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Rodzina – społecznością adopcyjną  

Pojawiają się nowe formy adopcji, np. rodziny zastępcze, rodziny „kontraktowe”, a wraz z tym 
ujawniają się negatywne postawy wobec nich. Pewien mężczyzna „na stanowisku” zadaje 
sarkastyczne pytanie: „czy widział ktoś rodzinę, która utrzymuje się z dzieci?” Następnie 
opowiada o atrakcyjnej kobiecie, która mając dwoje własnych dzieci, „wzięła sobie troje do 
prywatnego domu dziecka”. A tymczasem „powinna szukać pracy!” W słowach tych zawarte 
jest podejrzenie o jakąś niegodziwość! Wydaje się, że nie można nad tą postawa przejść 
obojętnie, zwłaszcza, że nie jest odosobniona. Zadajmy sobie pytanie, gdzie tkwią źródła takich 
postaw wobec adopcji? 
 
Powołanie czy zawód?  
Z badań socjologicznych wiemy, że praca zawodowa kobiet jest jednym z głównych powodów 
kurczenia się naszych rodzin! Czy wychowanie trojga przysposobionych dzieci nie jest pracą? 
Więcej – jest to praca zawodowa, gdyż pojęcie „zawód” pochodzi od pojęcia „powołania”. Ta 
kobieta jest powołana do swej misji. Kto ją powołał? Jej własne wzruszenie losem bezdomnych 
dzieci, a więc: przeżycie wartości. Tam, gdzie nie zaobserwujemy „pracy wartości” w naszym 
sercu – na niewiele zda się przypominanie o obowiązkach. Pojmuje jednak to powołanie wąsko, 
jako rodzicielstwo bazujące na naturalnej rozrodczości. A tymczasem rodzicielstwo jest stanem 
wewnętrznym, który pojawia się wraz z przeżyciem wartości dziecka. Jest to kwestia postawy, a 
może też błędnej wiedzy, i jakiegoś poczucia niesprawiedliwości, że ktoś nie pracuje. Stąd 
pojawia się zawiść i krytyka. Tymczasem utrzymanie jednego dziecka w domu opieki kosztuje 
mniej więcej tyle, co jeden etat. Ta matka, która bierze troje dzieci z domu dziecka zaoszczędza 
społeczeństwu spore pieniądze. Gdyby poszła do pracy – pogłębi bezrobocie. Odejdzie przy tym 
z tego frontu pracy, na którym nikt jej nie zastąpi. Czy nie lepiej, że „bierze” pracę do domu? 
Chyba tylko uprzedzenia, mogą być podstawą tak „niezgrabnego” moralizowania.  
Pojawia się postulat, aby jasno mówić o zawodzie „wychowawcy domowego”. Jak pisze 
Edyta Stein: sama natura ludzka określa powołanie i zawód człowieka, to znaczy działalność i 
twórczość, do których jest powołany. Bóg powołuje każdego człowieka do wypełnienia tego, do 
czego jest powołany; ponadto mężczyznę i kobietę powołuje do zadań szczególnych.  
Tym szczególnym zadaniem jest nie tylko rodzenie, ale i przysposobienie dzieci obcych. 
Określenie „przysposobić” kojarzy się z włączeniem dziecka w obręb rodziny. Jednocześnie to 
określenie wskazuje na pewne zadanie. Mówimy o przysposobieniu kogoś do czegoś, a więc np. 
o przysposobieniu obronnym. Chodzi wtedy o usprawnienie w kimś pewnych dyspozycji do 
czynności intelektualnych (zdolności), i o odpowiednie ukształtowanie woli (wychowanie). 
Wynika z tego, że choć mówimy o adoptowaniu dziecka przez rodzinę, to chodzi w tym o to, by 
dziecko było adoptowane, czyli przysposobione do życia. To rodzina przysposabia dziecko do 
życia społecznego, czyli adoptuje je. Trzeba zatem rodzinę odpowiednio „usposobić” do dzieła 
służby życiu, ku któremu wzywa ją Kościół, a w tym „ożywić większą gotowość do adopcji”. 
Nie sprzyjają temu negatywne postawy, o jakich wspomnieliśmy na początku. Gotowość do 
adopcji jest– w gruncie rzeczy - gotowością naturalną, która wyrasta z samej płodności miłości 
małżeńskiej, lecz często osłabioną przez negatywne nastawienie do zadań rodzicielskich i 
adopcyjnych. Nastawienie takie można spowodować wtedy, gdy wzbudza się, celowo lub 
mimowiednie, uczucia i postawy negatywne w stosunku do rodzicielstwa. Jednak na gruncie 
naturalnego usposobienia ku życiu można zbudować nastawienia pozytywne, które będą 
bazowały na przekonaniu o własnej sprawności w tym względzie. Zastanówmy się więc, co 



