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Przyjaźń miedzy kobietami i mężczyznami  

Budowanie relacji 



Ważne jest, aby pokazać 

trzy rodzaje miłości, które 

bezpośrednio dotyczą 

relacji między kobietami i 

mężczyznami 

Miłość małżeńska 

 

Święta miłość tematyczna 

 

Miłość przyjacielska 



 Między kobietami i 

mężczyznami 

Występują różnice 

nie tylko biologiczne 

Różnice cielesne są widoczne 

Różnice duchowe niewidoczne 



Gdyby różnice między kobietami i mężczyznami były tylko biologiczne, to prawdopodobnie relacje między nimi 

nie miałyby takiego kolorytu i wyrazu  



Różnice między kobietami i mężczyznami sięgają znacznie 

głębszego wymiaru niż tylko biologiczne 



Człowiek ma możliwość transcendencji i często jest ona utożsamiana z czymś nieuchwytnym, tymczasem 

duchowość jest zakorzeniona w fizyczności człowieka  



Wielu myślicieli odnosi duchowość do czegoś odgórnego, 

natomiast sfera duchowa np. uHildebranda jest 

sprowadzona do ludzkiej rzeczywistości metafizycznej 



Rzeczywistość metafizyczna 

 Najważniejszą wspólnotą jest wspólnota 

wszystkich ludzi czyli wspólnota ludzkości. 

Wszyscy ludzie są inkorporowani we 

wspólnotę ludzkości, nawet, jeśli nie zdają 

sobie z tego sprawy. We wspólnocie ludzkości 

wszyscy ludzie są jednakowo usytuowani w 

odniesieniu do świata wartości. 

  Sytuacja metafizyczna człowieka jak 

pisze Hildebrand "przeznacza go przede 

wszystkim do miłości Boga i do związku w  

miłości ze wszystkimi ludźmi". 



Różnice między kobietami i mężczyznami dotyczą całej 

osoby 

Są to dwa rodzaje istnienia z innymi wartościami i 

innymi misjami 



Większość debat dotyczy tylko różnic, tymczasem mniej jest 

różnic niż komplementarności 

Niebezpieczeństwo polega na tym, że skupiamy się 

bardziej na różnicach  



Należy uważać, aby nie popaść w przesadę 

 

Należy pamiętać o takim samym ludzkim powołaniu, co do moralności 



Moralność w niektórych kulturach wymaga 

czystości tylko od kobiet 

 

Czystość kobiet, jest ważniejsza ( wymaga 

większej uważności) niż czystość 

mężczyzn, jeśli chodzi o stronę biologiczną 

i higieniczną, ale nie moralną 



Współczesne modele kreują jakieś określone typy męskości i 

kobiecości 

Fałszywe pożądanie za czymś co powinno być naturalne, 

prowadzi do nienaturalności 



Natura jest ważna , bo to jest jedyny sposób, w jaki osoba może się 

wyrazić, nie patrząc na narzucane modele 

 

Hildebrand mówi o umiejętności czystej objektywności, o 

specyficznym zlaniu się serca i umysłu we wzajemnej otwartości, 

delikatności 

 

  



Każdy człowiek jest powołany do rozwijania własnej, naturalnej kobiecości i męskości, a nie opartej na wykreowanych 

sztucznie modelach 



Natura człowieka wyznacza kobiecość lub męskość 

Model jest ogólny, ale każdy wyznacza swoje własne 

powołanie 



Schaijik na konferencji o Hildebrandzie: 

• Natura jest ważna, bo to jest jedyny 
sposób, w jaki osoba może się wyrazić, nie 
patrząc na narzucane modele i propozycje 

• U mężczyzn emancypacja  umysłu i 
witalności 

• Mężczyźni skupiają się bardziej na 
pojedynczych rzeczach, są bardziej 
nastawieni na posiadanie 

• U kobiet umysłu i serca  (duszy) 

• Kobiet mają misję wobec mężczyzn to jest 
płodność (fecundity). W historii najczęściej 
kobiety są inspiracją do tworzenia nowych 
dzieł. Są bardziej nastawione na bycie. 



