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Małgorzata Anna Bieńkowska1

Rodzicielstwo adopcyjne – doświadczanie 
skrajnych emocji w fazie decyzji o adopcji

Celem prezentowanego tekstu jest ukazanie specyfiki rodziny adopcyjnej w kontekście 
emocji, jakie towarzyszą jej w początkowej fazie kształtowania się rodzicielstwa adopcyj-
nego. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego poświęconego konstruowaniu ro-
dzicielstwa adopcyjnego. Opieram się tu głównie na danych empirycznych pochodzących 
z obserwacji uczestniczącej, autoetnografii oraz na analizie literatury zastanej. Odwołując 
się do koncepcji brikolażu i rozważając kwestie związane z rodzicielstwem adopcyjnym, 
poszukiwałam danych empirycznych różnymi ścieżkami – od wywiadów swobodnych 
przez autoetnografię i obserwację uczestniczącą w nieformalnej grupie wsparcia dla osób 
czekających na adopcję i rodzin adopcyjnych (co było główną inspiracją) po analizę blo-
gów tematycznych związanych z adopcją. 
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Parenting adoption – experiencing extreme emotions 
in the phase of the decision on adoption

This article focuses on the emotional experiences of adoptive families particularly in the 
initial phase of adoptive parenthood. It is part of a research project devoted to the con-
struction of adoptive parenthood. The argument I develop here is based on empirical data 
from participant observation, autoethnography and an analysis of the existing literature. 
Employing the concept and method of bricolage, I consider issues related to adoptive par-
enthood which have merged from two different empirical data sets. On the one hand, 
I use unstructured interviews conducted after a phase of autoethnography and participant 
observation in an informal support group for people waiting for adoption and with adop-
tive families (which was the main inspiration for this article); on the other hand, I analyse 
blogs which are dedicated to all issues concerning adoption.
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Kontekst społeczny adopcji

Rozważania poświęcone adopcji koncentrują się w Polsce przede wszystkim na 
ukazywaniu przeżyć dzieci oraz na analizie budowania więzi między dzieckiem 
a rodziną adopcyjną. Adopcja stanowi domenę zainteresowań pedagogów i psy-
chologów, sporadycznie jest rozważana przez socjologów, co widać także, gdy się-
gnie się po podręcznikowe opracowania z zakresu socjologii rodziny. Pojawia się 
w nich jedynie wzmianka o tym, że rodzina może powstać w wyniku adopcji, jed-
nak nie ma odrębnych rozdziałów poświęconych fenomenowi rodziny adopcyj-
nej. Nie ma w Polsce szerszych, cyklicznych badań poświęconych rodzicielstwu 
adopcyjnemu, akcentujących sytuację rodziców. Tego typu wiedza jest przekazy-
wana w zamkniętych grupach dyskusyjnych skupiających rodziców adopcyjnych 
czy na forach internetowych. Andrzej Ładyżyński w książce Społeczne i kulturowe 
uwarunkowania adopcji w Polsce zauważa: 

W Polsce wiele osób traktuje przysposobienie jako sprawę wstydliwą, w przeci-
wieństwie do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, gdzie odbiera 
się je jako zjawisko naturalne, a nawet dąży do maksymalnej otwartości polegającej 
na tworzeniu więzi pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w adopcji 
(2009: 12).

Adopcja w Polsce stanowi swoiste tabu. Częściej fakt adoptowania dzieci jest 
może nie tyle ukrywany, co stanowi wiedzę, do której dostęp mają wybrane tylko 
osoby. Z jednej strony motywacje rodziców są zrozumiałe, starannie selekcjonują 
to, komu mogą i chcą udzielać informacji o adoptowaniu dziecka i związanych 
z tym faktem przeżyciach. Różnice w podejściu do adopcji, jej ukrywania bądź 
nie w kontekście Polski i Stanów Zjednoczonych podkreśla również Agnieszka 
Gutowska (por. 2006: 24). Odwołuje się ona do badań Harolda D. Grotevanta 
i J.K. Kohler (1999: 161–190), którzy to w nawiązaniu do otwartości w zakresie 
mówienia o adopcji rozwijali koncepcję otwartej adopcji. 

W Polsce rocznie adoptuje się ponad 3 tysiące dzieci, choć znacznie więcej 
przebywa pod opieką placówek opiekuńczych (Domy Dziecka.org, 2014). Anali-
zując dane dotyczące adopcji w Polsce (tabela 1) na przestrzeni 10 lat widać stop-
niowy wzrost liczby wniosków składanych o adopcję. W 2000 r. było ich 2926, 
a w 2013 – 3664. Według ostatnich danych Wydziału Statystycznej Informacji 
Zarządczej w 2015 r. przysposobiono 3361 dzieci, a w pierwszej połowie 2016 – 
1660 (MRPiPS, 2016).
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Tabela 1. Sprawy o adopcję – statystyki
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2000 2926 2893 2474 217 857 605

2001 2970 2913 2496 190 833 619

2002 2854 2839 2454 211 855 634

2003 2731 2730 2371 222 956 635

2004 2981 3005 2622 256 938 615

2005 3011 2930 2 466 238 866 701

2006 3157 3126 2752 344*) 872*) 728

2007 3348 3212 2662 226 744 861

2008 3424 3375 2838 294 621 910

2009 3432 3343 2884 260 641 1000

2010 3430 3356 2895 261 618 1074

2011 3430 3346 2868 193 625 1158

2012 3588 3678 3055 190 652 1069

2013 3664 3510 3030 220 652 1223

pierwsza 
połowa 

2014
1793 1743 1516 • 332 1273

Źródło: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Deregulacji Mini-
sterstwa Sprawiedliwości; www.dsomydziecka.org/news/dane_statystyczne_dotyczace_adopcji_w_
kraju_i_adopcji_zagranicznej_mpips (dostęp: 1.06.2016).

