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Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną  

jako wartość - macierzyństwo w perspektywie 

noetycznej 

A child with disability as a value - motherhood in a noetic perspective 

 

 
Abstrakt: W niniejszym artykule podjęto próbę osadzenia doświadczeń związanych z pełnieniem roli 
matki wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie  noetycznego (duchowego) 
wymiaru funkcjonowania człowieka. W myśl noo-psychoteoretycznych założeń (Popielski, 2018) 
konstruowanych na gruncie koncepcji logoterapii Viktora Frankla (2009) odnajdywanie i wypełnianie 
sensu stanowi najwyższą ludzką potrzebę i swoistą metamotywację. Cierpienie wynikające z 
macierzyństwa rozpatrywane jest jako doświadczenie graniczne, w obliczu którego dotychczasowa 
sytuacja egzystencjalna ulega przewartościowaniu, a sens jawi się jako przyjęcie pełnej moralnego 
heroizmu postawy wobec nieuchronnego losu.  
Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, macierzyństwo, sens życia, cierpienie, noo-
psychoteoria, logoterapia 
 
Abstract: The paper attempts to embed the experience of being a mother to a child with intellectual 
disabilities in a noetic (spiritual) perspective of human functioning. According to the noo-
psychotheoretical assumptions (Popielski, 2018) constructed on the basis of Viktor Frankl’s concept of 
logotherapy (2009), finding and fulfilling the meaning of life is the highest human need and a kind of 
metamotivation. The suffering resulting from motherhood is seen as a borderline experience, in which 
the existential situation so far is revalued and the meaning appears to be the acceptance of an attitude 
of moral heroism towards the inevitable fate.  
Keywords: intellectual disability, motherhood, meaning of life, suffering, noo-psychotheory, 
logotherapy 
 

Wprowadzenie 

 

Macierzyństwo rozumiane jest na poziomie najbardziej podstawowym jako bycie 

matką. Sformułowanie to jest jednak w pewien sposób enigmatyczne. Pod pojęciem matki 
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kryje się bowiem nie tylko kobieta, która urodziła i wychowuje potomstwo, ale przede 

wszystkim bogate uniwersum znaczeń i sensów budowanych od pierwotnego poziomu 

biologicznego, poprzez wymiar psychiczny i duchowy, kończąc na osadzonym w kulturze 

obszarze symbolicznym.  

Zdecydowana większość literatury naukowej eksploruje fenomen macierzyństwa z 

perspektywy pełnienia roli matki realizującej zadania opiekuńczo-wychowawcze wobec 

dziecka. Tymczasem diada matka-dziecko może przyjąć charakter znacznie mniej 

asymetryczny, jako że na poziomie metaforycznym zarówno matka rodzi dziecko, jak i 

dziecko matkę. Macierzyństwo można bowiem rozumieć jako pełen doświadczeń skarbiec, z 

którego czerpie matka na drodze podmiotowego rozwoju. 

Zarysowana powyżej teza wydaje się być szczególnie istotna w przypadku 

macierzyństwa naznaczonego cierpieniem u swych podstaw. Kiedy na świat przychodzi 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, kobieta staje przed wyzwaniem, jakim jest 

zweryfikowanie wcześniejszych wyobrażeń dotyczących pełnienia roli matki, a przede 

wszystkim całokształtu własnej egzystencji. Związane z tym cierpienie stanowi szczególny 

rodzaj doświadczania macierzyństwa i miłości rodzicielskiej. W wywodzącej się z koncepcji 

logoterapii Viktora Frankla (2009) perspektywie noetycznej, macierzyństwo naznaczone 

cierpieniem stanowić może paradoksalnie niepowtarzalną wartość w życiu matki, sprzyjając 

podmiotowemu wzrastaniu.  

 

1. Macierzyństwo a cierpienie - dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w 

rodzinie 

 

Na poziomie badań eksplorujacych sytuację psychospołeczną rodziny nuklearnej, 

dziecko z niepełnosprawnością intelektualną postrzegane jest przede wszystkim jako stresor 

