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s. dr Dominika Steć (ZSJM) 
 

ISTOTA MACIERZYŃSTWA DUCHOWEGO 

 
 

Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu  

macierzyńskich cech osobowości kobiety 

Cz. 3 

 

Bardzo dużą rolę w kształtowaniu się osobowości dziecka, tu w 

szczególny sposób odniesiemy się do osobowości dziewczynki jako 

potencjalnej przyszłej matki, ma środowisko wychowawcze. W pierwszym 

rzędzie za to wychowanie są odpowiedzialni rodzice. Jakość wychowania 

dziecka zależy od ich dojrzałości do roli rodziców, przejawiającej się w 

postawie „radości z dawania”. Ta radość pomoże im otworzyć się na 

potomstwo, którym ich obdarzy Bóg. Tylko taka postawa otwiera 

człowieka na dar, jakim jest dla pary małżeńskiej każde dziecko przez 

nich poczęte. „Radość dawania i umiejętność brania pozwalają się 

otworzyć na potomstwo, obdarzyć je miłością, niezależnie od liczby 

dzieci”1.  

Kształtowanie się osobowości dziecka aż w siedemdziesięciu 

procentach zależy od środowiska, w jakim dziecko wzrasta. Geny mają w 

tym procesie tylko trzydzieści procent. Szczególny wpływ na 

kształtowanie osobowości dziecka mają jego rodzice już od pierwszych 

chwil życia dziecka2. Rodzice są dla dziecka „oknem na świat”, są 

„obrazem świata”. Swoim przykładem pokazują czym jest dojrzała miłość. 

Dzieci patrząc na rodziców, chłoną świat ich wartości. „O stosunku do 

                                                
1 E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 57. 
2 Por. V. Albisetti, Ból miłości. Jak radzić sobie z problemami życia uczuciowego, 
Kielce 1998, s. 21. 
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życia w następnych pokoleniach zadecydują dzieci wychowane w 

rodzinach otwartych na życie!”3 

Znajomość swoich dzieci z pewnością pomoże rodzicom mądrze 

rozwiązywać problemy wychowawcze. Córka z zasady jest bardziej niż syn 

wrażliwa na zranienia emocjonalne i moralne, na kryzysy rodzinne oraz 

negatywny wpływ środowiska. Bardziej niż syn potrzebuje ze strony 

rodziców wsparcia, nieustannych znaków miłości i troski, serdecznych 

rozmów i słów otuchy. Dziewczynka potrzebuje rodziców, którzy 

dyskretnie będą jej towarzyszyć w przeżywaniu chwil radosnych, 

smutnych, w poczuciu lęku osamotnienia i bezradności. „Wychowanie 

córki to pomaganie, by stała się artystką, a nie rzemieślnikiem w 

przeżywaniu swego człowieczeństwa..., to towarzyszenie w narodzinach 

drogocennej perły”4.  

Do postawy macierzyństwa wychowuje się już od dziecka. Jest to 

proces etapowy, który można przyrównać do treningu. Jedną z cech 

charakteryzujących macierzyńską postawę jest zdolność wyrzekania się 

własnych wygód, własnego zdania. Sztuką jest wychowanie do „radości z 

dawania”5. „Uczenie się od dzieciństwa odraczania przyjemności i 

nagrody, odsuwania realizacji swoich potrzeb jest dobrą wyprawką do 

dorosłego życia i jest potrzebne w przygotowaniu do małżeństwa i 

rodzicielstwa”6.  

Powyższe założenie potwierdza również św. Edyta Stein, która 

uważa, że ważne jest, aby rodzice nauczyli córkę umiejętności 

dopasowywania się do grupy przez wyrzeczenie i ofiarę. Oczywiście to 

dopasowywanie się ma być mądre, dlatego niezbędna jest dyskretna 

                                                
3Por. Episkopat Polski, List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny, Otoczmy troską 
życie człowieka, 27 XI 2008, „Niedziela” 2009, nr 2, s. 4-5. 
4 M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 4. 
5 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 57. 
6 Tamże. 
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pomoc rodziców w weryfikacji wyborów. Od tego uzależniona jest 

możliwość prawidłowego realizowania macierzyńskiego powołania. 

Kobieta, która od dziecka nie była wychowywana do ofiarności, 

wyrzeczeń, rezygnacji ze swego zdania, z wygodnictwa, „jeśli z góry nie 

odrzuci ciężaru macierzyństwa, to podejmując je, nie znajdzie właściwego 

stosunku do dzieci; według nastroju zajmie się nimi lub nie, zacznie je 

rozpieszczać lub niesłusznie traktować duchowo, czy też stawiać im 

samolubne wymagania. Krótko: zrobi wszystko, by wzbudzić opory oraz 

zahamować rozwój, zamiast torować mu drogę i popierać”7.  

Według E. Stein, kobieta w pełni uposażona na płaszczyźnie 

naturalnej do przyjęcia i realizacji daru macierzyństwa duchowego i 

naturalnego, to osoba witalna, ciepła, serdeczna, skłonna do powiązań z 

innymi, pragnąca życia wspólnego, troskliwa, opiekuńcza, uposażona w 

zamiłowanie do zajęć praktycznych. Jednak, jak zaznacza E. Stein, nie 

można podchodzić do podłoża naturalnego w oderwaniu od łaski8.  

Rodzina jest pierwszym środowiskiem, w jakim dziewczynka 

powinna nabywać te cechy. Stąd ważne jest, aby w wychowawczym 

środowisku dziewczynki znalazły się tylko takie kobiety, które odznaczają 

się cechami duchowego macierzyństwa. Treści wychowawcze 

przekazywane wychowankom powinny wyjaśnić pełny sens 

macierzyństwa, ukazując jego przyrodzony i nadprzyrodzony charakter. 

Przy czym należy podkreślać wartość macierzyństwa nadprzyrodzonego, 

które jest możliwe także bez naturalnego. Edyta Stein uważa, że pomoże 

to później ułożyć sobie życie wszystkim kobietom niezamężnym, nie 

będącym matkami w znaczeniu naturalnym9. W tym celu ważne w 

procesie wychowawczym jest zaakcentowanie znaczenia bezżenności i 

                                                
7 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 76.  
8 Por. tamże, s. 154. Por. H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci, dz. cyt., 
s. 7. 
9 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 191. 
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życia w samotności. Nie można też pominąć wychowywania do 

panowania nad popędami. Jednak tu nie wystarczy tylko podłoże 

naturalne. Konieczna jest łaska Boża, gdyż „życie nie zawsze pozwala 

budować na podłożu naturalnym, może nawet stanąć z nim w opozycji”10. 

W rodzinie dziecko uczy się dzielenia życiem przez służbę, zgodę, 

prawość. Jednak dla pełni potrzebna jest dobra relacja z Bogiem, który 

jest dawcą wszelkich łask11. Dziecko uczy się „dialogu z Bogiem” z 

obserwacji swoich rodziców pozostających w relacji do Stwórcy. Dzieci 

radosne, ufne, beztroskie i tak wierzące są „wizytówką” dobrych 

rodziców12. Dzieło wychowawcze jest dla rodziców przedłużeniem dzieła 

zrodzenia i rozszerzeniem ich człowieczeństwa13. Szczególnie ważną rolę 

w tej współpracy z Bogiem odgrywa matka. Macierzyństwo, do którego 

Bóg powołuje kobietę, jest szczególnym zaszczytem, gdyż jest to 

wezwanie do uczestniczenia w świętym dziele przekazywania innym 

życia. Matka pozostaje „partnerką Boga”, gdy pomaga dzieciom stać się 

takimi osobami, jakimi On chce je widzieć14.  

Rodzic nie może być dla dziecka „prezentem”, otrzymywanym przy 

okazji świąt. Dziecko potrzebuje obojga rodziców w codziennym życiu. 