sprzyja tej gotowości, a co ją obniża?  
 
Pozytywna strategia, nie moralizowanie  
Rodzina jest najpierw wartością, a dopiero wtórnie obowiązkiem. Ślubujemy spełnienie 
obowiązków dlatego, że przeżywamy wartość i dobro miłości oraz płodności. Czym innym jest 
podanie – nawet dobrych - „zasad postępowania”, a czym innym wzbudzenie energii do ich 
spontanicznej realizacji, a potem ukształtowanie tej energii w łożysku sprawności, czyli 
osiąganie cnoty. Zdarzają się ludzie, którzy nie przeżywają wartości; w to miejsce zaś wkrada się 
podwójny przymus moralistyki na rzecz rodziny, przypominania o jej obowiązkach, itd. Ludzie 
tacy, nawet „dobrej wiary”, nie cieszą się życiem, i... innym tą radość zatruwają.  Małżonkowie, 
którym urodziło się czwarte dziecko, w swoim świadectwie podali, że tylko 2 osoby gratulowały 
im tego; inni jawnie ubolewali lub wyrażali swą postawą: „spotkało was nieszczęście”. Gdy ta 
sama rodzina przysposobiła dziecko specjalnej troski – pojawiło się „zbiorowe ruszenie”, by 
odwieść ich od tego „nieprzemyślanego, krzykliwego gestu”. Tym moralizatorom trzeba 
uświadomić, że to wartość dziecka i rodziny ożywia małżonków do aktywności rodzicielskiej, 
nie zaś przypominane im „zasady”.  
Jeśli małżonkowie nie mają własnych dzieci, to ich płodność ogarnia dzieci opuszczone. Należy 
ich w tym wspierać. Pouczeni powyższym doświadczeniem braku wsparcia małżonkowie z 
Kręgów Rodzin postanowili podjąć akcję solidaryzowania się z tymi parami, którym rodzą się 
dzieci, lub które je przysposabiają. Jak to zrobić? Ofiarować bukiet kwiatów młodej matce, 
odwiedzić małżonków, jeśli trzeba - ufundować „wyprawkę”, a zwłaszcza – przy tym wszystkim 
– serdecznie pogratulować. Wydaje się, że zbyt często nasza radość z życia jest jakby ukryta, lub 
pojawia się w sposób formalny, zbyt późno.  
Czasem akceptacja dla życia ginie, pod nawałą innych myśli. „Czy sobie poradzą? Po co im to?” 
Skąd te obawy? Myśl liberalna lansuje dwa przesądy. Pierwszym jest to, iż dzieci to 
„widzimisię” rodziców, zatem – powinni je mieć na „własny koszt”. Drugim jest uzależnienie 
spraw najbardziej naturalnych od opinii „specjalistów”.  
Kompleks rodziców może się powiększyć, gdy chodzi o dziecko specjalnej troski, chore 
fizycznie lub zaniedbane rozwojowo. Oprócz przesądów i kompleksów dochodzą ograniczenia 
oparte na wadliwych postawach otoczenia wobec rodzin adopcyjnych. A zatem – należy budzić 
zaufanie do naturalnych „kwalifikacji” rodziny. Warto tu przypomnieć maksymę Pascala: 
„lepsza kropla miłości, niż cały ocean wiedzy”...  
 