(McConnell, Savage, 2015). Wniosek ten ma nieprzyjemny posmak redukcjonizmu, przy 

czym pejoratywność owego rozumowania kwestionować można w zależności od stopnia 

oddalenia badaczy od sedna orientacji salutogenetycznej. Pojęcie stresora jest bowiem na tyle 

szerokie, iż obejmuje zarówno doświadczenia jednoznacznie negatywne, jak i te  

o wydźwięku pozytywnym. Mianem stresora określa się każdy bodziec, wobec którego 

osoba nie dysponuje gotowym schematem reagowania. Stresor wzbudza zatem stan 

napięcia, które może przerodzić się zarówno w prowadzący do obniżenia jednostkowego 

dobrostanu stres, jak i może zostać rozładowany z pozytywnym skutkiem (Antonovsky, 

2005). Widać zatem wyraźnie, iż przypisanie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną 

roli stresora dla systemu rodziny nuklearnej w ujęciu czysto teoretycznym ma charakter 

neutralny i logicznie słuszny. Jednak na poziomie praktycznym perspektywa badawcza 

ogranicza się często do rozpoznawania negatywnych konsekwencji dla dobrostanu 

psychospołecznego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, 
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oddalając się od założeń salutogenezy. Tym samym generowane jest założenie, iż potomek  

o obniżonym potencjale intelektualnym stanowi dla rodziców źródło stresu, mającego dla 

nich negatywne konsekwencje zdrowotne. 

Nie ulega wątpliwości, iż wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną odbiega znacząco od utartych wzorców pełnienia roli matki i wiąże się z 

koniecznością adaptacji własnej egzystencji  do specyficznych potrzeb potomka. Badania 

wskazują, iż najtrudniejszym aspektem wychowywania dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną jest występowanie problemów behawioralnych (Morse i in., 2014; Baker i in., 

2002; Baker i in., 2005, Blacher i in., 2005) takich jak agresja, samouszkodzenia (self-injury), 

nadpobudliwość (hyperactivity), destruktywność/niszczenie (destructiveness), stereotypie 

(stereotyped mannerisms), inne nieakceptowane społecznie zachowania (inappropriate 

social conduct) (np. rozsmarowywanie kału na ciele smearing of faeces over the body, 

nieustanne wydawanie głośnych nieartykułowanych dźwięków, publiczna masturbacja ) itp. 

(Emerson, Einfeld, 2011). Należy jednak rozumieć, iż tego rodzaju zachowania problemowe, 

chociaż najsilniej stresogenne, stanowią zaledwie fragment codziennego krajobrazu życia 

matki dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Obniżony potencjał intelektualny, który 

na poziomie semantycznym utożsamiany jest z niepełnosprawnością intelektualną, nie 

stanowi izolowanego deficytu, wiąże się bowiem z nieharmonijnym rozwojem we wszelkich 

obszarach funkcjonowania (komunikacja, motoryka duża i mała, sfera emocjonalno-

wolicjonalna oraz społeczna itd.). Suma doświadczanych trudności skutkuje obniżeniem 

zakresu codziennej samodzielności życiowej i zachowań adaptacyjnych, co stanowi niejako 

odzwierciedlenie poziomu funkcjonowania dziecka (Wyczesany, 2012). Szczegółowy opis 

codziennych doświadczeń będących udziałem matki dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną jest na tyle szeroki, iż sam w sobie stanowić mógłby temat obszernej 

monografii. Pobieżne przedstawienie swoistych zaburzeń funkcjonowania dziecka 

zarysowuje kształt i rozmiar trudności, z jakimi zmaga się matka. Wśród nich wymienić 

można przede wszystkim czynności opiekuńczo-wychowawcze na poziomie 

nieadekwatnym do wieku dziecka takie jak karmienie, kąpanie, ubieranie czy trening 

czystości (Plant, Sanders, 2007; Tomanik i in., 2004); problemy finansowe (Singh, 2015); 

trudności w wypełnianiu obowiązków zawodowych; obniżoną satysfakcję z pożycia 

małżeńskiego (Noor, 2003); stygmatyzację oraz izolację społeczną  (Green, 2003; Emerson, 

2003). Konsekwencje zaobserwować można zarówno w sferze emocjonalnej, jak i 

interpersonalnej, społecznej i ekonomicznej.  

