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Wprowadzenie: Miłość jako podstawowa treść ludzkiego życia 
 
Bogactwa relacji między mężczyzną a kobietą w małżeństwie nie sposób 

zrozumieć bez ich podstawowego i całościowującego elementu, który stanowi miłość. 
Jest to niewątpliwie jedno z centralnych pojęć ludzkości. Zawiera w sobie 
niesłychanie bogatą treść, co utrudnia jakąkolwiek adekwatną definicję. Dlatego  
w wielu współczesnych słownikach, leksykonach, encyklopediach hasło „miłość” nie 
istnieje1. Zwłaszcza naukom empirycznym łatwiej mówić o „libido”, o „seksie” i jego 
zboczeniach niż o miłości. A przecież słowo „miłość” tak często pada z ust człowieka, 
niezależnie od epoki, rasy czy kultury. Zasadnicza trudność polega na tym, że 
pojęciem „miłość” określa się różnorodne treści, nieraz krańcowo przeciwstawne.  
Z jednej strony będzie to termin niemalże „techniczny” w języku francuskim: „faire 
l'amour” (dosłownie „robić miłość”), na oznaczenie aktu seksualnego, a z drugiej 
strony tak wzniosłe pojęcia jak: miłość matki, miłość Ojczyzny. Kocha się góry, morze, 
ten czy inny kwiat, zwierzę, ale także kocha się kolegę ze studiów, przyjaciela, ojca czy 
matkę, swoje dzieci lub wreszcie wybraną kobietę. Język polski pozwala nam na 
określone stopniowanie: lubię – kocham – miłuję. Religia ustawia pojęcie miłości 
najwyższej, tej, która łączy człowieka z Bogiem.  

Jako punkt odniesienia dla teologiczno-pastoralnej2 refleksji na temat miłości 
między mężczyzną a kobietą w małżeństwie proponujemy następującą definicję: 
Miłość jest to specyficzny wymiar bytu ludzkiego, przez który moje „ja” otwiera się na 
drugą osobę i ją odbiera w głębokiej relacji afektywnej, która zadowala szereg 
poziomów osobowości mężczyzny i kobiety, zarówno od strony płciowej, jak 
uczuciowej i duchowej3.  

                                                
1 W ostatnich latach sytuacja zmieniła się – tzw. psychologia humanistyczna wiele refleksji poświęca 
miłości.  
2 Warto w tym miejscu przypomnieć, że teologia pastoralna, pozostając teologią, musi jednak sięgnąć 
do wiarygodnych wyników solidnie uprawianych nauk empirycznych, zwłaszcza do psychologii  
i socjologii. Dlatego w niniejszym artykule aspekty teologiczny i empiryczny są ściśle powiązane ze 
sobą.  
3 Propozycja ta stanowi modyfikację definicji R. Mucchielliego: Pychologie de la vie conjugale. Wyd.3. 
Paris 1980 s.124. 
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I. Czym jest miłość? 
 
1. Deus caritas est – Bóg jest miłością 
 
W programie duszpasterskim na rok 2009/2010 Być świadkiem Miłości, 

miłość pisana jest dużą literą. W refleksji Kościoła katolickiego w Polsce chodzi 
bowiem o Boga, który jest miłością i źródłem miłości. Bóg jest miłością; kto trwa  
w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 List św. Jana 4,16). Ten Bóg, który jest 
miłością trójjedyną, stworzył człowieka z miłości i do miłości, co więcej mimo jego 
upadku, tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (słowa Chrystusa do Nikodema,  
J 3,16). Konkluzja tej istotnej dla chrześcijaństwa prawdy jest oczywista: Być 
świadkiem Miłości, to najpierw być świadkiem Boga przede wszystkim w małżeństwie 
i rodzinie; chodzi tu o całokształt życia religijnego w rodzinie. 

 
2. Sensem egzystencji człowieka jest miłość  
 
Niezwykłą aktualność zachowują słynne słowa Jana Pawła II z pierwszej 

encykliki Redemptor hominis, powtórzone na forum ONZ w Nowym Jorku:  
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli 
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa (RH 10). 