Instytucje czy organizacje monitorujące adopcje w Polsce podkreślają, że jest 
to niewielki odsetek dzieci w porównaniu z liczbą dzieci oczekujących na adopcję 
w placówkach opiekuńczych. Adopcja w Polsce jest zjawiskiem stale stygmatyzo-
wanym, stąd też z jednej strony sami rodzice adopcyjni borykają się z problemem 
ujawnienia swoim dzieciom faktu adoptowania, jak i w szerszym kontekście nie 
mówią o adopcji, traktując ją jako coś z jednej strony bardzo intymnego, prywat-
nego, a z drugiej – wstydliwego. Ukazuje to wpis mamy adopcyjnej na blogu:
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W przypadku ciąży adopcyjnej bywa różnie. Niektórzy wolą nie mówić i milczą. 
Inni dzielą się tą radosną nowiną już po złożeniu dokumentów albo nawet jesz-
cze w czasie samego rozważania adopcji (ja tak zrobiłam). Otoczenie najczęściej 
jest totalnie skonsternowane. Może nawet lekko przerażone. Klepie po ramieniu, 
wzdycha i mówi „Ehhh… będzie dobrze…”. Ktoś bardziej wścibski zapyta: „A co? 
Nie możecie mieć swoich?”. Odnosi się wrażenie, że dominującą emocją pocho-
dzącą od otoczenia jest współczucie. Otoczenie dzieli się również historiami na 
temat kryminalistów, alkoholików i morderców matek adopcyjnych. Na szczęście 
czasem znajdzie się dobra dusza, która szczerze gratuluje mówiąc, że to wspaniała 
wiadomość. Ale ogólnie rzecz biorąc, otoczenie boi się tematu (i nie porusza go) 
albo jest zaciekawione przebiegiem i procesem adopcji (Bocianie czekamy 2016).

Można odnieść wrażenie, że adopcja jest zjawiskiem ulegającym silnej naturali-
zacji i przemilczeniu2. Nie oceniam takiej postawy. Pisząc o naturalizacji, mam 
na myśli to, że rodziny adopcyjne funkcjonują w swoim codziennym życiu jak 
każda inna rodzina, nie podkreślają nieustannie faktu bycia rodziną adopcyjną, 
a czasami nawet mówią, że w zasadzie są takimi samymi rodzinami jak rodziny 
biologiczne, tylko początek był specyficzny. Zaobserwowane zjawisko wpisuje się 
w to, co wyodrębnił w swoich badaniach kanadyjski socjolog David H. Kirk, któ-
ry wyróżnił dwa typy rodzin adopcyjnych. Pierwszy to rodziny, które zakładają, 
że nie różnią się niczym od rodzin naturalnych i w związku z tym wątek adopcji 
jest przez nie przemilczany, częściej tacy rodzice adoptują małe dzieci. Drugi typ 
to rodziny otwarcie mówiące o adopcji, nie ukrywające tego faktu, celebrujące 
go. To na ogół rodzice przysposabiający starsze dzieci bądź dzieci z innych grup 
etnicznych czy rasowych, gdzie fizyczna różnica między nimi a rodzicami jest wi-
doczna. Teorie Kirka i jej krytykę ze strony innych badaczy omawia Gutowska 
(2006: 7–26). Krytycy odnosili się głównie do tego, ze model zastosowany przez 
Kirka ma charakter statyczny (Kirk swoje badania prowadził w latach dwudzie-
stych XX w.). Gutowska, analizując stanowiska krytyków, zwraca także uwagę na 
wpływ strategii przyjętych przez rodziców adopcyjnych na to, jakie emocje mogą 
w nich zaistnieć na różnych etapach funkcjonowania. Autorka odwołuje się mię-
dzy innymi do analiz Brodzinsky’ego:

Według Brodzinsky’ego sposób spostrzegania odmienności rodzicielstwa adop-
cyjnego zmienia się wraz z cyklem rozwoju rodziny adopcyjnej. W kolejnych fa-
zach cyklu życia rodziny jej zadania ciągle się zmieniają. Przystosowując się do 
podejmowania i rozwiązywania tych zadań, członkowie rodziny muszą od nowa 
definiować relacje między sobą, dlatego też wiąże on sposób spostrzegania różnic 
z wiekiem dziecka adoptowanego. W pierwszych fazach życia rodziny, gdy jednym 
z najważniejszych zadań staje się nawiązanie ciepłej i bliskiej relacji z dzieckiem, 
normą jest początkowe zaprzeczanie różnicom i może ono pełnić pozytywną rolę 

2 Szczególnych, wrażliwych informacji dostarcza lektura bloga poświęconego adopcji ukazanej 
z perspektywy osoby adoptowanej, przed którą rodzice adopcyjni długo trzymali fakt adopcji w ta-
jemnicy: https://adoptowani.wordpress.com/category/adopcja-temat-tabu/ (dostęp: 10.10.2016).

https://adoptowani.wordpress.com/category/adopcja-temat-tabu/
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adaptacyjną. W miarę rozwoju dziecka, gdy zaczyna ono uczestniczyć w szerszych, 
pozarodzinnych grupach społecznych, następuje stopniowe uświadamianie i ak-
ceptowanie odmienności rodzicielstwa adopcyjnego. Brodzinsky uważa, że dwa 
pierwsze podejścia do różnic pojawiają się w większości rodzin, natomiast nad-
mierne podkreślanie różnic charakterystyczne jest dla rodzin, w których dzieci 
przejawiają poważne, dysfunkcjonalne zachowania, lub dla sytuacji, w których cały 
system rodzinny jest dysfunkcjonalny (Gutowska 2006: 21).