Kwestią niezwykle newralgiczną, a zarazem fundamentalną dla fenomenu 

macierzyństwa jest stosunek matki do niepełnosprawności dziecka. Osiągnie właściwego 

poziomu akceptacji jest procesem niezwykle złożonym i długotrwałym, a niejednokrotnie 

permanentnie otwartym. Reakcje emocjonalne matek konfrontujących się z diagnozą 

niepełnosprawności intelektualnej potomka obejmują najczęściej poczucie winy, wyparcie, 
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wstrząs (shock), gniew, smutek, poczucie wstydu (embarrassment), depresyjność, 

wycofanie, ambiwalencję, rozczarowanie i lęk (Gogoi i in., 2016). Wyróżnić można 

następujące etapy emocjonalnej adaptacji do niepełnosprawności dziecka: faza szoku, faza 

kryzysu emocjonalnego, faza pozornego przystosowania się do sytuacji oraz faza 

konstruktywnego przystosowania się do sytuacji (Twardowski, 1991).  Pierwszy etap odnosi 

się do silnego wstrząsu emocjonalnego, będącego bezpośrednią reakcją na rozpoznanie 

niepełnosprawności intelektualnej u dziecka i wiąże się z dojmującym poczuciem krzywdy, 

beznadziejności i bezradności. Faza kryzysu emocjonalnego obejmuje bardziej stonowane  

i przewlekłe stany, wśród których dominuje rozpacz i depresja. Okres pozornego 

przystosowania do sytuacji oscyluje wokół mechanizmów obronnych, umożliwiających 

przekształcenie obrazu rzeczywistości na bardziej odpowiadający wyobrażeniom na temat 

macierzyństwa. Ostatni etap tożsamy jest z osiągnięciem pełnej akceptacji 

niepełnosprawności dziecka i wszelkich jej konsekwencji. 

Pojawiające się w atmosferze kryzysu dziecko z niepełnosprawnością intelektualną 

stanowi niewątpliwie stresor dla każdego z członków systemu, jakim jest rodzina nuklearna, 

wywołując stan silnego napięcia. Nikt bowiem nie dysponuje zawczasu 

zautomatyzowanymi reakcjami na spektrum deficytów poznawczych i nieprawidłowości 

zachowań adaptacyjnych dziecka o obniżonym potencjale intelektualnym oraz ich 

psychospołecznych konsekwencji. Wspomniany stan napięcia przerodzić się może w stres 

wywołujący w dalszej perspektywie problemy zdrowotne, nie jest to jednak regułą.  

Liczne badania wskazują, iż matki dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

doświadczają stresu, lęku i depresji o nasileniu klinicznym nawet 2-3 razy częściej niż 

kobiety wychowujące dzieci o typowym rozwoju (Emerson, 2003; Lee, 2013; Singer, 2006; 

Hastings, Beck, 2004). Zaskakujące w tym kontekście okazały się wyniki badań 

przeprowadzonych przez V. Totsika i współpracowników (2011), w których wykazano, iż 

nawet 60% matek dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nie doświadcza problemów 

emocjonalnych o nasileniu klinicznym.  

Przez dekady wypracowany został w tym obszarze badawczym domyślny niemal 

paradygmat, zgodnie z którym macierzyństwo w konfrontacji z niepełnosprawnością 

intelektualną postrzegać należy wyłącznie w kategoriach cierpienia, dziecko natomiast jako 

stresor przekraczający zasoby kobiety. Wielu badaczy przygląda się jednak rewersowi 

negatywnych doświadczeń, poszukując zarówno pozytywnych aspektów wychowywania 

dziecka z rozpoznaniem niepełnosprawności intelektualnej (Horsley, Oliver, 2013), jak i 

mechanizmów skutecznego radzenia sobie z macierzyńskim stresem (McConnell, Savage, 

2015). Jednym z zasobów pozwalających matkom dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną na radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami i cierpieniem jest duchowy 

(noetyczny) wymiar egzystencji (Gray 2006; Durà-Vilà i in., 2010).  
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2. W poszukiwaniu sensu macierzyństwa naznaczonego cierpieniem 

 

Doświadczanie macierzyństwa w obliczu diagnozy niepełnosprawności 

intelektualnej rozpatrywać można w kategoriach sytuacji granicznej. Związane z tym 

przeżycia osadzone są na granicy zdolności przystosowawczych i obronnych, wytrącają z 

równowagi psychicznej i utartych sposobów funkcjonowania, wyrywają z nieautentycznych 

tożsamości i relacji. Doświadczenie niepokoju i wewnętrznego chaosu nie jest jednak 

jednoznacznie pejoratywne, rozszerza bowiem samoświadomość, zmuszając do 

skonfrontowania się z kwestiami fundamentalnymi (Mundt, 2014). Czy cierpienie stanie się 

egzystencjalnie zgubne, czy też okaże się wartością zależy od tego, jaką postawę przyjmie 

wobec niego człowiek. Urodzenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną nie musi 

bowiem oznaczać osobistego końca świata - paradoksalnie wyznaczyć może nowy sens 

życia.   