Treść tych słów precyzuje Benedykt XVI odnosząc je w sposób szczególny do 
chrześcijan: 

Miłość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina Jest syntezą całego jego 
życia: tego, w co wierzy i tego, co czyni. Dlatego na początku pontyfikatu 
postanowiłem poświęcić moją pierwszą encyklikę właśnie kwestii miłości: Deus 
caritas est. Jak pamiętacie, dokument ten składa się z dwóch części, które 
odpowiadają dwom aspektom miłości: jej znaczeniu, a następnie wprowadzaniu w 
życie. Miłość jest istotą samego Boga, jest sensem stworzenia i dziejów, jest 
światłem, które daje dobro i piękno istnieniu każdego człowieka. Jednocześnie jest 
jakby «stylem» Boga i człowieka wierzącego, jest postawą kogoś, kto odpowiadając 
na miłość Bożą buduje swoje życie jako dar z siebie dla Boga i dla bliźniego”  
(z rozważania na Anioł Pański, 31 stycznia 2010). 

 
II. Czym jest małżeństwo? 
 
Nie sposób podać precyzyjnej definicji tak ważnej i fundamentalnej 

rzeczywistości życia ludzkiego, jakim jest małżeństwo. W definicji opisowej można 
jedynie przybliżyć tę rzeczywistość i wskazać jej istotne aspekty. Ze względu na profil 
niniejszej refleksji koncentrujemy się na definicjach teologicznych ujmując je w trzech 
krótkich punktach.  

1) Definicja ogólna: „Małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety uznany 
prawnie przez społeczeństwo, prowadzący do powstania rodziny. Dla 
chrześcijan ten związek jest sakramentem”1. 

                                                
1 Bronisław Mierzwiński: Małżeństwo. W: Leksykon Teologii Pastoralnej.(red.),Ryszard Kamiński, 
Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski. Lublin: KUL 2006 s. 448 
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2) Istotne przypomnienie Pawła VI: „Małżeństwo bowiem nie jest wyrokiem 
jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg-Stwórca 
ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać  
w ludziach swój plan miłości” (encyklika Humanae vitae nr 8). 

3) Definicja ściśle teologiczna Jana Pawła II: Małżeństwo to communio 
personarum, czyli osobowa komunia miłości mężczyzny i kobiety [głównie 
Familiaris consortio]. 
 
III. Miłość małżeńska 
 
1. Powrót do biblijnego początku 
 
Zrozumienie najgłębszego sensu małżeństwa i rodziny wymaga zrozumienia 

istoty miłości małżeńskiej. W obu wypadkach koniecznym się staje sięgnięcie do 
biblijnego początku człowieka, do stworzenia mężczyzny i kobiety. Taką wskazówkę 
daje Chrystus swoim słuchaczom w dyskusji z faryzeuszami (Mt 19,1-9 oraz Mk 10,1-
12; Łk 16,18). Jan Paweł II w katechezach środowych „Mężczyzną i niewiastą stworzył 
ich” (1979-1984) zaczyna od refleksji na temat: „Chrystus odwołuje się do początku”. 
Dokonując interpretacji biblijnego początku, tworzy nową, oryginalną koncepcję 
teologii ciała i płciowości ludzkiej umieszczając ją w kontekście miłości małżeńskiej. 

W dwóch poetyckich opisach stworzenia człowieka („Jahwistyczny” Rdz 2, 4b-
25 oraz „Kapłański” Rdz 1, 26-29) został zawarty Boży zamysł względem małżeństwa  
i rodziny. Istotne jego elementy są następujące:  

 Bóg stworzył człowieka w postaci pierwszej pary ludzkiej: mężczyznę i kobietę;  
 Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na „obraz i podobieństwo Boga” (zob. 

Rdz 1, 27); są „odbiciem Bożym” w swoim człowieczeństwie, nie tylko 
indywidualnie, lecz także wspólnie; 

 Stworzeni przez Boga mężczyzna i kobieta są sobie równi co do godności 
osobowej i wszelkich praw. Różnią się od siebie poprzez swoją męskość  
i kobiecość oraz wypływające z nich specyficzne powołanie. Są „nierozłączni”, 
ponieważ Bóg stworzył ich dla siebie;  

 Z woli Stwórcy, mężczyzna i kobieta „zostawiają wszystko”, by połączyć się ze 
sobą, tworząc jedność (zob. Rdz 2, 24). Decyzja ludzka o zawarciu małżeństwa 
jest zgodna z wolą Bożą, a powołanie małżeńskie jest pierwszym  
i podstawowym powołaniem ludzkości;  