Musi być ono świadkiem ich codziennej, wzajemnej miłości. Tylko tak 

może w przyszłości być dobrym mężem, lub żoną. Brak takiej życiowej 

lekcji pozostawi jedynie ślad w postaci zranienia osobowości15. Ta 

„życiowa lekcja” zakłada ciągły rozwój osobowy rodziców, których dziecko 

obserwuje i naśladuje. Bycie matką, ale również i ojcem, naraża obojga na 

                                                
10 Tamże, s. 154. 
11 Por. M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, Warszawa 1998, s. 27. 
12 Por. H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci, dz. cyt., s 11. 
13 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 
23. 
14 Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s. 20. 
15 Por. Episkopat Polski, List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny Otoczmy troską 
życie człowieka, 27 XI 2008, „Niedziela” 2009nr 2, s. 4-5. 
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ujawnienie słabości, egoizmu i skłonności do grzechu. Połową sukcesu 

jest to, że rodzice to widzą, bo wtedy zauważone mogą zmienić16. 

 Zdrowa moralnie rodzina jest podstawowym środowiskiem, w 

którym człowiek może odczytać i rozwinąć własne powołanie. Proces ten 

rozpoczyna się już od wczesnego dzieciństwa. „Kryterium moralne 

autentyczności więzów małżeńskich i rodzinnych polega na rozwijaniu 

godności i powołania, poszczególnych osób, które odnajdują swoją pełnię 

w bezinteresownym darze z siebie samych”17. 

Mówiąc o wychowawczej roli rodziców trzeba założyć, że nie ma 

rodziców idealnych. Wszyscy popełniają błędy. Zarówno ojciec, jak i 

matka mają prawo do błędów i pomyłek. Ważne jest jednak, by przede 

wszystkim oni sami potrafili w to uwierzyć, by nabrali do siebie zdrowego 

dystansu. Tylko przez krytyczne patrzenie na siebie mogą dostrzegać 

swoje błędy i ich nie powielać18. „Celem nie jest doskonałość i perfekcja, 

ale wychowanie dzieci do tych wartości, które są najważniejsze”19. Wśród 

ankietowanych, na pytane: „Kto twoim zdaniem powinien zajmować się 

wychowaniem dzieci w rodzinie”, tylko nieliczni wskazali na kobietę. 99% 

ankietowanych uważało, że wychowaniem powinni zajmować się oboje 

rodzice. Jednak tych osób 45-65% nie potrafiło określić konkretnych 

zadań ojca w wychowaniu dziecka. Jego rola według tych badanych 

miałaby się sprowadzać do pomagania żonie20. 

                                                
16Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.21. 
17 B. Mokrzycki, W domowym Kościele. Rozważania o małżeństwie i rodzinie 
chrześcijańskiej, Warszawa 1989, s. 108. 
18 Por. E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 58. 
19 Tamże, s. 59. 
20 W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 32.  
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1. Rola ojca 

 

W wychowaniu, szlachetna obecność ojca jest niezbędna dla 

pełnego rozwoju dziecka. „Mężczyźni wnoszą do rodzicielstwa swoją 

męskość, podobnie jak kobiety swoją kobiecość”21. Nie można mówić o 

pełnym dojrzewaniu do macierzyństwa bez odniesienia do ojcostwa. Te 

dwie role wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc komplementarność 

potrzebną do stworzenia prawidłowego środowiska wychowawczego22. 

„Dojrzałe podejście kobiety do roli macierzyńskiej zakłada „zrobienie 

miejsca” dla relacji dziecka z ojcem”23. 

Ojciec jest potrzebny dziecku, ale jest też potrzebny matce tego 

dziecka. Ma stanowić dla niej oparcie w procesie wychowawczym dziecka. 

Dzieci dla pełnego rozwoju wymagają obojga rodziców. Ojciec św. Jan 

Paweł II nazwał macierzyństwo bez udziału ojca „trudnym 

macierzyństwem”24. „Ojciec porównywany bywa do słońca, które 

ogrzewając ziemię, czyni ją zdolną do wydania płodów, same zaś rośliny 

pobudza stale do rozwoju, właściwy zaś rozwój nagradza swymi 

promieniami25. 

Ojciec ma wobec dziecka do spełnienia swoje zadania obok matki i 

ma ku temu odpowiednie dary jako mężczyzna. Jego psychika męska 

pozwala mu nie wchodzić w rolę matki, ale ją uzupełniać. Mężczyzna jako 

ojciec wnosi do rodziny przede wszystkim swoją męską godność. Jego 

postępowanie ma być przeniknięte stylem tej godności. Taka jego 

                                                
21 A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a 
kobietą, dz. cyt., s. 208. 
22 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, w: J. Augustyn, red., 
„Macierzyństwo”, dz. cyt., s.13. 
23 E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 58. 
24Por. D. Kornas- Biela, Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie 
Jana Pawła II, art. cyt., s. 76. 
25 K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, Warszawa 1986, s. 188. 
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postawa jest ważna dla synów, dla których ma być wzorcem, ale także dla 

córek, w których swoją dojrzałą osobowością będzie wzbudzał szacunek, 

podziw, a także obdarzy je poczuciem bezpieczeństwa26. Ojciec jest dla 

córki pierwszym lustrem w kształtowaniu się jej kobiecości27. 

Ojciec jest dla dziecka jakby drugim biegunem, obok matki. 

Podczas, gdy matka odkrywa przed dzieckiem świat uczuć, ojciec 

reprezentuje „świat myśli, przedmiotów, które są dziełem rąk ludzkich, 

świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży, przygody”28. Ojciec nawiązuje z 

dzieckiem kontakt przez ruch, działanie. Gdy matka będzie okazywać 

niemowlakowi miłość przez przytulanie, ojciec wyrazi to przez zabawę, 

pieszczoty. Nie potrafi odnaleźć się w sytuacji „nie działania”, a takim jest 

nie reagowanie dziecka na zachętę do zabawy zaaranżowanej przez ojca. 

Ojciec szybciej znudzi się zabawą, niż dziecko, zwłaszcza, gdy 

proponowane przez niego zabawy nie wzbudzają w dziecku 

zainteresowania. Znudzony ojciec przechodzi do innego zajęcia, oddając 

dziecko stale obecnej matce. Matka „zna swoje dziecko i jego potrzeby, 

natomiast ojciec po prostu włącza i wyłącza ojcostwo w zależności od 

własnych potrzeb, którymi się kieruje tak w przypadku rodzicielstwa jak i 

seksu”29.  

Obecność ojca jest ważna dla rozwoju dziewczynki. Ojciec jest dla 

niej pierwszym mężczyzną, jakiego poznała. Cechy jego osobowości będą 

rzutować na jej związki z chłopcami, aż po wybór kandydata na męża. 

„Gdy córka cieszy się jego dyskrecją i wsparciem, wtedy nie szuka 

                                                
26 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 
59. 
27 Por. A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, w: Augustyn 
Józef, red., „Duchowość kobiety”, Kraków 2007, s. 169. 
28 K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 181. 
29 A. Moir D. Jessel, Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, 
dz. cyt., s. 208. 



8 
 

przypadkowych i płytkich znajomości z mężczyznami”30. Dziewczynka ma 

potrzebę zobaczenia w swoim ojcu osoby, na którą może liczyć. Oczekuje 

od niego pomocy w podejmowaniu „męskich decyzji”. Chce czuć się przy 

nim bezpiecznie. Jeśli tego nie otrzyma w dzieciństwie, w przyszłości, 

będąc dorosłą kobietą będzie szukała dominacji nad mężczyzną. Znajdzie 

to swoje odbicie zwłaszcza w małżeństwie, gdzie przyjmie wobec męża 

rolę matki31. 