Metodologia badań

Od 2007 r. uczestniczę w spotkaniach grupy osób początkowo oczekujących na 
adopcję, a obecnie już rodziców adopcyjnych. Grupa ta powstała w sposób nie-
formalny i taki ma status. Zainicjowała ją jedna z par oczekujących na adopcję, 
zapraszając osoby z Białegostoku i okolic do spotkania i podzielenia się swoimi 
przeżyciami. Wspierając się najpierw forum dyskusyjnym istniejącym przy por-
talu Nasz Bocian (2016), osoby te nawiązały kontakt z innymi parami ze swojej 
okolicy, później kolejne pary dołączały poprzez prywatne zaproszenia czy przez 
spotkania w trakcie szkoleń prowadzonych w ośrodku adopcyjnym w Białym-
stoku. Na początku grupa skupiała około dziesięciu par, później pary się dołą-
czały lub wykruszały. Trudno oszacować liczebność grupy, choć lista mailingo-
wa mogłaby być tu pewną podpowiedzią. Jednak odnosząc się do uczestnictwa, 
zaangażowania, podtrzymywania korespondencji e-mailowej, przychodzenia na 
spotkania widać, że część osób w pewien sposób wycofała się z grupy, zostawiając 
sobie pewną przestrzeń do kontaktu. Z własnych obserwacji, kiedy trafiłam do tej 
grupy, przez szkolenie dla par w ośrodku adopcyjnym, mogę wynuć wniosek, że 
aktywność w grupie jest wysoka wtedy, gdy oczekuje się na dziecko, gdy następu-
je spotkanie z dzieckiem, trwa procedura prawna związana z przysposobieniem 
dziecka, urlop macierzyński. Później, w miarę upływu czasu, kontakty w grupie 
ulegają rozluźnieniu, spada aktywność również w kontaktach wirtualnych, jed-
nak kontakt pomiędzy rodzicami adopcyjnymi jest utrzymywany. Uczestniczenie 
w tej grupie, własne doświadczenie związane z adopcją skłoniły mnie do szeregu 
refleksji stricte socjologicznych. Z jednej strony mogłam przeżywać i konfronto-
wać z innymi osobami własne, osobiste przeżycia, z drugiej zawodowo-naukowe 
uwarunkowanie pozwalało na wyjście poza to, co osobiste i stawianie pytań o spo-
łeczne postrzeganie adopcji w Polsce. 

W swojej refleksji nad rodzicielstwem adopcyjnym wykorzystuję teorię ugrun-
towaną, daje mi to możliwość generowania wniosków i ich weryfikowania w trak-
cie realizacji wywiadów. Teoria ugruntowana stwarza możliwość elastycznego 
warsztatu badawczego, co z uwagi na specyfikę tematu wydawało mi się mieć peł-
ne uzasadnienie (por. Charmaz 2009: 7–100). Opracowany przez Barneya Glasera 
i Anselma L. Straussa w latach sześćdziesiątych XX w. schemat pracy nad konstru-
owaniem teorii ugruntowanej doczekał się modyfikacji. Jedną z nich jest propo-
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zycja metodologii zaproponowana przez Kath Charmaz, która przesunęła akcent 
w tej metodologii w stronę analizy danych jakościowych. Charmas podkreśla, że: 
„Zwolennicy badań jakościowych mają tę wielką przewagę nad zwolennikami ba-
dań ilościowych, że mogą dodawać nowe puzzle – w trakcie zbierania danych – co 
może nastąpić nawet na późnym etapie analizy. Elastyczność badań jakościowych 
pozwala podążać za wyłaniającymi się wskazówkami” (2009: 25). Uczestniczenie 
w grupie wsparcia i prywatne doświadczenia pozwoliły na (początkowo niezapla-
nowane czy wręcz nieświadome) gromadzenie danych, dopiero później dokony-
wałam pewnej próby stawiania hipotez i ich weryfikacji. Wykorzystując własną 
narrację, zastosowałam autoetnografię analityczną. Jako mama adopcyjna jestem 
wewnątrz badanego świata, co powoduje, że moje myśli, emocje, refleksje związane 
z byciem rodzicem adopcyjnym w jakiś szczególny sposób mogą ukierunkowywać 
badawcze podejście do przedstawianego problemu. Zastosowanie metody autoet-
nograficznej ma tu rangę podejścia krytycznego, bowiem odsłonięcie moich wła-
snych emocji, poddanie ich analizie pozwala dostrzec i ewentualnie zweryfikować 
ich wpływ na dane pochodzące z innych źródeł. Jak podkreśla Anna Kacperczyk: 

W trakcie generowania prac autoetnograficznych większość badaczy usiłuje do-
kładnie, wyczerpująco, gruntownie i świadomie podążać za własnymi refleksja-
mi oraz być świadomymi własnej roli w procesie badawczym. Odwołując się do 
osobistych myśli, emocji, obserwacji, własnego sposobu rozumienia społecznego 
kontekstu będącego przedmiotem badania, badacz rzuca światło na swoje cało-
ściowe interakcje z otoczeniem społeczno-kulturowym stanowiącym kontekst jego 
działania. W ten sposób ujawnia czytelnikowi własne myśli i emocje i czyni je wi-
docznymi dla odbiorcy. Podejście to stanowi opozycję wobec pozytywistycznych 
podejść oraz badań weryfikacyjnych. Różni się także od tradycyjnej etnografii 
jako praktyki badawczej socjologów i antropologów kulturowych głównie tym, że 
obejmuje i wprowadza do badania subiektywność badacza i ją wysuwa na plan 
pierwszy. Społeczno-kulturowe uwarunkowania tego subiektywnego odniesienia 
nadal są obecne w autoetnografii, ale przesuwają się na plan dalszy, stanowią tło, 
na którym ukazywane jest to, co subiektywnie odczuwane i postrzegane (2014: 45).

