedmiotu,
dokonując wyboru i transmisji tych poglądów, które pozwalają na lepsze zrozumienie obecnej
rzeczywistości codziennego świata polskiej młodzieży. Sam się zastanawiałem dzięki tej rozprawie, czy aby słuszne jest nieustanne rekonstruowanie wiedzy z psychologii rozwojowej na
temat okresu adolescencji w sytuacji, gdy nie ma nowych eksperymentów, laboratoryjnych
dowodów na dalsze trwanie modernistycznie opisywanych faz i właściwości rozwojowych
młodzieży, która żyje już w zupełnie innym świecie? Czy rzeczywiście etap przejściowy między dzieciństwem a dorosłością nie jest naznaczany „kulturą instant”, ponowoczesnością?
Warto tę książkę przeczytać i uwzględnić jej treść we własnych studiach nad socjalizacją
młodzieży. Moim zdaniem, pozycja ta powinna stać się przedmiotem analiz i sporów nie
tylko w środowisku pedagogicznym, ale także socjologicznym i psychologicznym. Wyniki
badań są dla nas potwierdzeniem, że wbrew temu, jak pisze się o młodzieży w tabloidach, nie
jest z nią tak źle. Można odetchnąć głęboko. Chociażby dlatego warto przeczytać tę rozprawę,
by nie ulegać demagogii ideologów i bojowników o jedynie słuszną prawdę o tak zwanej
zepsutej młodzieży.
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik (red.), Potencjał szkoły w tworzeniu
więzi ze środowiskiem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla
Stanisława Leszczyńskiego, Leszno 2013, 256 s.
Do recenzowanej przeze mnie pracy podeszłam z dużym zainteresowaniem ze względu na
proponowaną przez redaktorki tematykę, która mieści się w głównym nurcie moich zainteresowań i którą uważam za istotną w kontekście współczesnej dyskusji o jakości edukacji. Dla
redaktorek szkoła stanowi serce funkcjonowania społeczności lokalnej, wokół którego skupia
się zainteresowane rozwojem jednostki. To właśnie w instytucji szkolnej zauważają one potencjał do tworzenia konstruktywnych rozwiązań współczesnych problemów natury humanistycznej.
Jednakże aby szkoła mogła spełniać swoje funkcje w sposób niezagrażający jej misji, nastąpić musi szereg powiązań tej instytucji z pozostałymi członkami społeczności. To właśnie
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w szkole, w przekonaniu autorów tekstów tworzących niniejszą pracę, tkwi potencjał w tworzeni takich więzi ze środowiskiem, które w ostateczności doprowadzą do lepszego zarządzania jednostką uwikłaną w szereg istotnych zmian dokonujących się zarówno na poziomie
intra-, jak i interpersonalnym, z uwzględnieniem mikro-, endo-, egzo- i makrosytemu. Doświadczenia autorów, skupionych w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, UAM w Poznaniu, WSH w Lesznie, Uniwersytet
Śląski w Katowicach…), jak i zagranicznych, pozwoliły stworzyć obraz rzeczywistości edukacyjnej oparty na szeregu ciekawych obserwacji wynikających z uczestniczenia w czasami
odmiennych rzeczywistościach lokalnych, ale z poziomu naukowego skupionych orientacyjnie na globalnym i humanistycznym wizerunku podmiotu edukacyjnego, jakim jest uczeń
w relacji ze światem.
Niniejsza publikacja ukazuje rzeczywistość edukacyjną jako element, którym można zarządzać i który jest częścią społeczeństwa najbardziej uprawomocnioną do tworzenia nowych
wizji życia jednostek na wielu poziomach ich funkcjonowania. Owa przestrzeń edukacyjna
jest zarazem obszarem gotowym do otwarcia się na ciągle zmieniające się wymagania współczesnego świata. Bez zmian na poziomie szkolnictwa nie będzie możliwe stworzenie społeczeństwa demokratycznego, potrafiącego odnaleźć się w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy i jakości życia w ogóle. Istotnym jest fakt, iż autorzy publikacji
w sposób interesujący postrzegają rzeczywistość, w której funkcjonują, i opisują ją w oparciu
o rzetelne wyniki badań wykonywanych w kontekście poruszanej problematyki, pomimo iż
większość artykułów stanowi teoretyczne ujęcie poruszanych zagadnień. Znajdujące się
w publikacji artykuły stanowić mogą inspiracje do zapoczątkowania zmian w systemach edukacyjnych, które zmierzać powinny do nawiązywania współpracy ze środowiskiem, w jakim
funkcjonują. Rola szkoły jest podniesiona do rangi opiniotwórczej, wartościującej oraz łączącej różne aspekty życia ucznia, który po zakończeniu edukacji ma zostać wdrożony w społeczeństwo pracy i codziennego funkcjonowania, co czyni szkołę miejscem odpowiedzialnym
za jakość życia jednostek. Aspekt współpracy ze środowiskiem jest ogniwem koncentrującym
artykuły wokół problematyki kondycji współczesnego młodego człowieka, który powinien
zostać poddany odpowiednim wpływom świadomych swojej roli nauczycieli i zarządców
szkolnych. Współpraca szkoły ze środowiskiem jest szansą na stworzenie racjonalnych systemów edukacyjnych mających odzwierciedlenie w codziennej, współczesnej rzeczywistości.
Autorzy publikacji zwracają uwagę na aspekt zależności środowiska szkolnego od środowiska
lokalnego, w którym upatrują możliwość zmiany systemu edukacyjnego i – zwrotnie – jakości
życia poszczególnych jednostek.
Praca zbiorowa Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem może stać się przyczynkiem do propagowania orientacji humanistycznej w kontekście współczesnej edukacji,
a poszczególne stanowiska hipotetyczne mogą przyczynić się do realizacji określonych badań
naukowych prowadzonych w wielu krajach, co, z jednej strony, dałoby wiarygodny obraz
rzeczywistej interakcji środowiska szkolnego z lokalnym, z drugiej zaś – stworzyłoby konkretne możliwości rozwiązania problemów, z którymi borykają się zarówno nauczyciele, jak
i uczniowie oraz rodzice.
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W recenzowanej publikacji cennym jest zaprezentowanie zróżnicowanego charakteru
współpracy szkoły ze środowiskiem w różnych krajach Europy, co ukazuje różnice mentalnościowe wynikające z różnic kulturowych, jak i pozwala na wyodrębnienie najistotniejszych
aspektów tejże współpracy w dalszym kierowaniu i zarządzaniu placówką szkolną w taki
sposób, by nie powielać błędów innych krajów przy tworzeniu programów edukacyjnych.
Cennym wydaje się też aspekt doboru i konstrukcji publikacji dokonany przez redaktorki, które uwzględniły sensowny i logiczny dobór tematyki do poszczególnych części książki.
Książa podzielona jest na dwie części, które wynikają bezpośrednio z jej tytułu. Pierwsza część
poświęcona została potencjałowi szkoły w tworzeniu wysokiej jakości edukacji. Znajdujemy
w niej następujące artykuły:
• Joanny Madalińskiej pt. Motywowanie a przywództwo w szkole w kontekście budowania potencjału szkoły i jej jakości. Artykuł jest dobrym wprowadzeniem ukazującym zasadność podejmowanych w książce treści. Stanowi ciekawe ujęcie problematyki dotyczącej przywództwa, a konstrukcja merytoryczna jest w logiczny sposób prowadzona do interesujących
wniosków końcowych. Autorka jasno i precyzyjnie odpowiada na pytanie: Jak sprzyjać wysokiej jakość szkoły poprzez budowanie jej potencjału?