Jednak kiedy rola ojca jest za bardzo przywódcza, w dziecku zostaje 

stłumiona wolność. Nie potrafi ono być samodzielne i w efekcie zawsze 

pozostanie dzieckiem niezdolnym do dojrzałych decyzji. W przypadku 

dziewczynki w przyszłości rolę ojca przejmie jej mąż, który będzie 

traktował ją jak dziecko, a nie jak dorosłą kobietę. W takim środowisku 

dziewczynka, a przyszłości dorosła kobieta nie ma możliwości wyrażenia 

własnej osobowości32.  

Mała dziewczynka boleśnie zraniona przez swojego ojca, poczucie 

zawodu przeniesie na innych mężczyzn, przyjmując wobec nich postawę 

biorcy, jednocześnie nie dając z siebie nic. W najgorszym przypadku taka 

niekontrolowana skłonność może przerodzić się w późniejszym rozwoju 

w manię wykorzystywania mężczyzn, przesyconego mściwym 

pragnieniem odbierania im „siłą” wszystkiego. Wpłynie to na dalsze jej 

zachowania. Tak uformowana kobieta zaprzeczy swojemu instynktowi 

macierzyńskiemu, a skoncentruje się tylko na tym, jak skrzywdzić 

mężczyznę33. Jeśli taka kobieta wzbudzi refleksję, w wyniku której będzie 

próbowała zmienić swoje nastawienie do mężczyzn, by „nie karać” ich za 

swoje zranienia ze strony ojca, może przyjąć postawę skrajną, również 

                                                
30 M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 5. 
31 Por. V. Albisetti, Ból miłości. Jak radzić sobie z problemami życia uczuciowego, dz. 
cyt., s. 71. 
32 Por. tamże. 
33 Por. H. Karen, Psychologia kobiety, Poznań 2001, s. 94. 



9 
 

negatywną. W kontaktach z mężczyznami będzie ją paraliżował lęk, by 

nie być zaborczą wobec nich. W konsekwencji będzie unikać męskiego 

towarzystwa 34.  

Jeśli w dzieciństwie ojciec nie poświęcał córce zbytniej uwagi, to w 

przyszłości, jako dorosła kobieta, to bolesne poczucie odrzucenia odczuje 

przy każdej niewierność partnera. Często przeradza się to w zazdrość o 

inne kobiety. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy jako dziewczynka 

musiała w walce o uczucia rodziców rywalizować na przykład z 

rodzeństwem35. Dziewczynka oczekuje od swojego taty oparcia. Ojciec 

daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Jego rola na tym polu zwiększa się 

wraz z dorastaniem dziecka. Jednak ma to większe znaczenie bardziej w 

wychowaniu chłopca niż dziewczynki36.  

Ojciec zaciekawia swoją innością i daje jej poczucie bezpieczeństwa 

pod warunkiem, że nie ignoruje córki, ale jest ona „jego królewną”. 

Lekceważenie rodzi lęk, niepewność i prowadzi do poszukiwania 

zaspokojenia tych emocjonalnych braków u innych mężczyzn. Czasem, 

zwłaszcza w okresie adolescencji dziewczyna szukając ojcowskiej opieki, 

wsparcia, płaci bardzo wysoką cenę za jej namiastki, tracąc własną 

godność. Dlatego mądry ojciec będzie dążył w wychowywaniu własnej 

córki do wytworzenia z nią więzi37. „Kobiety okazują z reguły większą 

potrzebę gestów czułości, częściej chcą mówić o swoich uczuciach i dzielić 

się z innymi własnymi przeżyciami. Z drugiej strony jest dla nich bardzo 

ważne nie tylko to, jak bliskie im osoby wobec nich postępują, ale także 

jakie wobec nich żywią uczucia oraz w jaki sposób je wyrażają”38.  

                                                
34 Por. tamże.  
35Por. V. Albisetti, Ból miłości. Jak radzić sobie z problemami życia uczuciowego, dz. 
cyt., s.77.  
36 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, art. cyt., s.17. 
37 Por. M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 5; tenże, Cielesność, płciowość, 
seksualność, dz. cyt., s. 67. 
38 M. Dziewiecki, Cielesność, płciowość, seksualność, dz. cyt., s. 66.  
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Jan Paweł II przypomniał, że wychowanie jest zasadniczym 

zadaniem rodziców. Jest duchowym wymiarem rodzicielstwa, w którym 

mężczyzna posiada swoiste pierwszeństwo. Ten proces wychowawczy 

nazwał „uczłowieczaniem nowych córek i synów”39. Jednak żeby ten 

proces mógł być pociągający, musi być poparty wzorcami. „Dojrzały 

ojciec buduje więź z córką w kontekście emanującej miłością i 

szacunkiem więzi z żoną, dzięki czemu córka uczy się integrować rolę 

żony i matki”40. Jednak córka nie może zająć miejsca żony, czyli swojej 

matki. Jeśli dla ojca córka będzie ważniejsza niż żona, jeśli z jej zdaniem 

będzie się bardziej liczył, wówczas przyczyni się do rozbudzenia w 

dziecku poczucia boskości i zamiast dojrzałego, akceptującego swoje 

braki człowieka, wychowa „małego tyrana”41.  

Mężczyzna w dziedzinie uczuć jest mniej wymagający niż kobieta. 

Skłonny jest do niezależności, dlatego nie będzie poświęcał dziecku tyle 

czasu, co matka. Dla mężczyzny poczuciem spełnionego obowiązku 

względem rodziny, jest zapewnienie im bezpieczeństwa42. „Dobry ojciec- 

to nie ten, który stwarza „partnerską” relację z dziećmi, ale taki, który 

łączy czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z 

autorytetem”43. 

Rola ojca w wychowaniu dziecka jest niezbędna dla całości dobrego 

środowiska wychowawczego. Ojciec nie może dać dziecku tego, co daje 

matka, jednak uzupełnia to, czego matka sama z siebie dać nie może. 

Jego struktura bardziej zajmie się przedmiotem niż człowiekiem. Dlatego 

                                                
39 MD 19. 
40 M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 5. 
41 Por. L. Słup, Razem dla życia, „Życie Duchowe” 2008, nr 53, s. 51. 
42 Por. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt., s. 179. 
43 B. Bartoszewska, Przymierze małżeńskie fundamentem rodziny, ComP 2007, nr 
2(158), s. 88. 
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jest mu łatwiej niż bogatszej emocjonalnie kobiecie, podchodzić do spraw 

z dystansem, w ocenach jest bardziej trzeźwy niż kobieta44.  

Brak ojca w procesie wychowawczym dziecka lub jego dysfunkcyjna 

rola, pozostawia wiele defektów w psychice dziecka. Zauważa to również 

Jan Paweł II. Papież stwierdza, że „nieobecność ojca powoduje 

zachwianie równowagi psychicznej i moralnej oraz znaczne trudności w 

stosunkach rodzinnych, podobnie jak, w okolicznościach przeciwnych, 

przytłaczająca obecność ojca, zwłaszcza tam, gdzie występuje już zjawisko 

tzw. „machizmu”, czyli nadużywanie przewagi uprawnień męskich, które 

upokarzają kobietę i nie pozwalają na rozwój zdrowych stosunków 

rodzinnych”45. 

Miłość ojca różni się od miłości matki. W przeciwieństwie do matki 

na miłość ojca dziecko musi sobie zasłużyć. Dlatego ojciec kocha swoje 

dzieci niejednakowo. E. Fromm uważa, że wśród rodzeństwa wyróżni to 

dziecko, które najbardziej będzie spełniało jego wymagania. Miernikiem 

ojcowskiej miłości jest posłuszeństwo dziecka46. W przypadku 

dziewczynki obecność ojca jest fundamentem jej komplementarnej 

emocjonalności. Dobry ojciec daje córce poczucie własnej wartości. 