 Tak więc małżeństwo, jako związek mężczyzny i kobiety, nie jest wymysłem 
ludzkim, ale pochodzi z ustanowienia Bożego;  

 Owocem i wyrazem jedności i miłości małżeńskiej jest potomstwo (zob. Rdz 1, 
28);  

 „Płciowość, poprzez którą mężczyzna i kobieta oddają się wzajemnie w 
wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest zjawiskiem czysto biologicznym, lecz 
dotyczy wewnętrznej istoty osoby ludzkiej. Urzeczywistnia się ona w sposób 
ludzki wtedy, gdy stanowi „integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta 
wiążą się z sobą aż do śmierci” (FC 11);  

 Przed grzechem pierworodnym istniała całkowita harmonia seksualna (zob. 
Rdz 2, 25). Dopiero grzech pierworodny naruszył pierwotną harmonię między 
człowiekiem a Bogiem, między mężczyzną a kobietą, a także harmonię 
wewnętrzną w człowieku. Harmonię tę przywraca odkupieńcza łaska Jezusa 
Chrystusa. 
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Powrót do biblijnego początku, staje się koniecznością dla współczesnego 

świata, zagubionego w chaosie pojęć, norm i obowiązków, w klimacie permisywizmu  
i relatywizmu moralnego. To jest istotna posługa Kościoła: mówiąc o rodzinie, 
wskazuje na jej początek według mądrego zamysłu Boga, Stwórcy człowieka. Jeśli 
ludzkość wypacza czy niszczy Boży zamysł wpisany w małżeństwo i rodzinę, podcina 
tym samym korzenie swojej egzystencji. To Chrystus „objawia pierwotną prawdę 
małżeństwa, prawdę o ‘początku’ i wyzwalając człowieka od twardości serca, uzdalnia 
go do urzeczywistnienia w pełni tej prawdy” (FC 13). 

 
2. Miłość jako istotny element małżeństwa 
 
Bóg, który jest miłością, stworzył mężczyznę i kobietę na obraz i podobieństwo 

swoje (Rdz 1, 27). Miłość mężczyzny i kobiety tworzy małżeństwo, nadaje mu wymiar 
komunii osób (FC 18) i prowadzi do powołania nowego życia.  

 
2.1. Specyfika miłości małżeńskiej1 
Wielki wpływ na naszą epokę wywarły poglądy Zygmunta Freuda. Ich 

negatywne skutki daje się zauważyć także w spojrzeniu na małżeństwo, rodzinę, na 
miłość małżeńską i rodzicielską. Realizację siebie zaczęto pojmować jako 
zaspokojenie wszystkich potrzeb, skłonności, popędów, pragnień uświadomionych  
i podświadomych, bez żadnych ograniczeń, zakazów czy nakazów. Jest to wręcz 
wskazane, ponieważ sumienie określa się jako instancję represywno-agresywną 
pochodzenia społecznego; przy czym samo społeczeństwo tworzy arbitralny system 
represji jednostki i zbiorowości. Na tym tle każda ofiara, rezygnacja z siebie na rzecz 
drugiego jako osoby przybiera charakter ograniczenia czy tchórzostwa, które należy 
odrzucić w imię „wyzwolenia jednostki”. Według tej koncepcji małżeństwo ma 
charakter alienujący2.  

Trudność zdefiniowania miłości, jednolitego ujęcia jej istotnych elementów,  
a także liczne patologie w sferze miłości miały swój negatywny wpływ w spojrzeniu na 
miłość małżeńską. Skrajne poglądy negują jej sens i potrzebę miłości w małżeństwie: 
Miłość w małżeństwie jest nie tylko niepotrzebna, lecz wręcz szkodliwa - powie dość 
znany psycholog francuski D. Origlia3. Z tego typu poglądów bierze się powiedzenie, 
że małżeństwo jest grobem miłości. Środki masowego przekazu, z dużym sukcesem, 
niszczyły i nadal niszczą w świadomości dorosłych i młodzieży poczucie integralnej 
więzi między małżeństwem i miłością. Poprzez atrakcyjne obrazy usiłowano 
przekonać widza i czytelnika, że „prawdziwa”, „gorąca” miłość może istnieć tylko 
przed czy poza małżeństwem, a nigdy w małżeństwie. Tendencje te nadal wywierają 
swój destrukcyjny wpływ. W Europie Zachodniej bardzo szybko, w Polsce na szczęście 
wolniej rośnie ilość tak zwanych „wolnych związków”, „małżeństw na próbę”; 
zwiększa się niepokojąco grono osób samotnych, odrzucających kategorycznie 
jakikolwiek związek z drugą osobą4. Nauka Kościoła katolickiego, głoszącego 
                                                