• Iris Mortag pt. Wspólnie uczyć dużej. Autorka przedstawia w ciekawy sposób dokonaną prezentację szkół, które przyjęły system edukacji oparty na wspólnotach. Definiując szkoły
wspólnotowe oraz ukazując ich specyfikę działania, autorka podkreśla te punkty strategii
uczenia wspólnotowego, które odwołują się do potencjału szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem. Dobrą stroną artykułu jest precyzyjne przedstawienie czytelnikowi niemieckiego
systemu edukacji, który funkcjonuje, jak się okazuje, od dawna i przynosi oczekiwane rezultaty edukacyjno-wychowawcze. Artykuł nie jest wolny ukazania niekorzystnych stron systemów wspólnotowych, co stanowi pozytywny aspekt opinii autorki, której nie sposób zarzucić
stronniczości.
• Joanny Łukasik pt. Znaczenie przywódczej roli wspólnoty w rozwoju jakości pracy szkoły. Artykuł jest konsekwentnym zabiegiem merytorycznym zarówno redaktorek książki, jak
i autorki artykułu, która kontynuuje temat przywództwa, przedstawiając systemy edukacyjne
w innych krajach europejskich. Na uwagę zasługuje wielowątkowość artykułu przedstawiona
w sposób syntetyczny i logiczny.
• Jowity Synal pt. Wsparcie nauczycieli w miejscu pracy w kontekście potencjału szkoły
i uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego. Autorka podejmuje istotną kwestie dotyczącą potencjału szkoły, bez którego współpraca ze środowiskiem lokalnym nie byłaby możliwa do określenia jako satysfakcjonująca. Artykuł zawiera prezentacje wyników badań własnych, co stanowi zdecydowanie o jego ważności.
• Inetty Nowosad i Romana Uździckiego pt. Innowacje poprzez rozwój szkolnej kultury
przedsiębiorczości. Artykuł zawiera ciekawe teoretycznie wskazówki niezbędne przy tworzeniu współpracy środowiska szkolnego z lokalnym, a także ukazuje szkołę jako pomost na
drodze rozwoju jednostki. Autorzy dokonują opracowania zestawu koncepcji teoretycznych
w zakresie przedsiębiorczości, co, w moim przekonaniu, wpisuje się w obszar opisywanej
tematyki. Poruszane przez autorów poszczególne wątki tematyczne są ciekawym ujęciem
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tematu przy jednoczesnym logicznym dążeniu do konkluzji. Zawartość merytoryczna jest
przedstawiona na wysokim poziomie.
• Agaty Rzymełki-Frąckiewicz pt. Istota szkoły w kształtowaniu kluczowych aspiracji
edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorka przedstawia szereg koncepcji teoretycznych dotyczących aspiracji jako takich, jak i, konkretnie, aspiracji edukacyjnych, ukazując istotny charakter systemu edukacji jako tego, który w bezpośredni sposób wpływa na przyszłość osób
uwikłanych w ów system. W tym krótkim artykule, w moim przekonaniu, brakuje chociażby
wątków wpływu społeczności na kształtowanie aspiracji edukacyjnych uczniów. Autorka
skupiła się tylko na roli szkoły, a w kontekście całości publikacji taki wątek stanowiłby ciekawy punkt odniesienia do dalszych rozważań.
• Katarzyny Tomasik pt. Zapotrzebowanie społeczne na wczesne wsparcie edukacyjne
dzieci w perspektywie europejskiej. Artykuł ten zamyka pierwszą część książki, ukazując perspektywę krajów europejskich w kwestii wsparcia edukacyjnego na poziomie przedszkolnym.
Autorka zwraca uwagę na ważny temat we współczesnej debacie o szkolnictwie, który stanowi
ważki aspekt polityki wielu krajów europejskich. Coraz częściej rodzice stawiają wymagania
wobec państwa w kwestii jak najwcześniejszego przygotowania dzieci do życia zawodowego.
Artykuł ten w sposób precyzyjny i ciekawy ukazuje orientacje polityczną różnych krajów
w aspekcie wczesnej opieki edukacyjnej. Jest to obszerny tekst, który przy wykorzystaniu
licznych pozycji bibliograficznych ukazuje niezafałszowany obraz rzeczywistości.
Druga część książki poświęcona została kwestiom poruszanym w następujących artykułach:
• Mariusza Pacholaka pt. Wzajemność i sprawiedliwość jako niedoceniane wartości potencjału człowieka i szkoły. Autor ukazuje rzeczywistość, w której uczeń, jako ogniwo łączące
środowisko szkolne z lokalnym, jest uposażony w odpowiednie wartości, dzięki czemu będzie
mógł spełniać ważkie społecznie oczekiwania formułowane wobec niego. Interesującym okazuje się filozoficzne spojrzenie na treści dotyczące współpracy szkoły ze środowiskiem.
• Moniki Kędziory pt. Potencjał rodziny i szkoły w rozwijaniu filozoficznego myślenia
dzieci w poznawaniu świata. W artykule przedstawiony zostaje fundamentalny aspekt myśli
humanistycznej, jakim jest filozofia, która, choć często pomijana w systemie edukacji, stanowi
ważki problem w rozwoju uczniów. Autorka ukazuje zasadność myślenia filozoficznego na
temat relacji rodzina – dziecko, uczeń – nauczyciel. Artykuł stanowi interesujący punk widzenia, przedstawiony w klarowny sposób.
• Ewy Karmolińskiej-Jagodzik pt. Poczucie tożsamości i własnej wartości uczniów w relacjach interpersonalnych wynikających z roli rodziny i szkoły. Autorka przedstawia psychologiczny aspekt rozwoju jednostki w specyficznej sytuacji interakcji pomiędzy szkołą a środowiskiem rodzinnym w relacji intrapersnonalnej. Prezentując holistyczny aspekt rozwoju
człowieka, autorka wskazuje na związek pomiędzy rożnymi środowiskami, w których partycypuje jednostka uwikłana w system edukacyjno-rodzinny. Artykuł zawiera szeroką bazę
bibliograficzną.
• Aleksandry Sander pt. Środowisko lokalne w kontekście działań profilaktycznych,
w którym autorka ukazuje zasadność stosowania działań profilaktycznych mających na celu
odpowiednie kształtowanie potencjału ucznia. Według autorki, niezbędnym elementem
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w procesie profilaktyki jest współpraca podmiotów mających najważniejszy wpływ na kształtowanie osobowości uczniów. Artykuł zawiera obszerne ujęcie tematu, przedstawione w rzetelny sposób.
• Ireneusza Bochno pt. Młodzież wobec zjawiska migracji zarobkowej – szanse i zagrożenia. W artykule tym autor skupia się na wybranych aspektach sytuacji Polaków na europejskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i zagrożeń związanych z migracją
zarobkową. Istotnym elementem artykułu jest prezentacja badan i doniesień naukowych
zebranych przez autora w powyższym temacie.
• Magdaleny Brzozowskiej pt. Edukacja zawodowa wobec wyzwań rynku pracy. Doniesienia niemieckie. Autorka podjęła w swoim artykule kwestie korespondencji pomiędzy systemami edukacyjnymi a środowiskiem, w jakim funkcjonować będzie uczeń jako przyszły
pracownik, ukazując doświadczenia niemieckie, co stanowi interesujący punkt porównawczy
dla polskiego czytelnika. Bazując na doświadczeniach zachodnich, autorka dowodzi, jak istotna jest mobilizacja zasobów społecznościowych w kontekście rozwoju potencjału przyszłych
pokoleń w obszarze ich zawodowego funkcjonowania.