Pomaga jej dojrzewać w odkrywaniu kobiecości, aż po dar 

macierzyństwa, gdyż kobieta wychowana przez dobrego ojca będzie 

miała też poczucie własnej wartości wobec męża i będzie dobrym 

wzorem dla swoich dzieci47.  

Dziewczynka liczy się z opinią ojca, zwłaszcza dotyczącą jej wyglądu. 

Ważne jest, aby ojciec nigdy nie pozostawił jej bez odpowiedzi, nawet, 

jeśli te pytania o jej wygląd są bardzo częste. Dziewczynka może słuchać 

rad mamy, naśladować ją w sposobie ubierania się, korzystania z 
                                                
44 Por. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt., s. 194. 
45 FC 25. 
46 Por. K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 182. 
47Por. M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s.5.  
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różnych dodatków poprawiających estetykę wyglądu, ale chce się 

podobać ojcu. Także od ojca będzie uczyła się oceniać wygląd innych. 

Waga jego opinii ma ogromny wpływ na kształtowanie się jej 

kobiecości, na budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie 

swojej urody. Brak tego w wychowaniu dziewczynki pozostawi pustkę, 

„swoisty głód uznania”, czego następstwem w przyszłości będzie 

poszukiwanie przez córkę męskiej akceptacji48.  

 

2. Rola matki  

 

 Kobieta jako matka jest powołana przede wszystkim do tego, aby 

dziecko pielęgnować, rozwijać, prowadzić i towarzyszyć mu w miarę 

wzrastania. Jej działanie powinno charakteryzować się czułością, która 

pozwoli rozbudzić w dziecku jego naturalne podłoże i siły, których sama 

często nie jest świadoma, ale je intuicyjnie przeżywa49. Jednak, aby 

pielęgnacja dziecka nie sprowadziła się tylko do zewnętrznych gestów, 

musi być przeniknięta macierzyńską miłością. Miłość matki do dziecka 

można porównać z jakością gleby dla rośliny. „Jak bujność rośliny zależy 

od jakości gleby, tak i rozwój uczuciowy dziecka uzależniony jest z jednej 

strony od tego, jak głęboki związek uczuciowy łączy go z matką, a z 

drugiej zaś- od bogactwa przeżyć i odczuć psychicznych cechujących 

matkę”50. 

 Związek matki z dzieckiem, zwłaszcza niemowlęciem, jest 

wyjątkowy. Kobieta we wszystkich społeczeństwach uznana jest za 

                                                
48 Por. A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 169. 
Takie zachowanie można już zaobserwować u dziewczynek –przedszkolaków. Ich 
ojcowie często są zasypywani pytaniem: „Ładnie mi w tym? Ładnie wyglądam? 
Podoba ci się?” Por. Tamże. 
49 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt. , s. 67. 
50 K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 188. 



13 
 

najlepszą opiekunkę do dziecka51. Karta Praw Rodziny zwraca także 

uwagę na ten wyjątkowy związek podkreślając, że kobieta jako matka, ma 

prawo i obowiązek na pierwszym miejscu postawić rodzinę. Jej praca 

zawodowa nie może odbywać się kosztem dobra dzieci i rodziny52. 

Realizacja duchowego macierzyństwa zakłada współpracę z Bogiem 

jako Stwórcą. Kobieta nie może zatracić świadomości, że będąc matką dla 

swojego dziecka, nie jest jego właścicielem. W procesie wychowawczym 

powinna uszanować jego wolność. E. Stein określa proces wychowawczy 

jako czas przygotowania do odczytania powołania – daru Boga Stwórcy53.  

Kobieta w realizacji swego macierzyństwa musi czuwać, aby 

zachować emocjonalną równowagę. Wypaczone macierzyństwo idzie w 

kierunku narcyzmu i masochizmu. Narcystyczne podejście do 

macierzyństwa przejawi się w niekorzystnym zjawisku, że matka za 

wszelką cenę będzie chciała być «pierwszą» w odbiorze dziecka i miłość 

dziecka zachować tylko dla siebie. Masochizm przejawiać się będzie w 

nadmiernym poświęcaniu się dziecku, co może potem wykorzystać jako 

przedmiot manipulacji w „zatrzymaniu dziecka dla siebie”54. Stąd też: 

„Aby móc żyć, dzieci muszą uniezależnić się w końcu od swojej matki i 

znaleźć własne miejsce w życiu”55. 

                                                
51 „Socjologowie prowadzili eksperymenty, w których ojców zachęcono do 
aktywniejszego udziału w zajęciach szkół naturalnego rodzenia. W innych 
eksperymentach niemowlęta miały kontakt z wieloma opiekunami. W pierwszym 
przypadku okazało się po paru tygodniach, że mimo większego zaangażowania ojców, 
jednak to matki były coraz bliższe dzieciom. W drugim- dzieci były zagubione i 
domagały się powrotu swoich naturalnych matek. Przywiązanie kobiety do 
niemowlęcia jest, jak się wdaje, wrodzone, natomiast przywiązanie mężczyzny jest 
wynikiem społecznego uczenia się. Matki są rodzicami naturalnymi; mężczyźni, przy 
najlepszej woli, nie”. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt., s. 200. 
52Por. Karta Praw Rodziny, art. 10, Wyd. Komisja Duszpasterstwa Rodzin, 1983. 
53 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s.191. 
54 Por. K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s.143. Zob. także: B. Smolińska, 
Matka i córka, w: J. Augustyn, red., „Duchowość kobiety”, dz. cyt., s. 159- 167. 
55 A. M. Ohler, Macierzyństwo w Biblii, dz. cyt. s. 57. 
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Nadmierna opiekuńczość świadczy o niedojrzałości psychicznej 

matki i wpływa w konsekwencji na powstanie wielu negatywnych cech 

zachowania dziecka. Do nich można zaliczyć: opóźnienie dojrzałość 

społecznej i emocjonalnej, ogólny infantylizm, brak inicjatywy i 

nieustępliwość, której często towarzyszy zuchwalstwo i zarozumiałość. 

Również skutkiem takiego oddziaływania matki jest egoizm, 

ambiwalencja56.  

Pomocą w prawidłowym kształtowaniu własnego obrazu 

macierzyństwa jest dla kobiety troska o dobre relacje w małżeństwie. 

Kobieta w rodzinie spełnia rolę „serca”. Nie staje w miejscu mężczyzny- 

męża, który jest głową rodziny, ale jej miejsce jest obok męża57. Bliska, 

serdeczna relacja między małżonkami pozwala przyjąć dziecko jako dar. 

Uzdalnia małżonków do tego, aby potrafili spojrzeć na życie jako na 

dobro, jako na wartość58.  

Rodzice - jako ojciec i matka - wzajemnie się uzupełniają względem 

swoich dzieci. Obecność matki jest dziecku bardzo potrzebna. W 

większości przypadków, to matka spędza więcej czasu z dzieckiem niż 

ojciec. Jednak prawidłowe wychowanie dziecka bierze swój początek we 

właściwych relacjach małżeńskich. Kobieta wnosi do związku wrażliwość 

emocjonalną, skłonność do wzajemnej współzażności, tęsknotę za 

bliskością uczuciową względem męża59. Ta bliskość męża jest jej bardzo 

potrzebna. Chce kochać i być kochaną. Mąż jest dla niej tym, na kogo 

może zawsze liczyć, także w kwestii wychowania dzieci. „Matka, która nie 

                                                
56 Por. K. Pośpieszyl, Psychologia kobiety, dz. cyt., s. 143. Zob. także: A. K. 
Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 171.  
57 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt.,s.158. Zob. także: 
A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 179. 
58 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, art. cyt., s.18. Por. K. 
Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 175. 
59 Por. A. Moir D. Jessel, Płeć mózgu, dz. cyt., s. 179. 
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ma mocnego oparcia w mężu, może łatwo manipulować swoimi 

dziećmi”60. 