W przyjętym powszechnie ujęciu psychologicznym szeroko rozumiany duchowy 

obszar życia człowieka uwzględniany jest jako jeden z mechanizmów radzenia sobie ze 

stresem (Heszen, 2019) i z tej perspektywy pozwolić może na utrzymanie względnie 

wysokiego dobrostanu psychicznego matek wychowujących dzieci o nieprawidłowym 

rozwoju lub jako jedno z kryteriów dobrostanu (wellbeing) (Steger and Oishi, 2004). 

Redukowanie duchowości człowieka do funkcji mechanizmu regulującego poziom napięcia 

wydaje się być jednak nadmiernym uproszczeniem. Postuluje się nawet włączenie 

duchowości jako czwartego (obok somatycznego, psychicznego i społecznego) filaru 

zdrowia (Heszen, Sęk, 2007; Oman, Thoresen, 2005).  

Szczególnego rodzaju podejście do duchowego wymiaru człowieczeństwa 

prezentowane jest przez noo-psychoteorię (Popielski, 2018), będącą współczesnym 

kierunkiem w psychologii i psychoterapii zorientowanej egzystencjalnie, konstruowanej na 

fundamentach logoterapii Victora Frankla (2009). Zgodnie z noo-psychoteoretyczną 

koncepcją egzystencji, wymiar bio-psychiczny stanowi jedynie jej podstawę, będąc 

wyjściowym, aczkolwiek podmiotowo niedokształtowanym przejawem podstawowych 

procesów funkcjonowania. Kształt i jakość owej egzystencji nadaje wymiar duchowy, 

nazywany tutaj noetycznym  lub noologicznym (Popielski, 2018).   

Szczególną właściwością człowieka jest zdolność do samoodłączenia, która 

umożliwia niejako oderwanie się od samego siebie, a tym samym przyjęcie postawy wobec 

somatycznych i psychicznych uwarunkowań i determinant. Egzystencja człowieka nie 

ogranicza się bowiem do cielesnego bytowania regulowanego mechanizmami psychicznymi. 

Możność wykraczania czy też wznoszenia się poza fenomeny somatyczne i psychiczne   

implikuje istnienie wymiaru wyższego - wymiaru noetycznego. Owa transcendencja niejako 

zmusza człowieka do zajęcia stanowiska wobec samego siebie i poszukiwania odpowiedzi 
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na pytania o charakterze egzystencjalnym. “Człowiek wchodzi w wymiar noologiczny, 

ilekroć oddaje się refleksji na swój temat lub, jeśli jest taka potrzeba, kiedy odrzuca samego 

siebie, czyni z siebie obiekt lub kwestionuje sam siebie, okazuje się, że posiada świadomość 

samego siebie albo że ma sumienie” (Frankl, 2018, s. 30). Tym samym przed człowiekiem 

otwiera się perspektywa szczególnego rodzaju wolności do kształtowania własnego 

charakteru, odpowiedzialności za to, kim się stanie i odkrywania własnych sensów. 

Zdaniem Frankla to właśnie zdolność do przyjęcia postawy wobec siebie i własnego losu jest 

tym, co czyni nas ludźmi (Frankl, 2018).  

Wolność i odpowiedzialność to dwie jakości noetyczne (Popielski, 2008) opisujące 

trafnie położenie człowieka obdarzonego zdolnością do przyglądania się własnej egzystencji 

(samotranscendencja). Wolność wyraża bezmiar możliwości, odpowiedzialność zaś wiąże się 

z koniecznością dokonania wyboru. Egzystencja człowieka nie jest zawieszona w próżni, 

realizuje się w bezustannym uwikłaniu w otaczającą rzeczywistość, która mimo 

obiektywnego istnienia, wymaga jednostkowego rozumienia i interpretacji na poziomie 

transsubiektywnym. Frankl (2018, s. 89) podkreśla, iż schwytanemu w pułapkę relatywizmu 

moralnego współczesnemu człowiekowi brakuje aksjologicznej busoli - “w czasach, gdy 

przykazania dekalogu utraciły w oczach wielu swą niepodważalną wartość, każdego dnia 

musimy przestrzegać dziesięciu tysięcy przykazań wynikających z dziesiątków tysięcy 