• Inetty Nowosad pt. Zrównoważony rozwój drogą odbudowy więzi szkoły ze środowiskiem. Autorka prezentuje wizję możliwości odbudowy więzi ze szkoły ze środowiskiem,
przewrotnie wskazując samym tytułem artykułu, iż nie zawsze te więzi istnieją, a jeśli już, to
pozostawiają wiele do życzenia. Optymistyczny akcent obecny w zakończeniu rozważań ukazuje rzeczywistość edukacyjną jako ciągle rozwijającą się, a zatem gotową do zmian rzeczywistości w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Książkę oceniam wysoko zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Teksty zostały przygotowane w sposób precyzyjny, z uwzględnieniem tytułu książki jako wiodącego wątku w poszczególnych wywodach. Dobór artykułów przez redaktorki został przemyślany, w związku z czym wszystkie one stanowią logiczną całość w opublikowanym tomie.
dr hab. Teresa Wilk
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Sprawozdania

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (5) 2014 POZNAŃ

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań, 22 maja 2014 roku

W dniu 22 maja 2014 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”.
Konferencja, podczas której zaproponowano podjęcie rozważań teoretycznych oraz przedstawienie praktycznych implikacji związanych z wymienionym w tytule obszarem, stanowi
odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na badania różnorodnych obszarów diagnozy. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Metodologii Nauk o Edukacji oraz Zakład Poradnictwa Społecznego WSE. Komitet naukowo-organizacyjny konferencji stanowili: prof.
UAM dr hab. Sławomir Banaszak, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, dr Joanna Kozielska, mgr Justyna Cieślińska (sekretarz konferencji), mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka (sekretarz konferencji) oraz mgr Magdalena Smolarek. Ponadto, przy jej organizacji aktywnie
współpracowali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Poradnictwa Społecznego „po
MOC”.
Ogólnopolski oraz interdyscyplinarny charakter konferencji sprzyjał aktywnej debacie
szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką diagnozy, a jej otwarta formuła,
budząc ciekawość poznawczą, zachęciła do udziału w żywych dyskusjach i umożliwiła wymianę refleksji i poglądów zarówno teoretykom, jak i praktykom.
Organizatorzy konferencji zaproponowali dwa główne obszary tematyczne i dyskusyjne
konferencji, wokół których skoncentrowano poszczególne wystąpienia:
1. Diagnoza w badaniach społecznych; diagnoza dla potrzeb pedagogiki jako nauki; specyfika różnych obszarów badań, strategie, metody i techniki badań.
2. Diagnoza w wymiarze środowiskowym i klinicznym; diagnoza dla potrzeb praktyki;
specyfika diagnoz środowiskowych i jednostkowych odnoszących się do zróżnicowanych
sytuacji zbiorowości, grup i jednostek, metody diagnozowania środowiska i jednostek, narzędzia diagnostyczne.
Konferencja została podzielona na dwie części – pierwsza z nich, dwuczęściowa sesja plenarna, charakteryzowała się ogólnym, wyznaczającym problematykę obrad charakterem,
natomiast druga, która przybrała postać trzech równoległych sesji tematycznych, miała charakter ukierunkowany specjalistycznie. Należy wspomnieć, iż w ramach konferencji zorgani-
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zowano w godzinach popołudniowych trzy bezpłatne warsztaty dla studentów Wydziału
Studiów Edukacyjnych, które zostały przeprowadzone przez praktyków. Warsztat „Diagnoza
pedagogiczna w poradnictwie – metody i wskazówki praktyczne” przeprowadziła mgr Kamila
Szrama, pedagog i terapeuta pedagogiczny reprezentujący Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gnieźnie, warsztat „Wczesna diagnoza sprawności motorycznych kluczem
do opanowania umiejętności pisania – warsztat kreatywnych ćwiczeń motoryki małej i dużej
na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” prowadziła mgr Małgorzata Moszyk, pedagog
i nauczyciel z International School of Poznan, natomiast warsztat „Niezbędnik wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej dla pedagoga” – mgr Justyna Cieślińska, doktorantka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz psycholog, pedagog i doradca zawodowy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie.
Konferencję otworzył kierownik Zakładu Metodologii Nauk o Edukacji WSE, prof. UAM
dr hab. Sławomir Banaszak, którego wystąpienie nadało kierunek obradom. Następnie głos
zabrała prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego
WSE, która po krótkim słowie wstępnym przywitała przybyłych gości. Uroczyste otwarcie
obrad konferencji nastąpiło po powitaniu prelegentów przez Dziekana Wydziału Studiów
Edukacyjnych, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosika.
Pierwszą część sesji plenarnej, której moderatorem była mgr Justyna Cieślińska, otworzyło wystąpienie prof. UAM dr hab. Sławomira Banaszaka, który poruszył problematykę diagnozy jako ogólnego pojęcia oraz jej implikacji dla empirycznych badań społecznych. Z kolei
prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek poświęciła swój referat problematyce łączenia paradygmatu normatywnego i interpretatywnego w badaniach pedagogicznych, ilustrując specyfikę jednoczesnego wykorzystania badań ilościowych i jakościowych w diagnozowaniu zjawisk
społecznych – wybiórczymi wynikami autorskich badań karier zawodowych. Dr Maciej Kokociński, reprezentujący Instytut Socjologii UAM, poświęcił swoje wystąpienie metodologicznym problemom diagnozowania zjawisk społecznych. Następnie dr Mariusz Granosik
z Uniwersytetu Łódzkiego omówił zagadnienie diagnostyki interpretatywnej w pedagogice
społecznej w perspektywie związanych z nią nadziei, szans, a także zagrożeń. Dr Jolanta
Twardowska-Rajewska (WSE UAM) skoncentrowała się na zagadnieniach związanych
z kompleksową diagnozą gerontologiczną CGE jako narzędziem diagnozy osób starszych,
natomiast dr Renata Wawrzyniak-Beszterda (WSE UAM) na diagnostycznych możliwościach
badań panelowych. Na zakończenie pierwszej części głównej sesji plenarnej dr Małgorzata
Rosalska (WSE UAM) poruszyła problematykę diagnostyki w doradztwie zawodowym
w kontekście pojawiających się obecnie wyzwań.
Po żywej dyskusji oraz krótkiej przerwie kawowej odbyła się druga część sesji plenarnej.
Jej moderatorem był prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak. Panel otworzyła prof. zw. dr
hab. Ewa Solarczyk-Ambrozik z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, która poświęciła
swoje rozważania zagadnieniu diagnozy jako podstawy polityki edukacyjnej. Następnie prof.
zw. dr hab. Zbigniew Woźniak, reprezentujący Instytut Socjologii UAM, skoncentrował się na
problematyce diagnozowania z perspektywy problemów społecznych. Prof. UAM dr hab.
Hanna Krauze-Sikorska (WSE UAM) omówiła mikro- i makrokonteksty w procesie systemowej diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, nato-
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miast wystąpienie prof. UAM dr hab. Marka Budajczaka (WSE UAM) dotyczyło problemów
diagnozy w kontekście edukacji domowej. Podsumowaniem sesji był referat dr hab. Małgorzaty Pamuły-Behrens, reprezentującej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w którym
prelegentka przedstawiła narzędzia do diagnozowania kompetencji językowych i kulturowych.