Kacperczyk ukazuje, że autoetnografia analityczna, rozwinięta przez Leona An-
dersona posiada pięć kluczowych cech, które mają znaczenie również w moim 
podejściu do badania rodzicielstwa adopcyjnego. Mianowicie są to: 

(1) badacz należy do badanego przez siebie środowiska, zajmując w nim pozycję 
pełnego uczestnika (complete member researcher); (2) podejmuje refleksję anali-
tyczną w trakcie całego procesu zbierania i opracowywania danych; (3) ujawnia 
swoje Ja w tworzonych narracjach, jednakże na nim nie poprzestaje; (4) podejmuje 
także dialog z informatorami należącymi do badanego środowiska, dając szansę 
na wybrzmienie narracji innych niż własna; (5) kładzie duży nacisk na analizę 
teoretyczną, która wiąże wnioski badacza z szerszym polem rozstrzygnięć teore-
tycznych w danej dziedzinie problemowej, co ostatecznie pozwala na włączenie 
wniosków z badania do obiegu wiedzy naukowej (2014: 45).
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Doświadczenie bycia w grupie wsparcia prowokowało mnie do konfrontacji oso-
bistych przemyśleń związanych z adopcją z doświadczeniami innych osób w po-
dobnej sytuacji życiowej. Pozwoliło także w późniejszym czasie na generowanie 
pewnych założeń związanych z procesem badawczym. Jedną ze szczególnych sy-
tuacji, która wręcz wywołała wspólną rozmowę z innymi mamami adopcyjnymi 
i koleżankami oczekującymi na adopcję, była publikacja wywiadu w regionalnym 
dodatku do „Gazety Wyborczej” (Bieńkowska-Ptasznik, Wójcik 2010). Razem 
z inną mamą adopcyjną z grupy wsparcia opowiadałyśmy o tym, jak zostałyśmy 
mamami. Po opublikowaniu tego artykułu koleżanki z grupy miały bardzo mie-
szane odczucia, wyrażały je w komentarzach, mówiąc o tym, że one nie chcia-
łyby ujawniać faktu adopcji, podkreślały, że to ich prywatna sprawa. Miałyśmy 
wtedy do czynienia z dwoma skrajnymi komunikatami – gratulacjami akcentu-
jącymi naszą odwagę w ujawnieniu faktu adopcji i lekką reprymendą, którą naj-
lepiej opisuje uwaga: „po co mówicie o tym publicznie?”. Komentarze i emocje 
związane z tym prasowym wywiadem dały mi dowód tego, że podtrzymuje się 
tabu adopcji i jak się uzasadnia przed sobą i wobec innych konieczność prze-
milczania tego wątku w rodzinnej historii. W moim przypadku ukrywanie ad-
opcji było zachowaniem niemożliwym, a przede wszystkim odrzucanym przeze 
mnie już na samym początku. W środowisku zawodowym „nagłe” przejście na 
urlop macierzyński zostało zauważone, ale nie spotkałam się z żadnymi nega-
tywnymi komentarzami. Miałam tę komfortową sytuację, że pracuję z kilkoma 
innymi rodzicami adopcyjnymi i być może to pozwalało mi w miarę swobodnie 
komunikować, że oczekujemy na dziecko, ale nie mamy pojęcia, kiedy ono się 
w naszym życiu pojawi, bo, jak żartowałam: „tej ciąży nie mogę przewidzieć”. Dla 
moich przełożonych i współpracowników była to sytuacja oczywista. Koleżanki 
z grupy wsparcia w czasie oczekiwania na adopcję wielokrotnie rozważały, jaki 
w ich sytuacji zawodowej jest najlepszy moment, by poinformować przełożonych 
o konieczności urlopu macierzyńskiego. Sytuacja każdej z nich była wyjątkowa, 
zależała od relacji w pracy, charakteru tej pracy i osobistego stosunku do dzielenia 
się tak intymną informacją jak planowanie adopcji. Niektóre z nich w zaufaniu 
informowały główną osobę: przełożoną, przełożonego, szefa czy szefową firmy. 
Inne uważały, że poczekają do ostatniej chwili i bez zapowiedzi przejdą na urlop 
macierzyński. Tłumaczyły to niestabilną sytuacją zawodową. Czasami pojawiał 
się silny emocjonalny akcent na to, że chcą uniknąć w pracy drażliwych pytań 
o to, dlaczego decydują się na adopcję.

Inspiracją, by sięgnąć do metody autoetnografii był tekst Stacy Holman Jo-
nes (M)othering Loss: Telling Adoption Stories, Telling Performativity, w którym 
autorka, również mama adopcyjna, posługując się autoetnografią, ukazuje pro-
ces adopcji i związane z nim emocje. Pisze o swoich doświadczeniach, poddaje 
to analizie, ukazuje adopcję jako historię, która rozpoczyna się od utraty, której 
doświadcza matka biologiczna, utraty, której doświadcza dziecko, gdy trafia do 
adopcji i czeka na nowych rodziców (por. 2005: 113–114).
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Aktualnie poszerzam i weryfikuję swoje wnioski, prowadząc wywiady swo-
bodne z rodzicami adopcyjnymi. Dotąd zrealizowałam kilkanaście wywiadów. 
Wywiady te zostały przeprowadzone z osobami spoza grupy wsparcia, w której 
uczestniczę3. Z powodu dużego zaangażowana koleżeńskiego i zażyłości prywat-
nych relacji osoby z tej grupy nie przyjęły zaproszenia do prowadzonych prze-
ze mnie wywiadów, jednocześnie nie sprzeciwiając się temu, bym opierała się na 
swoich przeżyciach związanych z uczestniczeniem w grupie wsparcia. 