Ktokolwiek wchodzi głęboko w duchową warstwę mężczyzn i kobiet widzi również specyficzną kontynuacje 

siebie nawzajem  



1. Mężczyzna i kobieta mają w stosunku do siebie duchowe 

zadania, wzbogacając się w ten sposób nawzajem 

2. Ani kobieta przez drugą kobietę, ani mężczyzna przez 

drugiego mężczyznę nie mogą się tak głęboko zrozumieć jak 

mogą to zrobić ludzie przeciwnej płci 



• Kobieta i mężczyzna są 

przeznaczeni do bliższej 

intymnej komunii, właśnie w 

oparciu o ich wzajemne 

uzupełniający się charakter 



• Ich misja polega również na 

dostosowaniu się do 

odmienności drugiej płci 

• Również na zgodzie 

pozostania bez wpływu na 

niezrozumienie wręcz 

wrogie tendencje tkwiące w 

naturze płci przeciwnej 



• Tragedią naszych czasów 

jest "głód" obdarowywania 

siebie nawzajem w swojej 

płciowej odmienności 

• Brak duchowej więzi i zgody 

na wzajemne przeznaczenie 

powoduje separację unii 

duchowej od kontekstu 

seksualnego  



Miłość zostaje oddzielona od seksu, co natychmiast 

powoduje swoistą śpepotę, która nie pozwala docenić 

rzeczywistości metafizycznej 



• Trudno jest postawić się w 

roli odmiennej płci, dlatego 

ważna jest wiedza, aby móc 

zrozumieć drugą osobę 

• Potrzeba dopasowania się 

np. oderwanie od przeciwnej 

płci potęguje złe cechy 

np.język marynarzy 

• Między kobietą i mężczyzną 

jest możliwość głębszego 

porozumienia 



Miłość małżeńska 

 

 Małżeństwo jako naturalne ludzkie dobro stanowi 

podstawową unię, powołaną i wyniesioną przez Chrystusa 

do rangi Sakramentu [Hildebrand, 1991.]. Ten fakt, sam w 

sobie, sugeruje, że jakaś nieskończenie cenna wartość tkwi 

w małżeństwie, wspomagając jego rozwój.  

 Oblubieńcza miłość małżeńska dotyczy miłości między 

kobietą i mężczyzną i stoi w centrum życia człowieka. W 

miłości małżeńskiej nieodzownym staje się zrozumienie, że 

miłość i prokreacja powinny być  zawsze łączone z seksem. 

Oddzielanie seksu od miłości nie pozwala posmakować w 

pełni małżeńskiej szczęśliwości. "Miłość jawi się jako 

swoista odpowiedz na wartość całościową, ucieleśnioną w 

sposób niepowtarzalny w konkretnym człowieku" 

[Stachewicz R. i K., 2014.]. 



Miłość Oblubieńcza 

• Miłość oblubieńcza uważana jest za typiczną, za 

wzór miłości w ogóle, ze względu na centralną 

pozycję w życiu człowieka i ze względu na 

najbardziej wyraźne cechy w ogóle 



Komplementarność między kobietami i mężczyznami najłatwiej pokazać w małżeństwie, ale dotyczy ona także 

przyjźni między mężczyzna i kobietą 



Zdaniem Hildebranda najbardziej gorliwe przyjaźnie są miedzy kobietami i mężczyznami 

Ale zawsze rodzi sie pytanie, czy to możliwe?  



Święta miłość tematyczna 
(Hildebrand) 

• Hildebrand twierdzi, że jeżeli 

oboje są zakotwiczeni w 

Jezusie jest to możliwe  

• Ale trzeba pamietać, że 

element seksualny może się 

wkraść przypadkowo w 

każdy związek, trzeba być 

tego świadomym i pilnować 

by się nie wkradł 



Przyjaźń miedzy kobietami 

mężczyznami wymaga seksualnej 

wolności 

 

Bez wnikliwej afirmującej 

wrażliwości odnoszącej się do 

wewnętrznego życia każdej osoby, 

przyjaźń nie może być trwała  



Mamy do czynienia z dużym zamieszaniem jeśli 

chodzi o przyjaźń między kobietami i mężczyznami 

 