1 Wiele publikacji, zwłaszcza w środowisku katolickim, koncentruje się na zagadnieniu miłości jako na 
istotnym czynniku życia małżeńskiego. Inspiracją stał się dokument II Soboru Watykańskiego 
Gaudium et spes (zwłaszcza nr 49), encyklika Pawła VI Humanae vitae (zwłaszcza nry 7-9), liczne 
teksty Jana Pawła II. 
2 Tym poglądom S. Freuda nadali skrajną postać W. Reich i H. Marcuse. 
3 Psychologie du mariage. Paris 1964 s.140 i 156. 
4 Ankiety przeprowadzone we Francji w 1983 r. wykazały, że około 40%-50% młodzieży "mieszkało 
razem" [termin francuski "cohabitation juvenile"], to znaczy żyło wspólnie, nie zawierając ślubu (cyt. 
za P. Rémy: "Il vit que cela était bon". Sexualité, amour, mariage, célibat. Paris 1983 s.76).  
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niestrudzenie, że małżeństwo jest powszechnym i podstawowym powołaniem 
człowieka, które z istoty swej opiera się na miłości wiernej, wyłącznej i dozgonnej 
między mężczyzną i kobietą, jest okryta zmową milczenia albo ukazywana jako 
dziwaczny relikt przeszłości1. 

Nie tylko nauki normatywne, ale i empiryczne wykazują rolę i wartość miłości 
w małżeństwie. R. Mucchielli stawia tezę2, że miłość małżeńska ma specyficzne 
kryteria wewnętrzne, dzięki którym wyróżnia się spośród zjawisk określanych 
[pochopnie - przyp. B.M.] mianem miłości. Jego zdaniem tylko ta miłość zasługuje na 
zaangażowanie swojego życia i nadaje sens przyszłości. Odznacza się ona 
następującymi cechami3: 

a)  Zaangażowanie skierowane ku przyszłości. 
Intencje wyrażone aktem woli: „chcę żyć z tobą”, „chcemy wspólnie budować 
naszą przyszłość”. Chodzi o planowanie, tworzenie i umacnianie wspólnej drogi. 
Dzięki temu miłość małżeńska niesie ze sobą nadzieję. 
b) Potrzeba twórczości 
Miłość małżeńska ma charakter twórczy. Mąż i żona tworzą wspólnie zarówno 
najważniejsze dzieło swego życia jakim jest potomstwo, jak i to wszystko, co 
składa się na materialne i duchowe oblicze ogniska domowego. Miłość małżeńska 
chce się uzewnętrznić, znaleźć swój owoc, dlatego zawiera w sobie pragnienie: 
„chcę mieć dziecko z tą ukochaną kobietą”, „chcę mieć dziecko z tym kochanym  
i kochającym mężczyzną”. 
c) Akceptacja pewnej transcendencji 
Dopiero teologia odsłania w pełni transcendentalny charakter małżeństwa. 
Mówiąc o transcendencji z psychologicznego punktu widzenia, R. Mucchielli ma 
na myśli uświadomienie sobie faktu, że małżonkowie stanowią jedność wyższego 
rzędu, wymagającą abnegacji na różnych płaszczyznach, a zwłaszcza wyrzeczenia 
się egocentryzmu. Przekroczenie własnego „ja” jest nieodzownym warunkiem dla 
akceptacji samego siebie po to, by utworzyć pełną jedność osobową z drugim 
człowiekiem4. 
d) Współodpowiedzialność 
Miłość małżeńska nie przerzuca odpowiedzialności na drugiego, lecz ją dzieli  
z drugą osobą. Nie szuka tylko własnej satysfakcji. Współodpowiedzialność 
obejmuje wszystkie dziedziny życia małżeńskiego i rodzinnego, szczególnie dzieło 
powołania do istnienia i wychowania dzieci. Małżonkowie są współodpowiedzialni 
za jedność, do której zostali powołani. 
 