W dyskusji po zakończeniu części referatowej pojawiło się wiele ważkich pytań i zagadnień, które budzą ciekawość poznawczą zarówno środowiska akademickiego, jak i praktyków.
Liczba oraz bardzo zróżnicowana problematyka zgłoszonych referatów była imponująca,
dlatego dalsze wystąpienia realizowane były w trzech równoległych, kilkugodzinnych sekcjach
tematycznych, z których każda podzielona była na dwie części. Dyskusje w poszczególnych
panelach zostały poświęcone następującym blokom tematycznym:
– w zespole pierwszym obrady dotyczyły problematyki diagnozy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz instytucjach (szkoła, świetlica socjoterapeutyczna itd.);
– w zespole drugim omawiano zagadnienie diagnozy w kontekście nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz preorientacji edukacyjno-zawodowej;
– w zespole trzecim skoncentrowano się na diagnozie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, środowiska, relacji z innymi oraz zachowań w sytuacjach trudnych.
Moderatorami pierwszej sesji tematycznej, poświęconej diagnozie w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz instytucjach, były dr Urszula Tokarczyk Bar (I część) oraz
mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka (II część). Obrady zespołu otworzył referat mgr Justyny
Cieślińskiej (WSE UAM, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie) dotyczący
neutralnej kulturowo diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, która stanowi wyzwanie dla
współczesnego poradnictwa. Następnie mgr Agnieszka Sternak (Wydział Psychologii UW)
omówiła zagadnienie diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego (SPD) w praktyce
psychologicznej jako przykład łączenia kontekstu odkrycia i kontekstu uzasadnienia w działalności naukowej i terapeutycznej. Z kolei dr Daniel Śledziński (Instytut Językoznawstwa
UAM) podjął rozważania związane z parametryzacją gier dziecięcych dla potrzeb diagnostycznych. Następnie dr Anna Mańkowska (WSE UAM) skoncentrowała się na zagadnieniu
diagnozy wybranych aspektów klimatu klasy szkolnej za pomocą tarcz socjalnych. Podsumowaniem pierwszej części sekcji panelowej było wystąpienie mgr Pauliny Gołaski (WSE UAM),
w którym autorka przedstawiła kontrowersje wokół ADHD, ze szczególną koncentracją na
ograniczeniach diagnostycznych etykiet społecznych.
Drugą część obrad pierwszej sekcji tematycznej otworzył referat dr Anny Gulczyńskiej
(WSE UAM), który został poświęcony diagnozie dziecka molestowanego. Jako kolejny wystąpił mgr Jarosław Haładuda (iDEiS Jarosław Haładuda), przedstawiając problematykę diagnozowania potrzeb najmłodszych dzieci i oczekiwań ich rodziców wobec żłobka i przedszkola.
Następnie mgr Magdalena Roszak, reprezentująca Pedagogium – Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, skoncentrowała się na problematyce diagnozowania rozwoju dzieci
w wieku przedszkolnym. Dwie kolejne prelegentki, mgr Katarzyna Banaszak oraz mgr Lucyna
Myszka (WSE UAM), dokonały analizy funkcjonowania poznańskich świetlic na podstawie
badań własnych. Następnie mgr Aneta Baranowska (WSE UAM) podjęła zagadnienie diagnozy ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży oraz jej implikacji dla praktyki edukacyj-
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nej. Na zakończenie pierwszej sesji tematycznej lic. Marta Kania, reprezentująca Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, poruszyła problematykę diagnozowania dojrzałości
dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Druga z sesji tematycznych poświęcona została zagadnieniu diagnozy w kontekście nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz preorientacji edukacyjno-zawodowej. Moderatorem była prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (I część) oraz dr Joanna Kozielska (II część).
Obrady tej części otworzył referat dr Jolanty Nawój-Połoczańskiej z Instytutu Pedagogiki US,
który poświęcony został autodiagnozie dokonywanej na podstawie dokumentów aplikacyjnych. Następnie dr Anna Wawrzonek (WSE UAM) poruszyła problematykę zastosowania
analizy SWOT w diagnozowaniu lokalnych rynków pracy. Kolejny referat, autorstwa dr Joanny Kozielskiej (WSE UAM), koncentrował się wokół zagadnień diagnozy sytuacji życiowej
osób powracających z emigracji zarobkowej. Na zakończenie pierwszej części tej sesji tematycznej dr Joanna Szłapińska (WSE UAM) wygłosiła referat na temat biograficznych determinantów karier edukacyjno-zawodowych menedżerów.
Drugą część obrad tej sekcji tematycznej otworzył referat dr Grażyny Teusz (WSE UAM),
w którym prelegentka zaprezentowała możliwości wykorzystania badań biograficznych do
diagnozowania sytuacji rodzin na emigracji i badania ich sposobów radzenia sobie z trudnościami życia. Z kolei dr Małgorzata Kabat (WSE UAM) poświęciła swoje wystąpienie omówieniu diagnozy longitudinalnej i jej wykorzystaniu w badaniach nauczycieli. Zagadnienie to
kontynuowała dr Małgorzata Mikut (Instytut Pedagogiki US), prezentując referat pod tytułem „Jaki student, taki nauczyciel – diagnoza przygotowania do zawodu”. Ostatnie wystąpienie, autorstwa lic. Romany Owedyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczyło metod diagnozowania żołnierzy.
Ostatnia, trzecia z sesji tematycznych poświęcona została diagnozie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, środowiska, relacji z innymi oraz zachowań w sytuacjach trudnych. Moderatorem pierwszej części omawianego bloku tematycznego była dr Małgorzata
Kabat, drugiej natomiast – mgr Magdalena Smolarek. Obrady sesji otworzyła dr Joanna
Waszczuk (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) referatem poświęconym diagnozie resocjalizacyjnej i jej powiązaniu z projektowaniem działalności
profilaktycznej. Następnie dr Katarzyna Grajek, reprezentująca Wydział Nauk o Wychowaniu
UŁ, skoncentrowała się wokół problematyki diagnozy doświadczeń przemocy na podstawie
historii życia. Wystąpienie dr Ewy Kopeć (Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej-Curie) dotyczyło problematyki diagnozowania środowiskowa rodzinnego przez kuratora
sądowego. Mgr Kamila Wawrzycka, (Uniwersytet Wrocławski) omówiła zagadnienia związane z diagnozą relacji z bliskimi u osób osadzonych w zakładzie karnym, która jest istotnym
czynnika profilaktyki recydywy. Na zakończenie pierwszej części panelu mgr Dominika Wójcik-Chałupka z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiła referat dotyczący diagnozy poczucia winy na potrzeby profilaktyki ryzykownych zachowań drogowych i przy pracy wychowawczej ze sprawcami wypadków komunikacyjnych.