niepowtarzalnych sytuacji (...) i w odniesieniu do nich mamy obowiązek polegać na 

własnym sumieniu.” Sumienie zaś należy tutaj rozumieć bardzo szeroko jako intuicyjną 

zdolność do dostrzegania sensu konkretnych okoliczności życiowych (Frankl, 1984). Frankl 

zdecydowanie nie zgadza się z Jeanem Paulem Sartrem twierdzącym, iż twórcą ideałów i 

wartości jest sam człowiek (Webber, 2009). Zgodnie z franklowską koncepcją człowieka i 

leżącą u jej podstaw filozofią życia człowiek przekracza swoje biopsychiczne bytowanie 

podążając ku sensom, które istnieją poza nim w sposób obiektywny i nie są projekcją 

ludzkiego “ja”. Sens jest zatem fenomenem, którego człowiek może poszukiwać i odnaleźć, 

do którego może tęsknić lub zagubić, nie jest jednak w mocy wymyślić go.  Pytanie o sens 

życia nie ma nigdy charakteru absolutnego - z natury swej musi być stawiane zawsze ad 

personam i ad situationem. Przyjmując bowiem, iż sens życia tożsamy jest z realizowaniem 

przez człowieka swej własnej istoty, jasnym staje się, iż każda poszczególna osoba oraz 

każda konkretna sytuacja wypełnia właściwy sobie sens (Frankl, 1984). Można zatem 

powiedzieć, iż poczucie sensu życia wypełnia się w obliczu wielości sensów cząstkowych, 

partykularnych. Doświadczenie graniczne, jakim jest urodzenie dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną, interpretować należy w tym kontekście jako kolejną 

sytuację życiową oczekującą na odnalezienie właściwego jej sensu. 

Na poziomie biopsychicznym człowiek “popychany” jest przez przez popędy 

regulujące życiową aktywność. Napór zasobów somatycznych i psychicznych 

energetyzujących istnienie nie jest jednak wystarczający, aby życie człowieka nabrało 
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kształtu egzystencji w pełni podmiotowej. Entropiczna siła życiowa (elan vital), o ile nie 

zostanie jej nadane znaczenie i wartość, wywołuje jedynie dysonans egzystencjalny 

(Popielski, 1987). Uporządkowanie chaosu owych sił oraz właściwe ich ukierunkowanie 

dokonuje się poprzez odkrywanie i wypełnianie sensu, który niejako “pociąga” człowieka ku 

temu, co upragnione. Życie, które nie wznosi się ku sensom pozostaje jedynie 

nieurzeczywistnioną potencjalnością - martwym w swej istocie pięknem.  

Podstawowym założeniem koncepcji logoterapeutycznych jest przekonanie, iż nie 

istnieje życie pozbawione sensu, zaś dążenie do odkrywania i wypełniania sensu życia 

stanowi naturalną i wrodzoną właściwość człowieka. Człowiek wypełnia swoją egzystencję 

sensem poprzez urzeczywistnianie wartości, co dokonać się może poprzez trzy drogi:  

(1) twórczą pracę lub działanie; (2) doświadczanie świata i relacje interpersonalne oraz  

(3) postawę wobec nieuniknionego cierpienia (Frankl, 1984). Pierwsze dwa sposoby są 

niejako kompatybilne wobec siebie, obejmują bowiem to, co człowiek osiągnie, czego 

dokona, w jaki sposób kształtuje otaczający go świat oraz przyswajanie piękna, dobra, 

prawdy - poprzez zanurzenie w naturze, kulturze, głębokiej relacji z drugim człowiekiem. 

Macierzyństwo realizuje się zwykle poprzez obie z opisanych dróg. Zarówno w obszarze 

biologicznym, psychiczny jak i noetycznym matka jest bowiem zarówno dawcą, jak i biorcą - 

obdarza życiem, karmi, wspiera we wzrastaniu, obdarza miłością i jest przez dziecko 

kochana, doświadcza moralnego piękna. Macierzyństwo realizowane wobec dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualną odbiega jednak znacząco od prostych ścieżek 

upatrywania sensu w kształtowaniu i przeżywaniu, związane jest bowiem z cierpieniem. Jak 

podkreśla Frankl (1984), wartości “twórcze” oraz “przeżyciowe” są w swej istocie 

ograniczone i jako takie łatwo mogą się wyczerpać, na co wskazuje szczególnie opisany  

w pierwszej części niniejszego artykułu zestaw funkcjonalnych i psychospołecznych 

trudności, z jakimi mierzy się na co dzień rodzic dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną. Przyjście na świat dziecka odbiegającego od normy staje się dla matki 

załamaniem linii życiowej i rozbija znane dotychczas sensy. Jednak na poziomie noetycznym 

odwrót od dotychczasowych, niemożliwych już do realizowania wartości, jest zarazem 

krokiem ku wartościom najwyższym i sensowi, jaki ukryty jest w każdym cierpieniu. 