Planując zawarcie małżeństwa, mężczyzna otacza je pewnymi koncepcjami 
intelektualnymi. Wytwarza sobie ideał kobiety, którą chciałby poślubić; marzy  
o ognisku domowym, na progu którego będzie go witała zawsze piękna i uśmiechnięta 
żona. Kobieta z łatwością dostrzega w tych planach ukryty, może nawet nieświadomy 
egoizm mężczyzny. Pomyślność związku małżeńskiego wymaga od mężczyzny 

                                                
1 M-O. Metral posunie się do absurdalnego twierdzenia, że to Kościół żydowsko-chrześcijański 
"wynalazł" małżeństwo, dla represji "gwałtownej miłości" ("amour-passion") oraz całej dziedziny życia 
płciowego [jedna z tez jej książki: Le mariage. Paris 1977]. 
2 Pychologie de la vie conjugale. Wyd.3. Paris 1980 s.36. 
3 Tamże, s.39-40. 
4 Por. M. Braun-Gałkowska: Rozwój miłości w małżeństwie. W: Miłość - małżeństwo - rodzina. Wyd.3. 
Kraków 1985 s.221-228]. 
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szybkiego i radykalnego przejścia od wyśnionego, nierealnego ideału kobiety1 do 
realnej osoby partnerki życiowej. 

 
Czy więc mężczyzna nie jest zdolny do pełnej, autentycznej miłości? Takie 

twierdzenie byłoby absurdem. Mężczyzna został także stworzony z miłości i dla 
miłości. Różni się od kobiety procesem powstawania i rozwoju miłości, sposobami jej 
wyrażania, profilem i intensywnością. Nawet jeśli aktywność uczuciowa stanowi 
swoistą zagadkę dla mężczyzny, potrafi być nią zafascynowany, pragnąć jej, poświęcić 
jej swój czas i siły. Wielkość kobiety polega na ukazaniu mężczyźnie piękna i bogactwa 
świata miłości, który jest źródłem szczęścia; kochana i kochająca kobieta jest 
najlepszym przewodnikiem mężczyzny po tym świecie. Dzięki głębi uczuć, 
wrażliwości, delikatności, dzięki wyrobionej intuicji, żona wzbogaca psychikę męża  
w nowe wartości, łagodzi jego agresywność, uwrażliwia na problemy życia 
powszedniego, dodaje sił do pokonywania piętrzących się trudności. Mężczyźnie nie 
jest łatwo zrozumieć psychikę kobiety. Wiele reakcji kobiety zaskakuje go, niepokoi,  
a nawet wytrąca z równowagi. Doświadczenie jednak uczy, jak bardzo miłość potrafi 
zmienić mężczyznę. Zamknięty dotąd w sobie, pochłonięty różnymi problemami, 
pogrążony w abstrakcji, pod wpływem miłości przeobraża się radykalnie. Rodzi się w 
nim czułość, opiekuńczość, zdolność do ofiary i poświęcenia, szacunek. Pragnie 
bliskości osoby kochanej, chętnie poddaje się jej woli. Popęd seksualny nabiera 
pełnego sensu, znajduje właściwy wymiar i urzeczywistnienie. Dziecko staje się 
najpiękniejszym owocem i wyrazem tej małżeńskiej miłości. 

 
Wprowadzając kobietę w intymną sferę swoich przeżyć, mężczyzna zdobywa 

się na szczególne zaufanie wobec niej. To także wyraz jego miłości. Obce są mu 
podejrzenia; nie usiłuje śledzić każdego kroku, analizować każdego słowa czy gestu. 
Ta postawa może być odczytana przez żonę jako brak zainteresowania jej osobą: 
„nawet nie jesteś o mnie zazdrosny”. Zdradzany mąż bywa ostatnią osobą, która 
dowiaduje się o tym fakcie. Nie wierzy ostrzeżeniom nawet ze strony przyjaciół; nie 
dopuszcza myśli, że ukochana kobieta mogłaby okazać się niewierną. Ta „ślepa 
ufność” jest dowodem pełnego daru ze siebie: kochając, mężczyzna całkowicie ufa 
kochanej osobie. 