Dojrzałość zakłada branie odpowiedzialności za własne działanie. 

Mąż ma być dla kobiety wsparciem, ale nie może za nią decydować. Ona 

też nie ma prawa obciążać całkowitą odpowiedzialnością za rodzinę 

swojego męża. W budowaniu ogniska rodzinnego mają być dla siebie w 

relacji partnerskiej. „Kobieta jako osoba świadoma swojego partnerstwa z 

mężczyzną, własnej pozycji i ważności, swojego wkładu w rodzinę, pracę 

zawodową i środowisko, potrafi i może dać dziecku poczucie, że potrzeby 

i prawa każdej osoby w rodzinie są tak samo ważne”61. 

Św. Gianna Beretta Molla przyrównywała swoje małżeństwo, 

rodzinę do wieczernika, w którego centrum postawiła Jezusa. Uważała to 

za warunek, umożliwiający jej i jej mężowi zrealizować powołanie do 

małżeństwa i rodzicielstwa. Pisała o tym do swego męża jeszcze przed 

ślubem. Założenie rodziny rozumiała jako złożenie ofiary Jezusowi. 

Ofiarowała Bogu swoje dzieci jeszcze, zanim się poczęły. Tratowała swoje 

macierzyństwo jako akt współpracy z Bogiem Stwórcą62. 

W większości rodzin przejęła rolą kierowniczą sprawuje ją matka, 

natomiast rola ojca sprowadza się tylko do jego fizycznej obecności. 

Matka podejmuje większość decyzji i dźwiga ciężar odpowiedzialności za 

dom. Ona wyznacza granice samodzielności dzieciom. Dziewczęta patrząc 

na przykład własnej matki zdanej na siebie, odbierają macierzyństwo jako 

przytłaczający ciężar. Myślą z lękiem o swoim macierzyństwie, boją się 

                                                
60 J. Augustyn, Adamie, gdzie jesteś, Kraków 1996, s. 108.  
61 E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 57. 
62 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla. Droga świętości, dz. cyt. , 
s. 40.  
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bolesnego porodu, boją się mieć więcej dzieci. Boją się, że nie będą 

umiały być cierpliwe i czułe dla swoich dzieci63. 

Podobne skutki wywołuje fizyczny brak ojca. Wtedy dziewczęta 

wychowywane przez samotną matkę nie tylko będą bały się swojego 

macierzyństwa, ale także w małżeństwie nie będą umiały być czułe i 

serdeczne dla swoich mężów. Ich rola w małżeństwie sprowadzi się tylko 

do spełniania funkcji żony i matki, ale nie będą zdolne do stworzenia 

klimatu domowego. Tak wychowane kobiety częściej sięgają po środki 

antykoncepcyjne64.  

Macierzyństwo duchowe zakłada pozostawienie wolności drugiej 

osobie. Taka wolność jest możliwa, gdy dziecko kochane jest przez 

rodziców miłością bezinteresowną. Zagrożenie interesownym sposobem 

kochania dotyczy obojga rodziców, jednakże bardziej skłonna do takiej 

miłości jest matka, traktując dziecko jako „przedłużenie” własnego 

istnienia65.  

Matka, z racji macierzyństwa, jest pierwszą wychowawczynią dla 

dziecka. Od niej córka, najpierw dziewczynka, a potem nastolatka uczy 

się jak być kobietą. Gdy zabraknie matki, często tę rolę wzorca spełnia 

starsza siostra, lub babcia. Nie można jednak pominąć ważnej roli ojca66. 

„Rodzicielstwo jest źródłem i uzasadnieniem powagi wychowawczej ojca i 

matki”67. Matka nie wychowuje dziecka dla siebie. Dziecko jest dla niej 

darem mającym własną tożsamość i własną drogę życia. Matka ma być 

towarzyszem na drodze życiowego powołania swojego dziecka, pozwolić 

mu w wolności wybrać. Jako przykład można tu przytoczyć odpowiedź 

                                                
63 Por. W. Stefan, Macierzyństwo w małżeństwie i rodzinie, art. cyt., s. 32. 
64 Por. tamże. 
65 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, art. cyt., s. 20. Por. S. Eldredge, 
Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s. 31. 
66 A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 169. 
67 Cz. Murawski, Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 
1945-1980, Studium dogmatyczno-pastoralne, Sandomierz 1988, s. 43. 
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matki, na propozycję córki – misjonarki, która dla matki chce przedłużyć 

swój urlopowy pobyt w domu: „Wracaj w spokoju, nie pozbawiaj mnie 

radości przebywania z tobą wśród twoich przyjaciół Indian, którzy 

bardziej potrzebują twojej pomocy niż ja”68.  

Dalsza wypowiedź matki ujawnia jej proces dojrzewania do 

duchowego macierzyństwa. Odległość, jaka dzieliła ją z córką 

uniemożliwiła realizację fizycznego macierzyństwa, a przez to pomogła 

poszerzyć duchowe więzy. „Od kiedy jesteś tam za oceanem, 

zrozumiałam, co znaczy kochać prawdziwie. Udaje mi się spędzić długie 

godziny dnia, idąc za tobą krok po kroku, rozmawiając z tobą przez 

modlitwę. Odkrywam w ten sposób możliwość życia, jakiego sobie nie 

wyobrażałam. Nawet gdybym miała umierać, ty będziesz przy mnie 

bardziej, niż gdybyśmy przeżywały te lata razem”69. 

Matka musi czuwać, by nie stać się zaborczą wobec swego dziecka. 

Często jest tak, że nie jest świadoma takiej zależności. Taka zaborczość 

może nasilić się, gdy kobieta samotnie wychowuje swoje dziecko. 

Potrzeba rekompensaty braku ojca przeradza się w zaborczą miłość 

wobec dziecka. Dzieje się tak np. po rozwodzie. „W dramatycznej sytuacji 

rozwodu lub osłabienia więzi ojca z dziećmi, właśnie ona wydaje się być 

jedyną «zbawicielską». Stąd trudno wtedy mówić odpowiednim dystansie 

dzieci w stosunku do niej”70.  

Posesywność miłości często bywa utożsamiana z miłością 

macierzyńską. Taka sytuacja nie jest zdrowa zarówno dla matki, jak i dla 

dziecka. Dziecko kochane przez matkę w sposób zaborczy, nigdy w pełni 

nie wychowa się do wewnętrznej wolności, do podejmowania 

samodzielnych decyzji. Wszelkie zabiegi matki odczytuje jako wielkie 
                                                
68Por. M. Bonanate, Ewangelia według kobiety wczoraj i dziś, Warszawa 1998, s.77. 
69Tamże. 
70 J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, art. cyt., s. 11. Zob. także: H. Cloud, J. 
Townsend, Mamo, to moje życie, tłum. J. Czapczyk, Poznań 2005, s. 324. 
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poświęcenie i nie chcąc robić matce przykrości, łatwo jej wybacza „małe 

słabości”, podporządkowując się jej71. Obecność matki bardzo ważna jest 

jako wzorzec szczególnie w wychowaniu córki. Ona jest dla córki przede 

wszystkim przykładem w rozwoju cech kobiecości i macierzyństwa, gdy z 

szacunkiem odnosi się do swego macierzyńskiego powołania i swojego 

miejsca w domu72.  