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, w którym ulokowane jest niejako cierpienie 

matki, krystalizuje się jako wartość związana z postawą, jaką przyjmie wobec niego matka. 

Wartość ludzkiego cierpienia skrywa się bowiem w heroizmie, z jakim człowiek je 

przezwycięża, kształtując tym samym własny krajobraz wewnętrzny.  

Przyjęcie postawy wobec przepełnionego cierpieniem macierzyństwa wymaga 

stawania w obliczu wolności do rozstrzygania o sobie samym i przyjęcia osobistej 

odpowiedzialności za to, kim człowiek się stanie. Frankl (2009) rozprawia się z genetyczno-

środowiskowym determinizmem rozumienia osobowości twierdząc, iż na poziomie 

noetycznym człowiek jest zdolny do kształtowania samego siebie.  “Tym, co los zrządził 
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człowiek musi rozporządzić” (Frankl, 1984, s. 290), a czyni to przyjmując wobec niego w 

pełni świadomą postawę, odnajdując tym samym sens o najwyższej wartości moralnej. 

Doświadczenie graniczne jakim jest macierzyństwo w obliczu niepełnosprawności 

intelektualnej dziecka stać się może zarówno rozczarowaniem, jak i źródłem osobistego 

triumfu w zależności od aksjologicznej przemiany matki. Cierpienie w pewnej mierze 

przestaje być cierpieniem, o ile zostanie w nim odnalezione konkretne znaczenie - zostaje 

bowiem pozbawione tragicznego pierwiastka absurdalności.  

Jak podkreśla Frankl (1984), wypełnianie sensu poprzez przyjmowanie postawy 

wobec cierpienia związane jest z urzeczywistnianiem najtrudniejszej kategorii wartości. 

Zdolność do cierpienia nie jest bowiem wrodzona, w przeciwnym wypadku byłaby raczej 

apatią wobec losu. Każdy człowiek uczy się w ciągu życia dostrzegać sens cierpienia, co 

niejednokrotnie okazuje się być zadaniem ponad siły. Stąd też wynika potrzeba wspierania i 

wzmacniania wewnętrznych dążeń w realizowaniu noetycznego wymiaru osobowości w 

obliczu sytuacji granicznej.  

Doświadczanie sensu macierzyństwa naznaczonego cierpieniem może być dla 

kobiety niezwykle trudne. Dlatego też wskazane jest zaproponowanie wachlarza 

oddziaływań wspierających w postaci m.in. psychoterapii, coachingu, wsparcia 

psychologicznego czy też odpowiednio ukierunkowanego poradnictwa. Szczególnie 

adekwatna wydaje się być w tym przypadku franklowska logoterapia, będąca wszakże 

psychoterapią skoncentrowaną na sensie (Dezelic, Ghanoum, 2015). Cierpienie związane z 

wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną może być bowiem związane 

z doświadczaniem frustracji egzystencjalnej, a tym samym indukować występowanie tzw. 

nerwicy noogennej (Popielski, 2018). Logoterapia umożliwia w tym przypadku odkrywanie 

na nowo własnego uniwersum aksjologicznego, a tym samym nabywanie zdolności do 

doświadczania nowej jakości sensu życia. 

Hipoteza zgodnie z którą matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną może 

czuć się szczęśliwa adaptując się do pełnionej roli pojawiła się w badaniach naukowych w 

tym obszarze stosunkowo niedawno (Horsley, Oliver, 2013). Postrzeganie dziecka z 

niepełnosprawnością intelektualna wyłącznie jako źródła cierpienia zdominowało ów nurt 

badań, kreując obraz macierzyństwa godnego współczucia. Dotychczasowe nieliczne 

eksploracje w tym obszarze reprezentują raczej podejście psychologiczne niż noo-

psychoteoretyczne, włączając niejako noetyczny wymiar funkcjonowania człowieka w 

mechanizmy psychiczne. Niemniej jednak dostarczają interesujących danych empirycznych. 