Zbierając dane empiryczne, jak już wspomniałam, posługuję się metodolo-
gicznym brikolażem. Pierwotnie Cloude Lévi-Strauss używał metafory brikolażu 
w kontekście podejścia strukturalistycznego po to, by wydobyć ukryte struktury 
mentalne tkwiące w danej kulturze. Współcześnie brikolaż ma szersze odniesie-
nie, zarówno teoretyczne, jak i metodologiczne, i nie jest wyłącznie kojarzony ze 
strukturalizem (por. Robers 2012: 3). Norman Denzin i Yvonna S. Lincoln podkre-
ślają, że: „Badacz jakościowy, jako brikoler lub twórca patchworków, wykorzystuje 
estetyczne i materialne narzędzia swojego rzemiosła, stosując dowolne strategie, 
metody i materiały empiryczne, jakie ma pod ręką” (2009: 25). Metodologiczny 
brikoler stosuje triangulację metod, technik, korzysta z różnych źródeł danych po 
to, by uchwycić w możliwie pełny sposób badaną rzeczywistość. W moim prze-
konaniu jest to podejście szczególnie korzystne wtedy, gdy podejmuje się badania 
tematów/problemów drażliwych, związanych ze społecznym/kulturowym tabu. 
Pozwala to też na przyglądanie się badanym aspektom rzeczywistości z bardzo 
różnych perspektyw. W badaniach nad adopcją nie stosuję jednej metody, nie 
zbieram wyłącznie jednego typu danych. Czerpię informacje z różnych źródeł, 
z badań i obserwacji własnych, jak i danych zastanych – taka postawa badawcza 
wynika też ze swoistej trudności w docieraniu do rodzin adopcyjnych i uzyski-
waniu zgody na udział w badaniach. Zwraca na to uwagę także Ewa Kozdrowicz, 
dzieląc się doświadczeniem z własnych badań, jak i innych badaczy. Rodzice 
adopcyjni, którzy przyjęli już dziecko/dzieci do adopcji, niechętnie uczestniczą 
w badaniach (por. 2013: 127). 

Fazy rodzicielstwa adopcyjnego

Rodzina adopcyjna jest konstruowana, nie powstaje w sposób naturalny, jak ma to 
miejsce w przypadku innych rodzin, gdzie para doświadcza czasu ciąży i w uznany 
społecznie sposób staje się rodzicami. Christine Adamec i Laurie Miller w pracy 
The Encyclopedia of Adoption określają proces formowania się rodziny adopcyjnej 
mianem bonding proces (proces klejenia/sklejania) – a więc procesem wytwarza-
nia więzi. Co znamienne, w nikłym zakresie odnoszą się one do emocji, jakie 
towarzyszą rodzicom adopcyjnym. Emocje omawiane są tu głównie w odniesie-

3 Z uwagi na fakt, iż materiał z wywiadów jest w fazie wstępnej interpretacji, nie włączam go do 
tego tekstu.
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niu do sfery przeżyć adoptowanych dzieci. Autorki wspominają tylko o emocjach, 
które towarzyszą świeżym rodzicom adopcyjnym, gdy ci muszą/chcą poinformo-
wać kogoś spoza najbliższego otoczenia o fakcie adopcji (por. 2007: 62–64). 

W przypadku większości rodziców adopcyjnych biologiczny fundament two-
rzenia się rodziny zostaje zakłócony. Około 90% kandydatów na rodziców adop-
cyjnych to osoby, które nie mogą mieć własnych dzieci, doświadczają niepłodno-
ści (por. Gutowska 2008: 30). Decyzje o adopcji poprzedza czas starań o zajście 
w ciążę, o donoszenie ciąży, rozczarowania, porażki, zmaganie się z diagnozowa-
niem/leczeniem niepłodności. Rodzina adopcyjna jest w swej istocie specyficzna 
z uwagi na fakt otoczenia opieką i wychowywania dziecka, które zostało poczęte 
przez inne osoby. Rodzina ta powstaje na podstawie sądownego przysposobienia 
dziecka/dzieci. Drugą istotną cechą rodziny adopcyjnej warunkującą jej funkcjo-
nowanie (być może w sposób nieuświadamiany przez rodziców adopcyjnych) jest 
obecność trzeciego podmiotu. Tym trzecim podmiotem są rodzice biologiczni 
adoptowanych dzieci. W literaturze przedmiotu określa się to mianem adopcyj-
nej triady – adoption triade/triangle (por. Adamec, Miller 2007: 25). „Członkowie 
adopcyjnej triady są złączeni ze sobą na resztę swojego życia. Udział w więziach 
i relacjach istnieje i nie jest zależny od czasu, odległości, formy zaprzeczenia itp.” 
(Ładyżyński 2009: 27). 

Ewa Kozdrowicz wyróżniła w swoich badaniach trzy etapy rodzicielstwa ad-
opcyjnego: związek bez dziecka; dojrzewanie do adopcji; bycie rodziną adopcyjną 
(2013: 126). Jednak, przyglądając się temu, jak powstają rodziny adopcyjne i jakie 
towarzyszą temu procesowi emocje, wyróżniam cztery etapy w funkcjonowaniu 
tych rodzin:

– czas podejmowania decyzji – to okres, gdy para zaczyna rozważać adopcję, 
zbiera informacje o procedurze, zjawia się w ośrodku, podejmuje szkolenie, 
zostaje zakwalifikowana, 

– oczekiwanie na dziecko – okres po zakwalifikowaniu pary przez ośrodek 
adopcyjny, czas czekania na wiadomość z ośrodka adopcyjnego, że jest 
dziecko, które dana para może zaadoptować,

– spotkanie – początki bycia rodzicem, czas od pierwszego spotkania z dziec-
kiem w ośrodku adopcyjnym, pierwszy okres adopcji, nawiązywanie więzi, 
wzajemne poznawanie się,

– faza czwarta: trwanie – długotrwałe już bycie rodziną adopcyjną.
Można się tu odwołać do koncepcji historii życia Fritza Schütze. Historia życia 

jest porządkowana przez biograficzne struktury procesowe i można w niej wyróż-
nić kolejne etapy:

1. Biograficzne schematy działań, gdy człowiek aktywnie kształtuje przebieg 
swojego życia.

2. Trajektorię cierpienia – jednostki nie są w stanie aktywnie kształtować swo-
jego życia, mogą tylko reagować na zewnętrzne zdarzenia.

3. Instytucjonalne wzorce oczekiwań – jednostki podążają za instytucjonalnie 
ukształtowanymi i normatywnie zdefiniowanymi przebiegami życia.
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4. Metamorfoza – twórcza przemiana tożsamości biograficznej – inicjuje 
nową, wewnętrzną linię rozwoju (por. 2012: 157–158). 