Rozpoczynając drugą część obrad trzeciej sesji tematycznej, dr Barbara Jankowiak (WSE
UAM) zaprezentowała kwestię związków partnerskich, dokonując jednocześnie diagnozy
współczesnych polskich rodzin. Kolejna prelegentka, mgr Laura Ćwikła, podkreślała w trakcie
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swego wystąpienia znaczenie diagnozowania rodzin i współpracy z rodzicami w ramach możliwości związanych z doradztwem oraz coachingiem. Dr Urszula Tokarczyk-Bar (WSE UAM)
zainteresowała słuchaczy omówieniem zagadnień związanych z prowadzeniem wywiadu
rozumiejącego, akcentując przy tym potrzebę holistycznej diagnozy. Mgr Bożena Kanclerz
(WSE UAM) zarysowała problem usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz roli rozpoznania ich potrzeb, aspiracji i planów życiowych w kontekście dalszego funkcjonowania. Kolejne wystąpienia – mgr Dominiki Przybyszewskiej (WSE
UAM), lic. Sylwii Marii Wieczorek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie) oraz lic. Katarzyny Nosek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) –
koncentrowały się wokół istotnych zagadnień związanych z diagnozą pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną dzieci w żłobkach oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Obrady trzech sekcji, ukierunkowane na problematykę interdyscyplinarnej diagnozy
w różnych sytuacjach i kontekstach badawczych zarówno z perspektywy jednostkowej, jak
i społecznej, przebiegały w niezwykle przyjaznej atmosferze, która sprzyjała wymianie wniosków i doświadczeń.
Podsumowując przebieg konferencji, należy zauważyć, iż w szeregu wystąpień zaprezentowano ważkie zagadnienia teoretyczno-empiryczne oraz przedstawiono nowe metody badawcze. Za niewątpliwy sukces należy uznać duże zainteresowanie prelegentów oraz frekwencję zarówno podczas głównej sesji plenarnej, jak i sesji tematycznych. Niezwykle inspirujące
debaty, które odbywały się miedzy poszczególnymi częściami, stanową dla organizatorów –
Zakładu Metodologii Nauk o Edukacji oraz Zakładu Poradnictwa Społecznego WSE – wyraźny wskaźnik motywujący do kontynuowania podjętej problematyki i zorganizowania w przyszłości kolejnej edycji konferencji.
mgr Justyna Cieślińska
mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka

Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji poświęconej podmiotowości osób
z niepełnosprawnością intelektualną – „Rodzice a dorosłość”, Poznań, 24-25 października 2014 roku
Dorosłość – moment w rozwoju, na który czeka się przez całe dzieciństwo. Czas, w którym
można zacząć wreszcie decydować o sobie. Upragniona okazja do podejmowania różnorodnych wyzwań i ról. Przestrzeń samorealizacji i odpowiedzialności. Czas spełnień… Czy jednak dla wszystkich? Powyższe pytanie nurtuje rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pojawia się ono dość wcześnie i w szczególnym kontekście. Konfrontując się
z diagnozą o zaburzeniach rozwoju dziecka, doświadczając dezaprobaty, braku zrozumienia
przez otoczenie, rodzic nie zastanawia się, kim będzie moja córka / mój syn w przyszłości?
Pyta: co stanie się z nią / z nim, kiedy mnie już nie będzie?
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną postrzegane są przez otoczenie jako ograniczone, „defektywne”, nieodpowiedzialne i niesamodzielne; mówi się o nich, że nigdy nie
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dorastają i są jak „wieczne dzieci”. Razem z niewiarą w ich dojrzałość w zakres powszechnych
przekonań wpisał się na trwałe opór wobec seksualności, zdolności zawodowych i samostanowienia. W takich okolicznościach osiąganie dorosłości, realizacja oczywistego z pozoru
zadania rozwojowego, w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną (jak również ich
rodziców, rodzin) wiąże się z koniecznością pokonywania licznych przeszkód i przełamywania wielu napotykanych barier, a niekiedy mierzenia się z niemożliwym. Utrudnienia na
drodze ku dorosłości wynikają, po pierwsze, z braku otwartości i społecznego przyzwolenia
na realizację ról i zadań rozwojowych właściwych dorosłości. Po drugie zaś, wspomniane
„zamknięcie społeczne” przekłada się na ograniczenie skali i zasięgu doświadczeń niezbędnych do kształtowania i doskonalenia różnorodnych kompetencji. W konsekwencji, bez zrozumienia i wsparcia przestrzeń możliwej autonomii dorosłego człowieka z niepełnosprawnością intelektualną zdaje się z upływem czasu nie rozszerzać, a kurczyć (często zaledwie do
rozmiarów miejsca w domu pomocy społecznej). Dorosłość zaprzeczona, ignorowana, samotna i pusta staje się udziałem tych, którym przyszło żyć dłużej od swoich rodziców, poza
polem zainteresowania bliskich krewnych. Nie dane im było zaznać dobrej woli bliźnich
w obszarach innych niż opieka i pielęgnacja.
Coraz częściej kwestie dotyczące dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną
ogniskują uwagę wielu zainteresowanych wspieraniem ich rozwoju i funkcjonowania: opiekunów, terapeutów, pedagogów specjalnych, socjologów, przedstawicieli nauk medycznych,
organizacji pozarządowych, społeczników i pracowników sektora publicznego. Ich dążenia
i starania o zmianę dotychczasowego stanu rzeczy są coraz częściej obecne w społecznej przestrzeni, a ich głos coraz dobitniej dociera do podmiotów odpowiedzialnych za jakość życia
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Problem dorosłości można uznać za „dostrzeżony”, społecznie odnotowany. Jest on poddawany dyskusjom i analizom. Czy przestanie być
problemem? Trudno powiedzieć.
Stowarzyszenie „Na Tak” do kilku lat organizuje spotkania i konferencje poświęcone
podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami spotkań są pedagodzy, studenci, terapeuci, specjaliści, a przede wszystkim rodzice. IV Międzynarodowa Konferencja zatytułowana „Rodzice a dorosłość” odbyła się w Poznaniu dniach 24-25 października
2014 roku. W jej przygotowanie włączyli się również przedstawiciele Zakładu Pedagogiki
Specjalnej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Obrady plenarne zaplanowano na pierwszy dzień konferencji. Odbyły się one w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu (partner konferencji).
Przybyłych na obrady plenarne gości powitała i spotkanie poprowadziła Natalia Marciniak-Madejska, dyrektor Stowarzyszenia „Na Tak”. Słowo wstępne wygłosiła dr hab. Danuta
Kopeć, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Otwarcia konferencji dokonał prodziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Andrzej Ćwikliński. Sesję wykładową
rozpoczęło wystąpienie pani Haliny Grzymisławskiej-Słowińskiej, prezes Stowarzyszenia „Na
Tak” od 1993 roku. Prelegentka przekazała słuchaczom szereg ważnych spostrzeżeń wynikających z doświadczenia bycia matką dorosłej kobiety z zespołem Downa.

Sprawozdania

229

Do udziału w sesji wykładowej zaproszono prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego. Wygłosił
on wykład dotyczący zdrowia seksualnego rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wystąpieniu odwołał się do badań na temat seksualności Polaków, na tle których zarysował sytuację rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wskazał trudności i problemy związane z życiem intymnym oraz ich długofalowe konsekwencje. Kończąc
wystąpienie, prelegent podzielił się ze słuchaczami refleksjami związanymi z rodzicielstwem.
Podkreślił znaczenie dobrej relacji między rodzicem a dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością. Bliska, oparta na wzajemnym szacunku relacja może stać się punktem odniesienia
i źródłem motywacji do osobistego rozwoju dla obojga partnerów interakcji.