Kobieta chce się podobać, mężczyzna pragnie być podziwianym. Nie są to 
tendencje wyłączne dla poszczególnej płci, mają jednak charakter predominujący. 
Objawiają się zarówno w sferze duchowej, jak i zewnętrznej. Ta druga, choć mniej 
istotna, ma wpływ na relacje małżeńskie. Mężczyzna ceni sobie troskę żony o estetykę 
wyglądu zewnętrznego. Uproszeniem byłaby ocena tego pragnienia wyłącznie jako 
wyrazu egoizmu, czy też pożądania seksualnego mężczyzny. Tymczasem 
powszechnym staje się zjawisko, że ta sama kobieta, która w okresie narzeczeństwa 
przywiązywała wielkie znaczenie do swej toalety, całego wyglądu, po to, by podobać 
się wybranemu mężczyźnie, w małżeństwie zaczyna zaniedbywać się pod tym 
względem. Jeszcze inny fakt ma także swoją wymowę. Ileż kobiet, pracujących 
zawodowo poza domem, mimo przeciążenia wieloma obowiązkami, poświęca wiele 
czasu na swą toaletę, szuka ciągle nowych kreacji po to, by „błyszczeć” w środowisku 
pracy. Tymczasem niektóre kobiety zostające w domu, mające teoretycznie więcej 
czasu dla siebie, przejawiają skłonność do zaniedbywania swego wyglądu. Codzienne 

                                                
1 Można byłoby powiedzieć, że ten nierealny ideał przyszłej żony, który wytwarza sobie mężczyzna 
stanowi jakieś połączenie cech "gwiazdy" filmowej, "Miss Universum", naukowca, polityka, mistrza 
kulinarnego: "moja żona musi być piękna, mądra, gospodarna, kochająca, wierna, znająca się na 
kuchni." - ten abstrakcyjny katalog nie ma końca. 
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kłopoty, szczupły budżet rodzinny znacznie ograniczają możliwości kobiety zamężnej 
w tej dziedzinie. Wina może leżeć po stronie mężczyzny, który nie szczędząc 
komplementów dla swej koleżanki w pracy, nie znajduje nieraz słowa uznania dla 
swej żony, nie dostrzega jakiegoś nowego szczegółu jej toalety, albo w ogóle się tym 
nie interesuje. Często jednak kobieta a priori uważa, że dla samego męża nie warto 
być piękną. L. Sahuc posunie się do stwierdzenia, że kobiety, dla których troska o 
wygląd zewnętrzny jest jedynie ciężarem, powinny zastanowić się nad wartością 
swych uczuć małżeńskich. Mogłyby tam odkryć realne pomniejszenie czułości wobec 
męża. Kobieta kochająca bowiem instynktownie chce być piękną dla tego, kogo 
ogarnia miłością. Nie chodzi więc o dodatkowy ciężar, lecz o jeden z wyrazów miłości 
małżeńskiej1. 

 
Warto jednak przestrzec przed powierzchownym ujmowaniem kobiecości, 

ograniczonym do sylwetki, stroju, postawy, gestów, czy też - na innej płaszczyźnie - do 
sukcesów naukowych, politycznych, estradowych czy sportowych. Życie uczy, że 
kobiety najbardziej „oklaskiwane” wcale nie należą do najbardziej kochanych przez 
mężczyzn. Kobieta mało „kobieca”, zwłaszcza uboga pod względem wartości 
duchowych, nie ma czym wypełnić uzasadnionych oczekiwań mężczyzny. Jeśli nie 
chce stać się jedynie przedmiotem zaspokajającym chwilowe zachcianki mężczyzny, 
uwielbianą przez krótki okres, następnie zaniedbaną, musi zrozumieć, na czym polega 
najgłębszy sens jej kobiecości i realizować swe specyficzne powołanie. 