Pierwszym bodźcem wychowawczym, mającym ogromny wpływ na 

osobowość dziewczynki, jest reakcja matki na jej poczęte życie, jeszcze w 

okresie prenatalnym. Dziecko powinno być przede wszystkim chciane i 

oczekiwane od samego początku. Celem oczekiwania matki nie powinien 

być syn lub córka, ale dziecko. Matka powinna być otwarta na obie 

możliwości, aby swoim nietrafnym nastawieniem, któremu towarzyszy 

lęk i złość, nie wyzwolić w dziecku poczucia opuszczenia, odtrącenia73.  

Bezwarunkowa miłość macierzyńska daje córce poczucie 

bezpieczeństwa już od jej pierwszych chwil życia. Zdrową, żywą miłość 

macierzyńską dziecko może „wyssać z mleka” matki. Ta miłość nie jest 

statyczna. Ona się rozwija wraz ze wzrostem dziecka74. „Symbioza matki i 

córki, zawsze naturalna z dzieckiem w pierwszym roku życia, nie powinna 

trwać dłużej”75. Matka powinna towarzyszyć córce, aby stawała się kimś, 

kto fascynuje duchową głębią, a nie tylko zewnętrznym wdziękiem. 

Powinna uczyć poczucia wartości i godności oraz szacunku do siebie76. 

„Kobieta mająca wysoki poziom poczucia własnej wartości, ma też na 

ogół silne poczucie sprawstwa- przekonanie, że od niej samej zależy 

bardzo wiele, dlatego łatwiej osiąga poczucie szczęścia i spełnienia. Taka 

                                                
71 Por. J. Augustyn, Co matka i ojciec dają dziecku?, art. cyt., s.12. 
72 Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, dz. cyt., 59. 
73 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 161.  
74 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 159. 
75 Tamże, s. 160. Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. 
cyt. , s. 32. 
76 Por. M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 5. 
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postawa to dla dziecka najlepsza szkoła pozytywnego nastawienia wobec 

życia”77.  

Bardzo ważna jest obecność matki zwłaszcza w okresie dojrzewania 

płciowego córki. Szczególnym bogactwem matki jest jej życiowe 

doświadczenie w przeżywaniu własnej płciowości, w czekaniu na 

jedynego mężczyznę, który potrafi dochować miłości i wierności na 

zawsze. Źródłem szczęścia córki jest świadomość bycia kochaną przez 

matkę, która cieszy się swoją kobiecością78. Matka nie może swojej córki 

traktować zawsze jak małej dziewczynki, ale z drugiej strony nie powinna 

„przyspieszać” jej dorastania. Zdarza się, że matka nie potrafi 

zaakceptować dojrzewania córki i jest to powodem konfliktu. Córka staje 

się odbiorcą ciągłego niezadowolenia, krytyki, ośmieszania ze strony 

matki. Powodem tego są niespełnione oczekiwania matki względem 

córki. Matka chce wymóc na córce to, czego sama nie osiągnęła, albo z 

drugiej strony czuje się zazdrosna o córkę. W obu przypadkach wynika to 

z braku prawidłowej samooceny matki w aspekcie jej kobiecości i 

macierzyństwa79. Efektem takiego zachowania matki jest zachwianie 

samooceny córki. Wiąże się to z lękiem, poczuciem zagrożenia płynącego 

z płciowości. To z kolei mocno wpływa na jej relacje z otoczeniem, 

zwłaszcza w relacji do mężczyzn80. 

Powinnością matki, jej wychowawczym zadaniem, jest pokazanie 

córce przykładem własnego życia piękna bycia kobietą. Powinna zaprosić 

córkę do swego kobiecego świata, pomóc jej kształtować kobiecą 

osobowość, niepowtarzalność, indywidualność, a także przyjąć 

                                                
77 E. Pohorecka, Macierzyństwo, art. cyt., s. 57. Zob. tamże, s. 146-158. 
78 Por. M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, dz. cyt., s. 5.  
79 Por. M. Mierzwa- Hudzik, Przez kobiecość do Boga, w: „Zeszyty Formacji 
Duchowej” 23. Maryja- kobiecość i macierzyństwo, Kraków 2003, s. 43.  
80 Por. M. Mierzwa- Hudzik, Przez kobiecość do Boga, art. cyt., s. 43. 
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seksualność81. „Piękno jest to wymiar kobiety bardzo istotny. Od niego 

uzależnia się często poczucie własnej wartości. Ważna jest dla niej 

estetyka, którą pragnie odkrywać w sobie oraz w rzeczywistości, którą 

tworzy wokół siebie”82. Jeśli matka pozbawia córkę pozytywnego obrazu 

kobiecości, naraża ją na nieumiejętność odnalezienia się w «świecie 

dorosłych». Zdarza się, że dziewczęta obciążone takim doświadczeniem, 

całkowicie negują siebie w roli żony, matki. W emocjonalnym zagubieniu 

szukają schronienia w życiu zakonnym. Jednak, ponieważ wybór tej drogi 

nie wynika z powołania, napotykają na dalsze frustracje, czują się 

odrzucone i nieszczęśliwe83.  

Obecność dojrzałej w swoim macierzyństwie matki jest niezbędna 

w pełnym rozwoju emocjonalno- duchowym. Jeżeli kobieta prawidłowo 

przeżywa swoją kobiecość, macierzyństwo, zapobiega wyobcowaniu w 

świecie, zarówno u małej dziewczynki jak i na dalszych etapach rozwoju. 

Przykład matki stanowi dla kobiety w dorosłym życiu wytyczne 

postępowania. „Nic nie zastąpi dziewczynce matki ucieleśniającej 

prawdziwą kobiecość”84. W wychowaniu córki więcej uwagi poświęca się 

uczuciom, niż w wychowaniu syna. Dlatego ważna jest obecność matki, 

która na tej płaszczyźnie bardziej zrozumie swoją córkę, niż ojciec. Matka 

do zrozumienia uczuciowości córki nie potrzebuje słów. Podobnie i córka 

rozumie pozawerbalny język matki, gdyż obie są bogate w kobiecą 

uczuciowość. Matka potrafi «odczytać» płacz córki, ale również kiedy 

sama się rozpłacze, «przemawia» w sposób bardzo zrozumiały dla córki85. 

„Kobiecość jawi się jako wrażliwsza część ludzkiego świata”86.  

                                                
81 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 159. 
82 A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 172. 
83 Por. M. Mierzwa- Hudzik, Przez kobiecość do Boga, art. cyt., s. 43 
84 E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s.170. 
85 Por. A. K. Ładyżyński, Kobieta w rodzinie. Męski punkt widzenia, art. cyt., s. 173. 
86 Tamże. 
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Matka będąc przykładem dla córki musi uważać, aby nie stać się dla 

niej wyidealizowanym wzorcem kobiecości, który należy podziwiać, 

zachwycać się nim i kopiować go. Nie może córce narzucić «swojego 

świata», ale powinna uszanować odrębną jej osobowość. Dlatego 

burzliwa relacja matki z córką w okresie jej dojrzewania nie jest niczym 

złym. Powodem takich reakcji ze strony córki możne być weryfikacja 

zasad wpajanych jej przez matkę. Decyzja czy i czego z przekazanych 

prawd się trzymać, należy do córki. Okres buntu jest potrzebny do 

doświadczenia własnej odrębności i dostrzeżenia różnic miedzy nią a 

matką, mimo tej samej płci. W przeciwnym razie, córka jako dorosła 

kobieta będzie wymagała takiej postawy wobec siebie od swojego 

środowiska i od zachwytów jej osobą uzależni swoją wartość 87.  

Jeśli córka wobec matki jest uległa, jej emocjonalne 

podporządkowanie się matce można dostrzec w sposobie zachować 

skopiowanych od matki, a także w sposobie ubierania się. Normalnym 

zjawiskiem jest, kiedy mała dziewczynka ubiera się w mamy rzeczy, nosi 

mamy torebkę. Niezdrowe jest to jednak w przypadku nastolatki powyżej 

szesnastego roku życia. Matka wychowując córkę powinna zostawić jej 

życiową przestrzeń. Im córka jest starsza, tym ta „przestrzeń” powinna 

stawać się większa. Powinna przyjąć za normalne, że w okresie 

adolescencji jej córka chętniej porozmawia swoich przeżyciach z 

rówieśnikami niż z nią88.  