Drugim gościem była prof. zw. dr hab. Anna Sobolewska, mama kobiety z zespołem
Downa, znana odbiorcom z książki Cela. Odpowiedź na zespół Downa oraz warszawskiego
Teatru 21. Wystąpienie zatytułowane „Dwie perspektywy: samotność i wspólnota. Trudna
dorosłość osób z zespołem Downa” składało się z kilku wątków. Prelegentka uwypukliła między innymi wartości wynikające z realizacji polityki różnorodności, podkreśliła konieczność
analizy jednostkowych ścieżek rozwoju oraz znaczenie adekwatnego doboru metod rehabilitacji. Wskazała też na kierunek zmian w społecznym pojmowaniu niepełnosprawności intelektualnej. Niezwykła szczerość, z jaką opowiedziała o doświadczeniach związanych z wychowywaniem córki z zespołem Downa, o codziennych dylematach, problemach, niełatwych
wyborach i akceptacji niepełnosprawności, skłoniły słuchaczy zarówno do refleksji, jak i bardzo ożywionej wymiany poglądów.
Autorką kolejnego wystąpienia była dr Lore Brüggemann z Niemiec (germanistka, tłumacz i wykładowca). Od 2007 roku prowadzi ona blog, na którym porusza zagadnienia związane z diagnostyką prenatalną. Dr Brüggemann jest matką Clary, dorosłej osoby z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym, a na co dzień związana jest z fundacją
Evangelisches Johannestifft Behindertenhilfe w Berlinie, zajmującą się tworzeniem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością; współpracuje też ze Stowarzyszeniem
„Na Tak”. Dzięki jej wystąpieniu słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonuje, dla
kogo jest przeznaczone i jak finansowane mieszkalnictwo wspomagane w Niemczech. Okazuje się, iż system pomocy u naszych zachodnich sąsiadów znacznie różni się od polskiego.
Przede wszystkim podkreślić należy, iż w Polsce nie ma takiego jak w Niemczech społecznego
przyzwolenia na „opuszczenie rodzinnego gniazda” przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w momencie osiągnięcia przez nie dojrzałości biologicznej i metrykalnej.
Brakuje alternatywnych wobec domów pomocy społecznej rozwiązań służących usamodzielnieniu wspomnianej grupy osób. Te rozwiązania, które funkcjonują, mają charakter bądź
prekursorski, bądź eksperymentalny. Podczas dyskusji prowadzonej po zakończeniu prezentacji okazało się, iż istnieje bardzo silna potrzeba modyfikacji dotychczas istniejącej sieci
wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (na przykład rozbudowa mieszkalnictwa wspomaganego).
Pierwszy dzień obrad podsumowała Łucja Cofta, psycholog pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie”
w Poznaniu (placówka Stowarzyszenia „Na Tak”). W trakcie wystąpienia prelegentka zarysowała rodzinny kontekst rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych dla osiągania auto-
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nomii przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wspomniała o pojawiających się w tym procesie zagrożeniach i utrudnieniach. Uwypukliła znaczenie systemu rodzinnego w całokształcie rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka dokonała
także przybliżenia wyników najnowszych badań nad jakością życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wielkopolsce realizowanych przez Stowarzyszenie „Na Tak” dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w 2014 roku. W analizie uwzględniła czynniki rodzinne o charakterze ochronnym, jak i ograniczającym rozwój samodzielności osoby.
Organizatorzy konferencji zadbali o możliwość wymiany poglądów oraz kierowania pytań do prelegentów. W strukturze sesji wykładowej uwzględniono przerwy na dyskusję. Słuchacze, przede wszystkim rodzice i terapeuci, dzielili się refleksjami i doświadczeniami. Różnorodność opinii, okazja do wymiany poglądów, a niekiedy również ich konfrontacji – to
mocne strony organizacji pierwszego dnia IV Konferencji „Rodzice a dorosłość”.
Wspomnieć należy, iż konferencji towarzyszyła wystawa prac pani Justyny Matysiak,
przedstawicielki nurtu art-brut. Autorka, uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, jest zdobywczynią Grand Prix Insita 2007, międzynarodowego festiwalu
sztuki naiwnej w Bratysławie.
Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych przygotowanych przez specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz
ich rodzicami. Zajęcia w sześciu grupach tematycznych przeprowadzone zostały na Wydziale
Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Uczestnikom zaproponowano udział w dwóch
wybranych spotkaniach tematycznych:
1. Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza i profilaktyka (prowadzenie: Monika Karwacka, pedagog specjalny, edukator seksualny, kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu).
2. Praca z rodzicami osób z niepełnosprawnością (prowadzenie: Jacek Kielin, psycholog,
dyrektor Społecznego Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”).
3. Videotrening komunikacji (prowadzenie: Anna Kielin – pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta videotreningu komunikacji w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” i Poradni
Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu; Adriana Domachowska-Mandziak – psycholog w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w Poznaniu,
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”).
4. Jak radzić sobie ze stratą? Problematyka umierania i śmierci (prowadzenie: Ewa Muszyńska – psycholog, opiekuje się chorymi w terminalnej fazie choroby, udziela wsparcia rodzinom,
pracuje jako psycholog na oddziale paliatywno-hospicyjnym szpitala w Puszczykowie).
5. Indywidualny program przygotowujący do pełnienia dojrzałych ról społecznych – na
przykładzie treningów samodzielności w mieszkaniach wspomaganych (prowadzenie: Łucja
Cofta, psycholog, koordynator merytoryczny Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”).
6. Wsparcie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne – warsztat projektu HELPS (prowadzenie: Michał Kosiedowski – lider Zespołu Portali i Technologii Komunikacyjnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS); Filip Zaręba – specjalista z zakresu aktywizacji
zawodowej, prezes zarządu Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery).

Sprawozdania

231

Tegoroczna formuła konferencji okazała się interesująca, a poruszane kwestie uznano za
przydatne zarówno dla rodziców, jak i terapeutów. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na
interakcyjny wymiar spotkania i różnorodność prezentowanych stanowisk oraz profesjonalizm zajęć warsztatowych. Problematyka rodzicielstwa i dorosłości osób z niepełnosprawnością wymaga jeszcze wielu rozstrzygnięć, jednak konferencja zainicjowała dyskusję dotyczącą
aktualnej oferty pomocy i wsparcia. Stowarzyszenie „Na Tak” po raz kolejny udowodniło, iż
na trudne tematy dotyczące niepełnosprawności warto rozmawiać. Nazwanie problemu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wspólna analiza możliwych rozwiązań – wszystko to uruchamia działanie, skutkuje dobrymi praktykami. Te z kolei przyczyniają się do podniesienia
jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pozostaje żywić nadzieję, iż
konferencje organizowane przez Stowarzyszenie „Na Tak” na stałe wpiszą się w kalendarz
spotkań poświęconych podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
dr Katarzyna Pawelczak

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Współczesne tendencje we wspomaganiu
rozwoju niemowląt i małych dzieci”, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań,
5 listopada 2014 roku

Dnia 5 listopada 2014 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe „Współczesne tendencje we
wspomaganiu rozwoju niemowląt i małych dzieci” zorganizowane przez Zakład Psychopatologii Dziecka. Celem seminarium była wymiana doświadczeń dotyczących specjalistycznych
działań na rzecz wspierania rozwoju małych dzieci i ich rodzin.
W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci z Zakładu
Psychopatologii Dziecka WSE UAM, przedstawicielka Katedry i Kliniki Neurologii Wieku
Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz specjaliści pracujący w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Poznaniu i innych
placówkach na terenie Wielkopolski. Podczas seminarium zaproszeni goście wysłuchali
siedmiu referatów, a następnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami.