W konstruowaniu rodziny adopcyjnej charakterystyczne są dwie sytuacje – 
pierwsza to podjęcie decyzji o adopcji, druga to spotkanie z dzieckiem – chwila 
gdy dzwoni „ten telefon”4. Można je określić mianem punktów zwrotnych. Anselm 
L. Strauss określał tym mianem sytuacje, wydarzenia, które wpływają na transfor-
macje tożsamości. Każdemu z nich towarzyszą silne emocje: „(…) to punkty na 
ścieżce rozwoju, kiedy jednostka musi zrobić bilans, przeprowadzić reewolucję, 
zrewidować swoje poglądy, ujrzeć sprawy w nowym świetle i na nowo dokonać 
osądów” (2013: 92). Pierwszy punkt zwrotny w adopcji stanowi przejście pomię-
dzy trajektorią cierpienia a instrumentalnymi wzorcami oczekiwań w koncepcji 
Schütza. Drugi punkt zwrotny to początek metamorfozy. 

W literaturze przedmiotu (tak w pracach polskich, jak i zagranicznych auto-
rów), gdy mowa o emocjach w rodzinach adopcyjnych, pojawia się odwołanie do 
koncepcji kryzysu, jaki przeżyw rodzina adopcyjna na poszczególnych etapach 
swojego funkcjonowania. Maria Posłuszna-Owczarz w artykule Zdrowa rodzina 
adopcyjna – to znaczy jaka? odnosi się do tezy sformułowanej przez Małgorza-
tę Kościelską (por. 1999: 151), że bycie rodziną adopcyjną oznacza przeżywanie 
immanentnych kryzysów związanych z własną niepłodnością rodziców adopcyj-
nych, z obawami, niewiadomymi, które pojawiają się w czasie przysposobienia 
dziecka, oraz z tożsamością rodziców adopcyjnych w czasie bycia już rodzicami, 
gdy muszą się konfrontować z rożnymi stanami emocjonalnymi w relacji dzieci 
do nich i do rodziny pochodzenia, w tym rodziców naturalnych (pytań o nich, 
poszukiwania bądź nie kontaktu i informacji o nich przez dorosłe dzieci; por. Po-
słuszna-Owczarz 2012: 79–81; Kościelska 1999: 151). Choć obie autorki nie uży-
wają pojęcia emocji, to pisząc o wymienionych kryzysach odnoszą się do różnych 
stanów emocjonalnych, które są silnie skorelowane ze stresem. Warto tu odwołać 
się do teoretycznych ujęć z zakresu socjologii emocji i klasyfikacji emocji pierwot-
nych i wtórnych sporządzonych przez Jonathana Turnera i Jana E. Stetsa. Autorzy 
ci ukazują całe spektrum emocji pierwotnych i powstających na ich bazie emocji 
wtórnych, które wyraźnie widać w przywołanych opisach etapów adopcji (por. 
2009: 26–36). Jednak dla mnie kluczem do interpretacji emocji związanych z ro-
dzicielstwem adopcyjnym jest przede wszystkim symboliczny interakcjonizm, 
bowiem koncentruje się na tym, jak silnie oddziałuje na bezpłodne pary impe-
ratyw społeczny posiadania potomstwa i jak pod jego wpływem wartościują oni 
samych siebie, jak motywują się do adopcji itd. Uważam także, że symboliczny 
interakcjonizm, włączając w ten nurt prace Ervinga Goffmana5, pozwala ukazać 
relacyjność rodziców adopcyjnych i otoczenia, w którym funkcjonują. Odwołuję 
się nie tyle do Goffmanowskiej koncepcji wstydu/zakłopotania – ile do jego pra-

4 „Ten telefon” – to skrót myślowy, którym często posługują się rodzice adopcyjni, gdy mówią 
o informacji z ośrodka adopcyjnego o dziecku, którego adopcje się danej parze proponuje/wskazuje. 

5 Zaliczenie poglądów Goffmana do symbolicznego interakcjonizmu może być dyskusyjne, co 
podkreślają także Tuner i Stest w Socjologii emocji (por. 2009: 45). 
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cy Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, poświęconej stygmatowi, bowiem 
uważam, że można ten termin odnieść do kwestii bezdzietności i adopcji jako 
czegoś, co silnie społecznie naznacza rodziców i dzieci adopcyjne.

Emocje w pierwszej fazie – podejmowanie decyzji

W rodzicielstwie adopcyjnym ścierają się skrajne emocje. Z jednej strony: żal, 
rozczarowanie, gorycz, ból związane z wcześniejszymi przejściami, staraniami 
o dziecko; z drugiej: radość, euforia, gdy dana rodzina odnajduje swoje – adopto-
wane dziecko. Pomiędzy tymi stanami emocjonalnymi jest całe spektrum stanów 
pośrednich, związanych z oczekiwaniem na szkolenia dla rodzin adopcyjnych, 
gromadzeniem wymaganych dokumentów i orzeczeń o stanie zdrowia psychicz-
nego, oczekiwaniem na adopcję. Zapewne ból i rozgoryczenie z czasem ulegają 
osłabnięciu, a rodzice koncentrują się na oczekiwaniu na swoje dziecko. Kata-
rzyna Kotowska, mama adopcyjna, autorka popularnych książek poświęconych 
adopcji, w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów” z 2002 r. odniosła się do okresu 
sprzed adopcji: „Trzeba zacząć od czasu, kiedy się nie ma dziecka, chociaż bar-
dzo chce się je mieć. Trzeba ten czas przeżyć, bo żadne spychanie, wypieranie nie 
działa. To niesłychanie samotny czas, bo o wiele łatwiej jest dzielić się radością 
niż smutkiem. Brak dziecka odbierałam jako największą porażkę swojego życia” 
(Moje dziecko… 2002).