Także mężczyzna potrzebuje zainteresowania, a nawet pewnego podziwu  
i uznania ze strony towarzyszki swego życia. Nie ma to być naiwna kontemplacja, 
bezkrytyczny zachwyt, wyrażające się w ciągłych pochwałach, lecz postawa 
życzliwości, zrozumienia, ufnego zdania się na męża w zasadniczych problemach 
życiowych. Taka postawa żony pomaga w przezwyciężaniu występujących kryzysów, 
stanowi ważny bodziec jego działania, źródło sił i zapału. Kobieta staje się 
„natchnieniem, podtrzymaniem, zachętą wysiłków mężczyzny. To nie jest rola 
podrzędna, ale wewnętrzna wartość stanowiąca niezastąpioną wielkość kobiety. 
Mężczyzna, świadomy tego bodźca miłości, jest szczęśliwy, że może ofiarować owoce 
swych wysiłków tej, na której podziw tak bardzo chciał zasłużyć (...) Tak to poprzez 
wzajemną pomoc, mężczyzna i kobieta powiększają swoje uczucie, podtrzymują swą 
czułość, zacieśniają więzy intymności. Kochają się z rozkoszą, szacunkiem, 
wdzięcznością. Miłość staje się dla nich radością, która może przerodzić się  
w szczęście”2. 

 
W małżeństwie szczęścia się nie znajduje, lecz tworzy się je we dwoje, 

wspólnym i nieustannym wysiłkiem. Aby dojść do niego, trzeba połączyć wartości 
zawarte w naturze mężczyzny i kobiety. Wymaga to całkowitego, ofiarnego  
i radosnego daru ze siebie dla drugiej osoby. Jedność mężczyzny i kobiety nie jest 
arytmetyczną sumą ich możliwości, lecz prowadzi do nowej pełni życia we wszystkich 
jego aspektach: duchowym i cielesnym, materialnym i uczuciowym, małżeńskim  
i rodzinnym. Trzeba przyznać, że tak daleko idąca zależność jednej strony od drugiej 
niesie ze sobą pewne ryzyko, wypływające ze słabości ludzkiej, ale czyż sama miłość 
nie jest ryzykiem? 

Miłość małżeńska domaga się intymności i wyłączności. To nie jest „egoizm we 
dwoje”, lecz niezbędna ochrona zasadniczych wartości człowieka. W miłości 
                                                
1 Por. Homme et femme. Tournai 1960, s.241. 
2 Tamże, s.247-248. 
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autentycznej nie może być stagnacji, lecz ciągły postęp; miłość, która nie rozwija się, 
obumiera. 

Odrębnym zagadnieniem jest sprawa dominacji mężczyzny w małżeństwie.  
Z psychologicznego punktu widzenia nie wolno jej stawiać jako warunku udanego 
małżeństwa. Należałoby najpierw uświadomić sobie, co oznacza dominacja jednej lub 
drugiej strony, w jaki sposób i w jakich dziedzinach się przejawia, jakie może mieć 
konsekwencje dla małżeństwa, rodziny i osób ją tworzących. Weźmy tylko jeden 
przykład: dominacja żony nad mężem w dziedzinie wykonywanego zawodu czy 
otrzymywanej pensji, często prowadzi do całkowitej frustracji mężczyzny. Wydaje się, 
że zamiast dominacji lepiej mówić o większej kompetencji w określonych sytuacjach 
raz jednej, raz drugiej strony w małżeństwie. Przy tym powinna obowiązywać zasada: 
każda ze stron góruje w specyficznej dla siebie dziedzinie psychiki i aktywności, 
respektując rolę współmałżonka. Nie narusza to w niczym oczywistej zasady 
całkowitego partnerstwa między mężczyzną i kobietą w małżeństwie. Uznanie 
specyfiki natury męskiej i kobiecej, poszanowanie dla równej godności osobowej, 
wspólne podejmowanie istotnych decyzji - to partnerstwo w sferze istnienia  
i działania. 

 
2.2. Przymioty miłości małżeńskiej  
Podstawowy dokument Kościoła, który ukazał integralną koncepcję 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, encyklika Pawła VI Humanae vitae z dnia 25 lipca 
1968 roku spotkał się z gwałtowną krytyką ówczesnego świata zachodniego, niestety 
także tak zwanych „postępowych” teologów katolickich. Treść tego „profetycznego” 
dokumentu zredukowano do zakazu antykoncepcji przez Kościół katolicki. 
Tymczasem jest tam głębia refleksji Kościoła katolickiego na temat pojęcia i godności 
małżeństwa, podkreślenie znaczenia miłości w życiu małżeńskim. Warto przytoczyć 
numer 9 encykliki Humanae vitae, w którym Paweł VI wymienia i omawia przymioty 
miłości małżeńskiej.  