Pionierskim i najważniejszym jak dotąd dokonaniem na tym gruncie okazało się być 

sformułowanie przez R.P. Hastingsa i H. Taunta (2002) motywów pozytywnej percepcji 

(positive perception themes), które przedstawiają się następująco: (1) przyjemność  

i satysfakcja płynąca z opieki nad dzieckiem; (2) dziecko jako źródło radości i szczęścia;  

(3) satysfakcja związana z zapewnieniem dziecku najlepszych warunków dla rozwoju; (4) 
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obdarzanie wzajemną miłością; (5) szansa osobistego rozwoju i poszerzania kompetencji;  

(6) wzmocnienie relacji małżeńskich i rodzinnych; (7) odnalezienie lub umocnienie sensu 

życia; (8) rozwój nowych umiejętności i zdolności/nowe możliwości rozwoju zawodowego; 

(9) wzrastanie jako człowiek (kształtowanie empatii, akceptacji, postaw altruistycznych);  

(10) wzrost wewnętrznej siły i poczucia pewności siebie; (11) rozwój sieci społecznej;  

(12) rozwój duchowego wymiaru osobowości; (13) zmiana perspektywy życiowej (np. 

wyklarowanie systemu wartości, świadomość przyszłości); (14) obniżenie tempa życia. 

Wśród wyodrębnionych motywów (Hastings, Taunt, 2002) odnaleźć można bez trudu 

ścieżki wypełniania sensu poprzez działanie i kształtowanie świata (opieka, wychowanie, 

rehabilitacja, podnoszenie własnych umiejętności i kwalifikacji itp), przeżywanie świata 

(radość i satysfakcja płynąca z kontaktu z dzieckiem, doświadczanie miłości, wzmacnianie 

więzi rodzinnych i relacji społecznych itp.) oraz przyjmowanie postawy wobec losu i 

nieuniknionego cierpienia (becoming a better person, increased personal strength itp.). 

Motywy odnoszące się do rozkwitu duchowości, przewartościowania czy też wzrostu 

poczucia celowości uznać można za ogólne dyspozycje umożliwiające ostrzeganie 

poszczególnych sensów.  

Warto także nadmienić, iż wśród polskich badaczy zaobserwować można pewne 

zainteresowanie realizowaniem ról rodzicielskich wobec dziecka z niepełnosprawnością 

intelektualną w perspektywie noopsychoteoretycznej. Badania przeprowadzone  

z wykorzystaniem Purpose in Life Test (PIL) wykazały, iż grupa rodziców dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzuje się wysokim poziomem sensu życia 

(Stelter, 2015). Z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza 

wywiadu (Barłóg, 2017) wynika, iż 90% rodziców dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną uznaje, że ich życie ma sens i szczególną wartość. Mimo, iż 24% badanych 

przyznaje, iż doświadczyli kryzysu sensu życia w związku z narodzinami dziecka z 

niepełnosprawnością, to 56% deklaruje, że wydarzenie to wiąże się dla nich z odnalezieniem 

dodatkowego sensu życia. Żadna z osób badanych nie stwierdziła, jakoby utraciła 

dotychczasowy sens życia w związku z pełnieniem roli rodzica dziecka  

z niepełnosprawnością. Przedstawione badania są wprawdzie nieliczne i wykazują pewne 

słabości metodologiczne, należy jednak postrzegać je jako zalążek noetycznej perspektywy 

przyglądania się macierzyństwu kobiet wychowujących dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

Podsumowanie 

 

Urodzenie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną niewątpliwie jest dla matki 

doświadczeniem granicznym, wytrącającym z psychicznej równowagi i utartych sposobów 

funkcjonowania. Wielość trudności związanych z wychowywaniem i rehabilitacją dziecka o 
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nieprawidłowym rozwoju zaburza dotychczasowy tok życia, zmuszając do skonfrontowania 

się z kwestiami egzystencjalnymi. Odczuwane przez matkę cierpienie prowadzić może 

zarówno do głębokiego rozczarowania macierzyństwem, jak i odnalezienia ukrytych w nim 

wartości. Dzięki samotranscendencji i przyjęciu heroicznej postawy wobec doświadczanych 

trudności kobieta odkryć może w swym macierzyństwie nowy sens życia o niepowtarzalnej 

wartości moralnej.   
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