Wątek czasu oczekiwania na adopcję pojawia się także w przywołanej już pra-
cy Holman Jones, gdy pisze o cierpliwości w oczekiwaniu na dziecko. Badaczka 
ta ukazuje, jak wyglądał jej kontakt z ośrodkiem adopcyjnym, gdy składała, uzu-
pełniała dokumentację medyczną, gdy musiała tłumaczyć się, dlaczego nie ma 
własnych dzieci (por. 2006: 114–116). „Hałaśliwa cisza i znacząca nieobecność” 
– tymi metaforycznymi określeniami oddaje ona to, co czuje ktoś, kto czeka na 
dziecko, kto nie wie, kiedy (wreszcie) zadzwoni „ten telefon”. Ukazuje, jak ten 
stan przekuwa się ze „znaczącej nieobecności” w rodzinę (por. 2005: 119). Jed-
nak pojawienie się dziecka powoduje kolejne refleksje dotyczące adopcji – autor-
ka stawia pytania o to, co mówić, a co ukrywać, jaką przyjąć narrację. Podkreśla 
także, że nawet samookreślenie „jestem adoptowana/y” jest naznaczone stratą 
(por. 2005: 119). 

Maria Szlagura, pisząc o aspektach związanych z adopcją, dzieli je na pozytyw-
ne i negatywne. Autorka nie używa tu słowa emocje, jednak to do nich się odnosi. 
Jako pozytywne aspekty wymienia: poczucie bycia obdarowanym, poczucie ura-
towania dziecka, możliwość obdarowania dziecka. Do trudnych/negatywnych zaś 
zalicza: negatywne przeżycia związane z niepłodnością rodziców adopcyjnych, 
brak kontaktu z dzieckiem w okresie prenatalnym bądź we wczesnym dzieciń-
stwie, niemożność karmienia piersią, obawę przed ukrytymi chorobami dziecka, 
mającymi podłoże genetyczne (por. Szlagura 1999: 259–265). Emocje związane 
z pierwszą fazą adopcji ilustruje przedstawiony schemat.
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Rys. 1. Pierwsza faza adopcji i towarzyszące jej emocje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Rodzicielstwo adopcyjne można ukazać jako proces, który rozpoczyna się 
od decyzji o adoptowaniu dziecka/dzieci. W trakcie pojawia się szereg emocji, 
których szczególne nasilenie ma miejsce we wczesnej fazie rodzicielstwa (rys. 1). 
Z uwagi na to, że w większości przypadków decyzja o adopcji jest spowodowana 
bezpłodnością pary, w tle pojawia się szereg trudnych emocji z tym związanych, 
porażek w leczeniu niepłodności. Pary zgłaszające się do ośrodków adopcyjnych 
niewątpliwie są w pełni świadome swojej decyzji, ale emocje, jakich doświadczają 
mogą być bardzo świeże bądź czasem silnie wyparte. Odwołując się do własnych 
przeżyć, pamiętam szczególną konsternację, której doznałam w rozmowie z psy-
cholożką z ośrodka adopcyjnego. Gdy omawialiśmy naszą ścieżkę do adopcji, to 
nasze przeżycia zostały określone przez psycholożkę mianem żałoby. Początkowo 
byłam tym określeniem zaskoczona, ale równocześnie sprowokowało ono powrót 
do wcześniejszych emocji i zmierzenie się z nimi. 

Istotną rolę w procedurze adopcyjnej odgrywa czas oczekiwania na dziecko, 
daje on możliwość głębokiej refleksji, przepracowania, przeformułowania emocji 
z negatywnych na pozytywne, dające otuchę czy nadzieję (rys. 1). Emocje nega-
tywne, jakie towarzyszą parze to często rozpacz, żal, rozczarowanie, wyczerpanie, 
czasem wstyd, rozgoryczenie, poczucie bycia niepełnowartościowym, osamot-
nienie, niezrozumienie, zagubienie itp. Na emocje te i siłę ich odczuwania nie-
wątpliwie ma wpływ, jak społeczeństwo postrzega role rodzicielskie i bezpłod-
ność. Imperatyw posiadania dzieci jest bardzo silny, szczególnie w odniesieniu 
do kobiet, ale także dotyczy potencjalnej płodności mężczyzn. Osoby bezpłodne 
mogą w wyniku oddziaływania presji społecznej poczuć się niepełnowartościowe. 
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Andrzej Ładyżyński stwierdził, że rodzice adopcyjni niechętnie mówią o adopcji 
nie tylko z uwagi na jej sam fakt, ale w dużej mierze z powodu trudnych emocji 
związanych z przyczyną nieposiadania potomstwa biologicznego. Coś, co dopro-
wadziło do podjęcia decyzji o adopcji, a więc często bezpłodność pary, jawi się 
jako silny stygmat.

Warto zwrócić uwagę na pewną specyfikę naszej tradycji kulturowej, w nurcie któ-
rej niemożność zrodzenia własnego dziecka obniża wartość człowieka. Zaawan-
sowane już wiekiem, starsze, nieposiadające potomstwa małżeństwo z Podlasia, 
mówiąc o sobie, dodawało określenie – wybitnie pejoratywne – „bezdzietniki”. 
W większości związków małżeńskich nieposiadających dzieci przez lata poszuki-
wano winnych takiego stanu rzeczy. Na ogół odpowiedzialnością obciążano kobie-
tę (2009: 13).