Uczestników seminarium przywitał prof. dr hab. Andrzej Twardowski, kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych,
prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik. W swoim przemówieniu zwrócił on uwagę na tendencje
współczesnej pedagogiki specjalnej, która przedmiotem zainteresowania czyni kompleksową
pomoc skierowaną do osób z niepełnosprawnościami, obejmującą wszystkie etapy ich życia.
Pierwsza prelegentka, dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor, wygłosiła referat pod tytułem „Co niepokoi neurologa? O co pytają rodzice?”. Badaczka wszechstronnie przeanalizowała problem objawów klinicznych padaczki wczesnodziecięcej. Zwróciła między innymi uwagę
na możliwość przyśpieszenia procesu diagnostycznego zaburzeń neurologicznych u dzieci
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dzięki współpracy z rodzicami, a szczególnie – dzięki filmowaniu przez rodziców niepokojących objawów pojawiających się u dziecka podczas codziennej aktywności oraz w trakcie snu.
Prof. dr hab. Andrzej Twardowski przedstawił referat „Zmiany w teorii i praktyce wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami”, w którym scharakteryzował
siedem już ugruntowanych i siedem dopiero się rozpoczynających przemian w dziedzinie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do tych pierwszych zaliczył odejście: od postrzegania rodziny w oderwaniu od kontekstu społecznego na rzecz modelu ekologiczno-systemowego, od modelu wspomagania przyczynowo-skutkowego na rzecz transakcyjnego,
od koncentracji na czynnościach specjalisty na rzecz uwzględniania potrzeb i priorytetów
rodziny, od koncentracji na dziecku na rzecz koncentracji na całym systemie rodzinnym,
od koncentracji na deficytach na rzecz poszukiwania mocnych stron dziecka, od wspomagania w warunkach segregacji na rzecz wspomagania w warunkach inkluzji i wreszcie
od modelu wielodyscyplinarnego na rzecz modelu interdyscyplinarnego. Z kolei do przemian
dopiero się rozpoczynających zaliczył odchodzenie: od wspomagania instytucjonalnego na
rzecz wspomagania w środowiskach naturalnych, od oddziaływań pofragmentowanych na
rzecz działań zintegrowanych, od działań bezpośrednich na rzecz pośrednich, od modelu
interdyscyplinarnego na rzecz modelu transdyscyplinarnego, od koncentracji na świadczonej
pomocy na rzecz koncentracji na jej efektach, od programów najczęściej stosowanych
na rzecz programów najbardziej skutecznych, a ponadto zwrócił uwagę na umiejętności interpersonalne specjalistów.
W referacie „Miejsce rodziców w diagnozowaniu i terapii zaburzeń rozwoju kompetencji
komunikacyjnej małego dziecka” dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo skupiła się na sposobach
rozumienia terminu „kompetencja komunikacyjna”. Jak wyjaśniła, kompetencja komunikacyjna to umiejętności w zakresie inicjowania i podtrzymywania interakcji komunikacyjnej
z partnerem, a także adekwatnego reagowania, zgodnego z oczekiwaniami partnera, które
służy – w konsekwencji – pozostawaniu z nim w dialogu. Umiejętności te wykraczają znacznie poza to, co nazwalibyśmy kompetencją językową dziecka, i mają charakter prewerbalny,
co oznacza, że widoczne są już w okresie niemowlęcym. Ponadto, referentka zwróciła uwagę
na fakt, iż obserwacja wczesnych zakłóceń w rozwoju kompetencji komunikacyjnej dziecka
i przeciwdziałanie im stają się możliwe jedynie podczas przebiegu interakcji opiekun – dziecko, co wskazuje na kluczową rolę rodziców w tym procesie. Jak zauważyła, w przypadku dzieci z wrodzonym uszkodzeniem słuchu typu odbiorczego oraz innymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego skutkującymi zakłóceniami w przetwarzaniu informacji
słuchowej, wzrokowej oraz spowolnioną reakcją na tego typu bodźce, możemy mówić o zaburzonym rozwoju kompetencji komunikacyjnej. Sytuacja ta wymaga wczesnej interwencji,
takiej, w której wykorzystywany jest interakcyjny model diagnozy i terapii.
Jako kolejna wystąpiła dr Maria Paula Stasiakiewicz, która skupiła się na znaczeniu zabawy i rysowania jako dwóch z pięciu form funkcji reprezentacji pojawiających się w drugim
roku życia dziecka. W referacie „Bawienie się i rysowanie we wspomaganiu rozwoju małych
dzieci – szkodliwe stereotypy i nieodkryte potencjały” badaczka zaprezentowała sposoby
rozumienia zabawy, powołując się między innymi na Donalda W. Winnicotta, według którego zabawa immanentnie związana jest ze zdrowiem, gdyż w jej toku dziecko doświadcza
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intymnej bliskości, intelektualnego i uczuciowego porozumienia z drugą osobą, poznaje swoje
osobowe „ja” w relacji z innym i tworzy pierwsze symbole. Prelegentka podkreśliła, że szeroko
rozpowszechnione instrumentalne traktowanie bawienia się jako narzędzia uczenia dziecka
określonych umiejętności powoduje co najmniej dwa rodzaje negatywnych konsekwencji:
pierwsze z nich dotyczą zafałszowania relacji emocjonalnych, w jakich dorosły pozostaje
z dzieckiem, bowiem jest on skoncentrowany na „udoskonalaniu” dziecka, a nie na byciu
w osobowej relacji z nim, drugie to zaburzenia więzi – dziecko nie może „przejrzeć się”
w lustrze psychiki dorosłego. Rozpatrując rysowanie w perspektywie podmiotu, badaczka
podkreśliła, że wiąże się ono z wielką pracą umysłu – aby cokolwiek narysować, dziecko musi
wyodrębnić percepcyjnie określoną klasę obiektów, na przykład ludzi, psów czy drzew, stworzyć ich uogólniony obraz umysłowy (w przypadku ludzi – jako obiektów składających się
przede wszystkim z głowy, tułowia, rąk i nóg) i wynajdywać formę graficzną najlepiej reprezentującą, za pomocą linii kreślonej na płaszczyźnie, kulistość głowy czy podłużny kształt rąk
i nóg. Należy zauważyć, iż ten zdumiewający efekt pracy umysłu i rąk często nie znajduje
uznania u dorosłych otaczających dziecko. I tak, jak zauważyła prelegentka, zamiast być
wspierane w swej twórczej, mozolnej i fascynującej pracy konstruowania własnej formy, czyli
abstrakcji i konstrukcji pojęciowej (to jest uogólnionej, kategorialnej reprezentacji obiektów
oraz ustalania logicznych relacji między nimi, jak na przykład: na zewnątrz – wewnątrz, część
– całość), dziecko otrzymuje do zarysowywania gotowe kształty, potocznie zwane kolorowankami. Badaczka zaakcentowała fakt, iż podczas kolorowania uniemożliwia się dziecku tworzenie pojęciowej reprezentacji świata, a także blokuje się rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka. Zarysowując bowiem kolorowankę, dziecko wykonuje dwa, w ontogenezie
pojawiające się jako pierwsze, a więc najprostsze rodzaje ruchów, to jest ruch wahadłowy
i okrężny, natomiast wykonując rysunek spontaniczny, wykonuje tych ruchów i związanych
z nimi rodzajów linii co najmniej dwadzieścia.