 Gdy się te sprawy widzi we właściwym świetle, stają się oczywiste 
charakterystyczne cechy i wymogi miłości małżeńskiej. Ich właściwe zrozumienie 
jest rzeczą najwyższej wagi. 

Jest to przede wszystkim miłość na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa 
i duchowa. Toteż nie chodzi tu tylko o zwykły impuls popędu lub uczuć, ale także, 
a nawet przede wszystkim, o akt wolnej woli, zmierzający do tego, aby miłość ta  
w radościach i trudach codziennego życia nie tylko trwała, lecz jeszcze wzrastała, 
tak ażeby małżonkowie stawali się niejako jednym sercem i jedną duszą, i razem 
osiągali swą ludzką doskonałość. 

Chodzi następnie o miłość pełną, to znaczy o tę szczególną formę przyjaźni, 
poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez 
niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto prawdziwie kocha swego 
współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla 
niego samego, szczęśliwy, że może go wzbogacić darem z samego siebie. 

Prócz tego miłość małżeńska jest wierna i wyłączna aż do końca życia; to 
oraczy jest taka, jak ją rozumieli małżonkowie w tym dniu, w którym, wolni  
i w pełni świadomi, wiązali się węzłem małżeńskim. 

Choćby ta wierność małżeńska napotykała niekiedy na trudności, to jednak 
nikomu nie wolno uważać jej za niemożliwą wręcz przeciwnie, jest zawsze 
szlachetna i pełna zasług. Przykłady tak licznych w ciągu wieków małżonków 
dowodzą nie tylko tego, że wierność jest zgodna z naturą małżeństwa, lecz ponadto, 
że stanowi ona niejako źródło, z którego płynie głębokie i trwałe szczęście. 
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Jest to wreszcie miłość płodna, która nie wyczerpuje się we wspólnocie 
małżonków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu nowego 
życia. „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu  
i wychowywaniu potomstwa. Dzieci są też najcenniejszym darem małżeństwa  
i samym rodzicom przynoszą najwięcej dobra.  

Do tych przymiotów miłości małżeńskiej warto dodać jeszcze jeden: miłość 
ofiarna. Bez ducha ofiary nie tylko nie rozwinie się, ale wręcz nie przetrwa żadne 
małżeństwo, żadna rodzina w obliczu problemów życiowych, trudności, choroby, 
cierpienia.  

Dwa skrajne przykłady:  
- mąż, który porzuca swoją żonę, gdy rodzi się dziecko – ich wspólne dziecko – 

dotknięte zespołem Downa, nie zastanawiając się nawet przez chwilę, że przyczyna 
deformacji genetycznej może leżeć po jego stronie;  

- mój nauczyciel matematyki w liceum ogólnokształcącym w Wolsztynie, prof. 
Makarski, który (byliśmy tego świadkami), przez prawie 20 lat znał tylko jedną drogę: 
z domu do szkoły i jak najszybciej z powrotem do domu, by zająć się swoją 
sparaliżowaną żoną. Jak on to wspaniale robił i nigdy się nie skarżył na swój okrutny 
los, otaczając żonę niezwykłą wprost miłością aż do śmierci. Po prostu, potrafił wziąć 
na serio słowa przysięgi małżeńskiej: Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.  

Miłość ofiarna jest fundamentem życia małżeńskiego. Czerpie ona swój sens  
i swoją siłę z krzyża Chrystusowego, pamiętając o tym, że ten krzyż zawsze prowadzi 
do zmartwychwstania.  

Podczas dyskusji na sympozjum „W trosce o miłość”1 jeden z jego uczestników 
trafnie uzupełnił powyższe przymioty o kluczowy element: miłość małżeńska powinna 
być miłością radosną; miłością, która nie tylko uszczęśliwia kobietę i mężczyznę, ich 
potomstwo, ale także jest w stanie przepromienić współczesny świat.  
 

                                                
1 Sympozjum zorganizowane w dniach 12-13 marca 2010 r. przez prof. UKSW dr hab. Marię Ryś,  
w ramach współpracy między Towarzystwem Uniwersyteckim Fides et Ratio a Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  