Rodzina – naturalną społecznością 
Z jednej strony mamy określone postawy otoczenia wobec rodziny adopcyjnej, z drugiej – jej 
własne nastawienie do możliwości podjęcia zadań adopcyjnych. Jakie to „nadzwyczajne” 
warunki musi spełnić rodzina, aby realizować funkcję wychowawczą? Pierwszym warunkiem 
jest jej liczebność. Jak pisze K. Wojtyła: Rodzina jest instytucją wychowawczą, w ramach której 
nowy człowiek kształtuje swą osobowość. Dla prawidłowego ukształtowania tej osobowości jest 
rzeczą bardzo ważną, aby nie był sam, ale by tkwił w naturalnej społeczności. Mówi się czasem, 
że „łatwiej wychować kilkoro dzieci niż jedynaka”, i mówi się też, że dwoje to jeszcze nie 
społeczność, to dwójka jedynaków. Wydaje się, że należy przyjąć te słowa nie tylko z uwagi na 
autorytet Autora, ale z uwagi na doświadczenie. W praktyce trzeba odróżnić funkcję 
pielęgnacyjną, jaką przychodzi sprawować np. rodzicom dzieci specjalnej troski, od właściwej 
funkcji wychowawczej rodziny. Nieporozumieniem jest powierzanie dzieci zaniedbanych 
wychowawczo samotnym rodzicom, a nawet pojedynczym osobom - bo mają czas. Należy w to 
miejsce zachęcać rodziny liczne, aby  adoptowały dzieci wymagające swoistej „resocjalizacji”. 
Rodzice obejmują w wychowaniu rolę kierowniczą, pod tym kierownictwem jednak dzieci 
wychowują się same, przez to zwłaszcza, że tkwią i rozwijają się w ramach społeczności 
dziecięcej – w gromadce rodzeństwa. Nieraz nawet ludzie oddani sprawie rodziny nie rozumieją 



tej kwestii, zadając pytanie: Jak, mając czworo własnych dzieci, można jeszcze przysposobić 
piąte, i to takie, które wymaga poświęcenia? My musimy z nim siedzieć 3-4 godziny dziennie, aby 
odrobić lekcje! (mówi opiekunka z domu pomocy). Tymczasem w rodzinie zastępczej ów 
chłopiec odrabia lekcje razem z innymi dziećmi, a rodzice tylko sprawdzają wyniki, poprawiają, 
itd. Nie muszą dziecka pilnować, bo to jest funkcja małej „społeczności dziecięcej”. Odrabiam – 
bo wszyscy odrabiają! Rodzice mają tu funkcję kierowniczą. Ale dobry kierownik to taki, który 
zadba o ustrój wspólnoty, którą kieruje tak, by „samo się robiło”. To, że „dzieci wychowują się 
same” nie jest przesadą, ani jakąś przenośnią. Jest to doświadczenie i prawidłowość, której 
należy przestrzegać. „Nowy człowiek” kształtuje swą osobowość w rodzinie adopcyjnej sam – o 
ile ma zagwarantowaną możliwość uczestnictwa w życiu społeczności rodzinnej. Nie należy 
dziecka wyręczać w korekcie swego zachowania we wspólnocie i zanadto go pilnować, bo 
wówczas wchodzimy w tresurę.  
Spotykamy się też ze zdaniem: Nie chcemy mieć więcej dzieci, bo jaka to krzywda dla tych, które 
już mamy. Lub podobny głos związany z adopcją: A co na to wasze dzieci? Przecież to ich 
kosztem! Jakież to nieporozumienie! Czy to głos wielkodusznej troski, czy też może 
małoduszności? Niestety często podkreśla się patologie, które potwierdzają istniejące już 
uprzedzenia wobec rodzin wielodzietnych. Jednostkowe przypadki rodzin zaniedbanych nie 
mogą kształtować naszego poglądu na to, czym w istocie swej jest rodzina, jako mała 
społeczność wychowująca, jako wręcz „instytucja” wychowawcza. Dlatego poszerzenie 
wspólnoty rodzinnej przez przysposobienie nowych jej członków przynosi pokaźne „zyski” 
psychologiczne i wychowawcze zarówno rodzinie, jak i adoptowanym dzieciom.  