Mgr Paulina Gołaska przedstawiła referat „Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej
małych dzieci”. We wstępie do swojego wystąpienia zwróciła uwagę na potrzebę stosowania
metod psychoterapeutycznych w pracy z małymi dziećmi z trudnościami rozwojowymi,
przedstawiła współczesne tendencje oraz cele psychoterapii psychoanalitycznej dzieci, jak
również wyjaśniła różnice między psychoterapią psychoanalityczną a psychoanalizą. Ponadto,
prelegentka omówiła założenia psychoanalitycznej psychoterapii rozwojowej jako metody
łączącej tradycyjne myślenie psychoanalityczne oraz dane z badań nad rozwojem dziecka.
Zaprezentowała także dwa modele terapeutyczne: pracy w diadzie z małym pacjentem oraz
pracy w triadzie (dziecko – rodzic – terapeuta). Wskazała również praktyczne implikacje
płynące z powyższych modeli.
Referat dr Kingi Coubard „Jak i kiedy rozpocząć naukę czytania u małych dzieci?” nawiązywał do aktualnych propozycji dotyczących kształcenia małego dziecka. W oparciu o wyniki
badań neuropoznawczych, autorka zaprezentowała strategie wspomagające nabywanie jednej
z najbardziej złożonych, a jednocześnie pożądanych kompetencji szkolnych, jaką jest czytanie.
Wskazała, że rozumienie logiki etapów nauki czytania, a także związanych z nimi ograniczeń
wynikających z zaangażowania wielu procesów elementarnych (analizy, syntezy wzrokowej,
słuchowej itd.) oraz fizjologicznych, ma decydujące znaczenie w doborze adekwatnych in-
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strukcji. Postrzeganie umiejętności czytania przez pryzmat „doświadczonego czytelnika”
sprawia, że pewne wykorzystywane w praktyce pedagogiczne strategie wspomagające proces
nabywania umiejętności czytania okazują się, z punktu widzenia rozwojowego, nieskuteczne
lub wręcz szkodliwe. Jako jeden z przykładów praktyki negatywnej autorka podała stosowanie
strategii czytania globalnego. W dalszej części wystąpienia referentka zaprezentowała techniki
wspierające naukę czytania, takie jak na przykład zabawy dźwiękowe budujące (odtwarzające)
świadomość fonologiczną czy też czytanie słów bez kontekstu. W podsumowaniu autorka
podkreśliła, że tylko instrukcje zgodne z logiką przebiegu etapów nabywania umiejętności
czytania mogą przynieść wymierne korzyści rozwojowe.
Ostatni referat, zatytułowany „Depresja u dzieci”, wygłoszony został przez dr Małgorzatę
Cichecką-Wilk. Na wstępie autorka opowiedziała o przemianach w sposobie myślenia na
temat depresji, którą niegdyś uważano za problem dotyczący wyłącznie ludzi dorosłych. Wyjaśniła, że w okresie wczesnego dzieciństwa zespoły depresyjne występują stosunkowo rzadko,
ale w starszym wieku dziecięcym odsetek chorujących na depresję znacząco wzrasta. Zauważalne są też różnice płciowe – w okresie dojrzewania na depresję choruje dwa razy więcej
dziewcząt niż chłopców, a tendencja ta utrzymuje się aż do okresu dorosłości. W dalszej części
wystąpienia autorka przybliżyła szczegółowy obraz kliniczny depresji występującej u dzieci
w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Wskazała na zmienność symptomatologii
depresyjnej w zależności od wieku chorego dziecka. Następnie omówiła skutki zachorowania
na depresję, między innymi: pogorszenie przystosowania społecznego, doświadczanie trudności w nauce szkolnej, jak również podwyższenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób somatycznych (układu krążeniowo-oddechowego, przewodu pokarmowego, niektórych chorób
przemiany materii). Prelegentka stwierdziła też, że depresja może stanowić predykator innych
zaburzeń psychicznych u dzieci, a następnie wyjaśniła powody występowania depresji w okresie dzieciństwa i omówiła zagadnienie skuteczności różnych sposobów leczenia dzieci chorych
na depresję.
Zakończenia i podsumowania seminarium dokonał prof. dr hab. Andrzej Twardowski,
który podziękował prelegentom i słuchaczom za uczestnictwo w spotkaniu oraz podkreślił
znaczenie wymiany doświadczeń, która przyczynia się do podejmowania skutecznych oddziaływań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodziny.
Zamysłem pracowników i doktorantów Zakładu Psychopatologii Dziecka WSE UAM
jest, aby w przyszłości takie spotkania odbywały się cyklicznie, przybrały szerszą, ogólnopolską formułę i stały się miejscem dialogu przedstawicieli nauk społecznych i medycznych
ze specjalistami – praktykami.
mgr Aleksandra Cyran
mgr Anna Wiśniewska
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Informacje dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji:
„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr. Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl.
Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
– interlinia 1,5
– tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
– strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
– czarny kolor czcionki
Do tekstu należy załączyć streszczenie w języku angielskim obejmujące 3–4 strony standardowego tekstu, jak również abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz
stosować w tekście tzw. przypisy oksfordzkie. Opis bibliograficzny powinien być dokonany
według następującego wzoru:
– pozycje książkowe: Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków.
– czasopisma: Melosik Z. (2011). Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie
współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji). „Studia Edukacyjne” nr 7, s. 7–25.
– teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych
należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
– teksty zawarte w pracach zbiorowych: Jaskulska S. (2011). Ocenianie zachowania na
stopień a rozwój ucznia. [W:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza. Red. A. Cybal-Michalska,
D. Kopeć, W. Segiet. Poznań, s. 125–143.
– w wykazie literatury należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy
(pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
– prace niepublikowane: Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002 (w
przypadku prac dyplomowych prosimy również zawrzeć stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora)
– źródła internetowe: nazwisko autora i inicjał imienia, tytuł kursywą, adres strony, data
dostępu w Internecie.

Editorial information
Articles and texts are to be posted to the following address:
Ph.D. Jarema Drozdowicz
“Culture-Society-Education”
Faculty of Educational Studies
Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Poland
or to the email address of the magazine’s secretary Jarema Drozdowicz PhD: drozd23@wp.pl.
The editorial board is asking the authors to conform to the following rules:
– Times New Roman font size 12 (footnotes size 10)
– space 1,5
– text adjusted to the left and right margin
– pages numbered with Arabic numbers
– black color of the font
Articles are to be provided with an 3-4 pages summary in English, as well a short abstract
with a list of key words. Texts have to include literature and parathetical references. Works cited
are to use the following pattern:
– Books:
Williams Jr. V.J. (2006). Rethinking Race. Franz Boas and His Contemporaries. Lexington.
– Articles:
Baldissera F. (2009). Telling Bodies. „Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische
Anthropologie” Band 18, Heft 1: 93-106.
– Texts published in magazines with the character of edited works are to be treated as
articles
– Texts in edited works:
Clammer J. (1973). Colonialism and the Perception of Tradition in Fiji. [In:] Anthropology
& the Colonial Encounter. Ed. T. Asad. New York. p. 199-220.
– Unpublished works:
Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji
Majów w Gwatemali, unpublished MA thesis, Poznań (when citing a BA, MA or PhD thesis
please include the academic title, name and surname of the tutor)
– Internet sources have to include the initial of the author’s name and full last name, title
in italics, address of the web page and the date of the entry.

Procedura recenzowania
Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję,
a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, niebędących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej
jednostce, która wydaje czasopismo, nie są też osobami mogącymi pozostawać z autorem
w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem
a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje
podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie
z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich
nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest
korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do
druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć
formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
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