Zmuszanie córki do wyjawienia wszystkich swoich tajemnic, także 

dotyczących pierwszych miłostek, czasami jest wręcz psychicznym 

szantażem. Matka, podkreśla swoje poświęcanie się dla niej, a w zamian 

za to oczekuje całkowitej uległości. Nie oznacza to jednak, że matka 

wychowując córkę powinna dać jej zupełną swobodę. Wręcz przeciwnie, 

                                                
87 Por. B. Smolińska, Matka i córka, art. cyt., s. 162.  
88 Por. tamże.  
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powinna być obecna, ale jednocześnie dyskretna. Musi być świadoma 

tego, że jej córka w okresie adolescencji o wiele rzeczy będzie się 

wstydziła zapytać, ale odpowiedzi na swoje problemy poszuka w 

obserwowanych przez nią życiowych sytuacjach innych ludzi. Dobrze jest 

jeśli taki wzorzec odnajdzie w matce i ojcu, zwłaszcza w ich relacjach 

małżeńskich89.  

Matka nie powinna pozostawić pytań córki, zwłaszcza dotyczących 

spraw życiowych, bez odpowiedzi. Jeśli zbagatelizuje te pytania, córka 

poszuka na nie odpowiedzi w innych środowiskach, najczęściej 

rówieśniczych, nie koniecznie mających dobry wpływ. Poza tym, w 

poważnym traktowaniu pytań córki matka wyraża swój szacunek dla niej, 

dla jej procesu stawania się kobietą90. Jednak, aby dorastająca córka 

postawiła matce pytanie dotyczące problemów życiowych, musi być do 

tego wychowywana od początku. Musi wiedzieć, że matce może zaufać, że 

matka nie zbagatelizuje jej problemu. Będzie to wiedzieć, jeśli jej 

dziecięce pytania były przez matkę poważnie traktowane, bez poniżania i 

wyśmiewania jej. Jeśli dziecko stawia pytanie, to problem, którego 

dotyczy jest dla niego ważny. Cierpliwość matki wobec tych pytań jest 

miłosierdziem okazanym dziecku. Mądrością matki jest, kiedy nie 

zatrzyma tych pytań dla siebie, ale skieruje je do Boga 91.  

Matka może przekazać swojej córce to, co jest najpiękniejsze- 

radość z tego że jest dziewczyną. Może i powinna być dla córki 

świadectwem nieprawdopodobnej godności kobiety, godności 

macierzyństwa, do której córka może i powinna wzrastać. Nie chodzi tu 

tylko o fizyczne macierzyństwo, ale o szeroko pojęte „matkowanie” innym 

ludziom. Szczególnymi odbiorcami takiej postawy są ludzie biedni, 

                                                
89 Por. tamże, s. 164. 
90 Por. S. Eldredge, Jesteś urzekająca. Hymn o matczynym sercu, dz. cyt. , s.32. 
91 Por. tamże, s. 30.  
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zaniedbani, bezradni. Podstawą sukcesu w tej dziedzinie jest wychowanie 

córki do akceptacji swojej płciowości i jej przejawów w życiu 

dziewczynki92.  

Matka najlepiej wpływa wychowawczo na córkę przykładem 

własnego życia. Córka obserwuje matkę, jej postawy, wybory i na 

podstawie tych obserwacji weryfikuje własną hierarchię ważności. Widać 

to szczególnie w sytuacjach, gdy w domu zabraknie matki i jej obowiązki 

przejmuje córka. Dla zobrazowania tego można przytoczyć jeden z 

przykładów: „Po śmierci Matki piastunką i żywicielką stała się najstarsza 

siostra Zofia, mająca dziesięć lat. Gdy Ojciec przyszedł ze szkoły, zastał 

obiad na stole. Zdziwiony zapytał: „Kto obiad ugotował?” Siostra 

odpowiedziała: „Tatusiu, to ja”. „A kto cię nauczył?” Siostra odpowiada: 

„Widziałam jak Mamusia robiła i nauczyłam się”93.  

Dziecko postrzega swoją matkę nie tylko w relacjach wewnątrz 

rodzinnych, ale także w jej zaangażowaniu na polu działalności 

charytatywnej wobec potrzebujących. E. Stein podkreśla, że jest to bardzo 

znaczące dla dziewczynki. Wychowanie dziewczynki powinno mieć na 

celu stopniowe wprowadzenie w zadania kobiety w Kościele94. Dziecko w 

chrześcijańskiej rodzinie powinno być wychowywane eklezjalnie. Tylko 

na gruncie wzajemnej miłości rodziców można zakładać fundament wiary 

u dziecka. „Będą one uczyły się w rodzinie szacunku dla ludzi i rzeczy; 

będą zdumiewać się niepojętą i wielką tajemnicą, jaka kryje się za tym 

wszystkim. Zrozumiałe stanie się dla nich znaczenie braterstwa i 

wspólnoty. Powinny one wszystko pojmować z wdzięcznością i dawać 

                                                
92 Por. Pulikowska J. , O kobiecości, dz. cyt., s. 21. 
93 S. Kołodziejski, Chociaż nie rodzona, ale bardzo kochana i święta matka, w: H. 
Weryński, „Sylwetki matek kapłanów”, Poznań-Warszawa 1981, s. 246. 
94 Por. E. Stein, Kobieta. Jej zadania według natury i łaski, dz. cyt., s. 188. 
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bezinteresownie, mają też być przygotowane do podejmowania 

odpowiedzialności za innych”95.  

 

3. Znaczenie rodzeństwa i otaczającego środowiska 

rodzinnego 

 

 Czasem rodzice tłumaczą się, że nie chcą mieć więcej dzieci dla 

dobra tego dziecka, które już jest, gdyż tylko jednemu są w stanie 

zapewnić lepsze warunki bytowe. Tym czasem przy takim nastawieniu 

jedyne co mogą dać, to warunki materialne i intelektualne. Nie dadzą 

dziecku tego, co jest najważniejsze, nie pomogą dziecku prawidłowo 

kształtować się w sferze emocjonalnej96.  

 Nadmierna koncentracja rodziców na dziecku wcale nie wpływa 

dobrze na jego rozwój, przeciwnie, może być przeszkodą w prawidłowym 

dojrzewaniu i osiągnięciu samodzielności. Przy takim układzie dziecku 

też grozi nadmierne zaangażowanie swoich uczuć względem rodziców. 

Można tu mówić o chorobowym uzależnieniu od siebie i wzajemnej 

zaborczości. Zwłaszcza w przypadku jedynactwa w dziecku taki związek z 

rodzicami pozostawi ślad w postaci zaburzeń emocjonalnych. Dlatego 

najlepszym środowiskiem rodzinnym dla pełnego rozwoju dziecka jest 

rodzina wielodzietna97.  