Dobrze jest pamiętać, że prawdziwa przyjaźń jest 

możliwa tylko miedzy ludźmi szukającymi dobra 

swojego i swojego przyjaciela 

 

W przyjaźni obydwoje dojrzewają, odbywa się 

wzajemny osobowy rozwój, jest to rodzaj przymierza 

we wspólnym wzroście 

 

Dlatego, jeśli na pierszym miejscu pojawia się 

uczuciowe przywiązanie przeszkadza prawdziwej 

przyjaźni, zakłóca rytm  osobowego dojrzewania i 

rozwoju 



Przeszkodą we wzajemnym rozwoju, który jest przywilejem przyjaźni jest 

uczucie przywiązania 

 

Przyjemność wspólnie spędzonego czasu staje sie pozornym dobrem ( jest 

to przykład swoistej niewoli) 

 

Osoby wzajemnie uwikłane uczuciowo nie mają czasu na codzienne, dobre 

funkcjonowanie, są skazane na "prezent" narzuconej obecności 

 

Bożkiem w niedojrzałej przyjaźni staje się przyjemnie spędzony czas i 

wtedy każdy człowiek, który narusza tę strefę jest wrogiem 

 

"Przyjaciel, który odda trochę "świetego" czasu innemu staje się zdrajcą 

( nie tak dawno młodzi aktorzy, którzy budowali swój związek na zdradzie 

porównywali się do ciała astralnego, tłumacząc tym konieczność zdrady ) 

 

W przyjaźni miedzy kobietą a mężczyzną, kiedy pojawia się tęsknota za 

unią osób ( w przypadku innego powołania niż miłość oblubieńcza) czas 

przeznaczony na inne sprawy zostaje przeznaczany na niepotrzebną 

tęsknotę, która w takim przypadku nie pozwala na normalne 

funkcjonowanie 

 



Wg. Ks Pawła Stępnia 

W przyjaźni nie ma zniewolenia przywiązaniem 

Przyjaciel ma prawo być z kim chce i kiedy chce 

(wyłączność jest przymiotem miłości oblubieńczej) 

Mamy wzory przyjaźni świętych, ale to wymagało od 

nich powiedzenia zdecydowanego NIE dla 

zaspakajania swoich tęsknot, które normalnie budzą 

się w każdej kobiecie i mężczyźnie.  

Nie da się żyć w uduchowionej iluzji, jeśli narodzi sie 

zakochanie, ukierunkowana tęsknota za unią z 

drugim człowiekiem pojawi się 

Dlatego przyjaźń miedzy kobietami i mężczyznami 

jest trudnym wyzwaniem  



 

Jan Paweł II 
 

MEDYTACJA JANA PAWŁA II NA TEMAT «BEZINTERESOWNEGO DARU» 

 

«Nie bój się wziąć do siebie Maryi» (Mt 1, 20). «Nie lękaj się przyjąć», 

to znaczy uczyń wszystko, ażeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla 

ciebie.  

Lękaj się tylko jednego, ażebyś tego daru sobie nie przywłaszczył. Tego 

się lękaj. Jak długo ona pozostanie dla ciebie darem samego Boga, 

możesz się bezpiecznie radować tym wszystkim, czym jest ów dar.  

 

Więcej — winieneś nawet uczynić wszystko na co cię stać, ażeby ten 

dar rozpoznać, ażeby jej samej ukazać to, jaką jest niepowtarzalną 

wartością. Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Niepowtarzalność nie 

jest zacieśnieniem, jest natomiast ukazaniem głębi.  

 

Jeżeli słusznie się lękasz, ażeby twoje upodobanie nie stało się siłą 

destrukcyjną, to nie obawiaj się go w sposób uprzedzający. Owoce 

same ukażą, czy twoje upodobanie jest twórcze. 

 

Relacje między kobietami i mężczyznami trzeba rozpartywać w 

kategorii daru. 







Jeżeli chcemy wiedzieć, czy kwiat będzie 

piękny, nie możemy rozerwać pączków, bo 

go zniszczymy. 

 

Trzeba cierpliwie czekać aż sam się rozwinie 

 

Są to przesłania, które w sposób szczególny 

dotyczą dojrzałej przyjaźni i dojrzałej miłości 

 

 

 