Kozdrowicz odwołuje się do badań dotyczących bezpłodności Alicja Kalus, uka-
zując, że osoby bezpłodne przeżywają trojaką frustrację: społeczną (niemożność 
spełnienia społecznych oczekiwań związanych z rolą rodzica), egzystencjalną 
(poczucie bezsensowność własnego życia bez dziecka) i psychiczną (brak wpły-
wu, bezsilność w zaistniałej sytuacji itd.) (por. 2013: 132). Obrazuje to wypowiedz 
taty adopcyjnego:

Ale muszę cofnąć się w czasie jeszcze dalej, bo w moim przypadku myśl o przyspo-
sobieniu dziecka ma swoje początki w fakcie, że medycyna jest bezsilna w dziedzi-
nie powiększenia mojej rodziny. Pierwsze dziecko przyszło na świat z zagrożonej 
ciąży. Jakiś czas później zaczęliśmy się starać o następne, ale po nieudanych pró-
bach zaczęło się raczej chodzenie do lekarzy. Pojawiały się coraz to lepsze pomysły 
na rozwiązanie naszego problemu. Wraz z kolejnymi badaniami, zaleceniami, za-
biegami rosło nasze zmęczenie i frustracja. Największym obciążeniem psychicz-
nym była dla nas techniczna część kuracji: wziąć te leki, przyjść za miesiąc, po mie-
siącu usg, tak jest pęcherzyk… rośnie… zapraszam za trzy dni… tak, pękł, jajeczko 
uwolnione, teraz do domu… działać… jutro do kontroli… tak, jest dobrze, dalej 
działać… zapraszam jutro… niestety, nie tym razem, spróbujemy za miesiąc… da-
lej brać leki i spotkamy się za miesiąc… (Emocje przy adopcji 2010).

Zacytowany fragment wypowiedzi ukazuje to, co działo się w życiu tego mężczy-
zny i jego partnerki przed adopcją, gdy zmagali się z własną płodnością. Mowa 
tu o frustracji i zmęczeniu. Tekst ukazuje też, że tak intymna sprawa jak poczęcie 
dziecka zamienia się w procedurę medyczną, a przez to znika prywatność, para 
zmuszona jest do dzielenia się czymś bardzo szczególnym z lekarzem. 

Jednak czas podejmowania decyzji o adopcji to także pozytywne emocje, ta-
kie jak nadzieja, otucha, chęć podarowania domu dziecku, które go utraciło bądź 
nigdy nie miało. To też poczucie odzyskania celu i sensu życia, sprawstwa, możli-
wości wpłynięcia na los własny i dziecka. Czasem rodzice adopcyjni mówią o tym, 
że oni uratowali dziecko, a dziecko uratowało w jakimś sensie ich, przywracając 
im cel w życiu. 
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Pierwsza faza i oczekiwanie to także czas, gdy pojawiają się obawy związane 
z tym, że nie wie się właściwie nic o dziecku, jakie ono będzie, kiedy się pojawi, 
jakiej będzie płci… To wszystko stanowi dla przyszłych rodziców niewiadomą. 

Nasze dziecko – to był klucz, odpowiedź na pytanie: „A co jak przyjdą kłopoty?”. 
Jeśli nasze dziecko ma kłopoty (ze sobą, z nami, my z nim, ono z innymi…), to my 
jako rodzice musimy starać się je rozwiązać najlepiej jak potrafimy. Bez znacze-
nia jest, czy ma nasze geny, czy nie. Geny, osobowość, charakter, dotychczasowe 
doświadczenie życiowe mają wpływ na metody rozwiązywania kłopotów, ale nie 
mogą mieć wpływu na skalę naszego zaangażowania w ich rozwiązywanie (Emocje 
przy adopcji 2010).

Konkluzje 

W koncepcjach socjologicznych emocje są specyficznym polem poznawczym. 
Dopiero od lat siedemdziesiątych XX w. socjolodzy poświęcają im uwagę, rozwa-
żając znaczenie emocji w budowaniu więzi społecznych i motywowaniu ludzi do 
wzajemnych odniesień (pozytywnych bądź negatywnych). Turner i Stets we wstę-
pie do Socjologii emocji ukazują ten obszar poznania w socjologii, podkreślając, 
że: „Zdaniem większości socjologów emocje są społecznie tworzone czy też kon-
struowane w tym sensie, że to, co ludzie czują, jest uwarunkowane ich socjalizacją 
w kulturze i uczestnictwem w strukturach społecznych” (2009: 16). 

W dyskusji o emocjach ścierają się ze sobą zwolennicy konstruktywizmu i esen-
cjalizmu. Ci drudzy, bazując na biologii czy współcześnie neurologii, będą dowo-
dzić biologicznego pochodzenia emocji, ukazując, że te, które są określane mia-
nem emocji pierwotnych mają swoje źródło w biologii i fizjologii ciała ludzkiego, 
a to, co społeczne dookreśla jedynie pewną formę kontroli społecznej, czyli sposo-
by wyrażania i przekazywania emocji. Turner i Stets ukazują wzajemne przenika-
nie się tych dwóch (konstruktywistycznego i esencjalistycznego) stanowisk (2009: 
25). Niewątpliwie, gdy mowa o emocjach w adopcji poruszamy się w obszarze 
z pogranicza natury i tego, co jest społecznie wytwarzane. Tu bowiem przeplata 
się naturalna potrzeba posiadania potomstwa, niemożność jego posiadania i spo-
łeczna presja, jakiej doświadczają pary. Społeczny imperatyw posiadania dzieci 
jest silny, potęguje emocje związane z bezpłodnością oraz wpływa na sposób ich 
wyrażania. Bezpłodność pary, adopcja dziecka wciąż stanowią w Polsce tabu, coś 
o czym się nie mówi, ewentualnie podejmuje się takie tematy bardzo ostrożnie. 
Takie podejście wpływa na sposób przeżywania trudnych, negatywnych emocji, 
jakich doświadczają pary w fazie decyzji o adopcji czy w fazie oczekiwania. Tego 
typu doznania emocjonalne są często tłumione, chowane. Grupa wsparcia, w któ-
rej współuczestniczyłam stanowiła i stanowi bezpieczną przestrzeń do wyrażania 
emocji i ich przeżywania. Dawało to możliwość konfrontacji z innymi osobami 
i ich doświadczeniem. Niewątpliwie podobną funkcję spełniają blogi adopcyjne, 
fora dyskusyjne czy wirtualnie istniejące grupy wsparcia. 
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