 Proces wychowania człowieka zaczyna się w dzieciństwie i trwa 

przez całe życie. Dlatego nie jest obojętne, w jakim środowisku dziecko 

dorasta. Rodzice stwarzając dziecku warunki wychowawcze, nie mogą być 

dla niego stale „instytucją dającą”. Dziecko w rodzinie nie jest tylko 

                                                
95 H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci, dz. cyt. , s. 12. 
96 Por. J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, Ząbki 2005, s. 65. 
97 Por. tamże. 
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„biorcą”. Ono też wnosi w rodzinę siebie98. Wychowanie powinno mieć na 

celu umiejętność dostrzegania drugiego człowieka. Trudno jest osiągnąć 

ten cel, jeśli dziecko nie ma rodzeństwa, z którym uczy się budować 

codzienność. W rodzinie wielodzietnej dziecko jest zobligowane do tego, 

aby umieć ustąpić, pomóc, przebaczyć, współpracować. Na takim gruncie 

zbudowanym w domu rodzinnym, łatwiej mu będzie odnaleźć się w 

środowisku innych dzieci. Ma to również wpływ na budowanie relacji z 

innymi w życiu dorosłym, a przede wszystkim jest fundamentem w 

formowaniu siebie do roli rodzica99. Potwierdzenie tego znajdujemy w 

nauczaniu Jana Pawła II, który stwierdził, że: „mniejszym złem jest 

niemożność zapewnienia własnym dzieciom pewnych wygód życiowych i 

dóbr materialnych, niż pozbawienie ich braci i sióstr, którzy mogliby 

dopomóc w rozwoju ich człowieczeństwa, i wieść piękne życie w każdej 

jego fazie i w jego różnorodności”100.  

Przez wychowanie w rodzinie dziecko podlega procesowi 

socjalizacji. Grupa dla dziecka, zwłaszcza starszego, wchodzącego okres 

dojrzewania, stanowi środowisko oparcia i spełnienia. Rodzina jest 

wspólnotą, w której młody człowiek doświadcza zaufania, radości życia, 

atmosfery miłości, które posiadają ogromne znaczenie dla formacji 

chrześcijańskiej dziecka101. „W rodzinach pierwsze miesiące i lata życia 

mające wielkie znaczenie dla równowagi umysłowej przyszłego człowieka, 

warunkują także chrześcijańską osobowość. (…) Dziecko bowiem przez 

proces swego rodzaju «osmozy» przejmuje sposób postępowania i 

                                                
98 Por. W. Krzemińska, Starość rośnie wraz z nami, Warszawa 1980, s. 79.  
99 Por. tamże.  
100 Cyt. za: J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, dz. cyt., s. 65. 
101 Por. S. Dziekoński, Miejsce rodziny w formacji dziecka do wiary w katechezie do 
młodzieży, „Studia Teologiczne”, Białystok- Drohiczyn- Łomża 25(2007), s. 147.  
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myślenia swoich domowników. Stąd w dziecku jakby gromadzi się zespół 

doświadczeń (doznań)”102. 

Dziecko wychowywane w rodzinie wielodzietnej szybciej osiąga 

równowagę emocjonalną i łatwiej się usamodzielnia i osiąga dojrzałość w 

zachowaniu. Środowisko rodziny wielodzietnej szczególnie korzystnie 

wpływa na dziewczynkę. W codziennych kontaktach z rodzeństwem uczy 

się ona rozwijać to, co jest wpisane w jej naturę. Uczy się dostrzegać i 

respektować potrzeby innych, dzielić się, pomagać, ustępować, 

współdziałać, przebaczać103. Dziecko z rodziny wielodzietnej łatwiej się 

uspołecznia. Szybciej odnajdzie się w środowisku większej 

przedszkolnym, a potem szkolnym. To co przechodzą w dzieciństwie, 

zaowocuje potem w życiu dorosłym w postawie macierzyńskiej. Cechy 

macierzyństwa można już dostrzec w dziewczynce opiekującej się swoim 

rodzeństwem104.  

 Nie można jednak przyjąć wielodzietności za jedynie dobre 

środowisko wychowawcze. Różne życiowe przykłady pokazują, że takim 

model rodziny może być dobry, ale czasami źle formowany może stać się 

źródłem patologii. Z drugiej strony mądrzy rodzice, którzy z różnych 

powodów nie mogą stworzyć rodziny wielodzietnej, będą szukali dla 

dziecka takiego środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie 

mogło „ćwiczyć się” w uspołecznianiu, w dostrzeganiu potrzeb innych 

osób, szczególnie rówieśników105. 

  

                                                
102 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna, w: „Katecheza 
po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła”, 1, red. W. Kubik, 
Warszawa 1985, s. 78.  
103 Por. J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, dz. cyt., s. 66.  
104 Por. tamże.  
105 Por. J. K. Szłykowicz, Wybieram życie, dz. cyt., s. 66. Zob. także: W. Wermter, 
Potrzeba matki. O macierzyństwie duchowym nie tylko w klasztorach, dz. cyt., s. 127. 
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4. Znaczenie religijnego wychowania w dojrzewaniu 

kobiety do duchowego macierzyństwa 

 

 Nie jest obojętne, w jaki sposób każdy człowiek przeżywa swoją 

relację z Bogiem. Ma to wpływ na niego samego, jaki i na całe 

społeczeństwo. Dotyczy to również kobiety, jako potencjalnej matki. Jej 

religijność jest fundamentem religijnego wychowania jej dziecka. „Dajcie 

mi święte katolickie matki, a ja z pomocą takich matek nawrócę świat…”- 

wołał Ojciec św. Pius XI do kardynałów, biskupów zebranych w Rzymie 

na naradę106. 

 Jakie znaczenie ma wiara w życiu kobiety, w jej decyzjach 

związanych przede wszystkim z macierzyństwem, można dostrzec w życiu 

św. Gianny Beretta Molla. Była przekonana o istnieniu Boga, o Jego 

miłości. Żyła w całkowitym zawierzeniu Bogu. Wolę Bożą postawiła w 

centrum swojego wartościowania i pozostała temu wierna, aż po 

macierzyńską ofiarę z życia. Na ten ostatni akt przygotowywała się całe 

życie, które uczyniła „podarunkiem” dla męża, dzieci, ostatecznie dla 

Boga107. 

 Na aspekt religijność zwrócił uwagę Jan Paweł II w encyklice 

Evangelium vitae. Prawdziwa religijność uwrażliwia na obecność Bożą. 

Sprawdzianem takiej religijności u kobiety jest jej stosunek do życia 

dziecka, które się w niej pocznie. Bez Boga życie stanie się po prostu 

rzeczą. „Nie dziwi zresztą fakt, że gdy raz wykluczy się odniesienie do 

Boga, znaczenie wszystkich rzeczy ulega głębokiemu zniekształceniu, a 

                                                
106 Por. B. A. Kwaśny, Moja matka jako intuicyjny obraz odpowiedzialności na 
Kościół Chrystusa, w: H. Weryński, „Sylwetki matek kapłanów”, dz. cyt., s. 335. 
107 Por. K. Zając, Lekarz medycyny Gianna Beretta Molla, Droga świętości, dz. cyt., 
s. 23.  
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sama natura, przestając być „mater”, czyli matką, zostaje sprowadzona 

do „materiału”, którym można swobodnie manipulować”108. 

W realizacji duchowego macierzyństwa nie ma większego znaczenia 

rodzaj posługi apostolskiej siostry zakonnej. Najważniejsza jest miłość, 

która łączy z Bogiem i ludźmi. Miłość ma się wyrażać w jej słowie, 

działaniu, całej jej postawie109. Kobiety przez swoją służebną postawę 

wobec najbardziej potrzebujących realizują swoje powołanie do 

duchowego macierzyństwa, a przez to są świadkami czułej dobroci 

Boga110. 

Reasumując, można stwierdzić, że miłość macierzyńska jest 

najbardziej czytelnym przejawem miłości, na jaką może zdobyć się 

człowiek. 

 

                                                
108 EV 22. 
109 Por. M. M. Kornacka, Doświadczenie macierzyństwa sióstr zakonnych, art. cyt., s. 
106. 
110 Por. K. Gierat, Rola kobiety w Kościele, ŻK 3(2001), s. 20-30; M. Macek, Godność 
i rola kobiety konsekrowanej, w: „Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze”, 
red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 429-439. 


