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INTEGRALNY WYMIAR LUDZKIEJ SEKSUALNOŚCI  
W MODELU SPICE PROFESORA THOMASA HILGERSA 

 
 
Przyjęcie i wyrażanie kobiecości i męskości są wyrazem seksualności człowieka. 

Natura człowieka jest seksualna i wszystko co człowiek czyni zawsze nosi znamię jego 
płciowości, kobiecości lub męskości (Półtawska, 2002, s. 5).  

Dzisiejsza kultura uwypukla znaczenie fizyczności i pożądliwości i bardziej skupia 
się na erotyzmie człowieka niż na jego wieloaspektowej seksualności. Zainteresowanie 
skupiające większą uwagę na biologicznym i fizjologicznym aspekcie ludzkiej 
seksualności prowadzi do oddzielenia miłości od życia i życia od miłości. To sprawia, że 
mniej ważna staje się sama osoba, a to z kolei powoduje psychiczną i duchową 
deprawację. 

Antykoncepcja, sterylizacja, aborcja, pornografia są konsekwecją takiego 
redukcyjnego spojrzenia na ludzką płciowość. 

Odpowiedzią na fizyczne i wąskie spojrzenie na ludzką seksualność jest podejście 
oparte bardziej na rozumieniu niż pożądliwości (to mózg jest centrum ludzkiej 
seksualności). 

Skupienie uwagi na wszystkich wymiarach ludzkiej seksualności (duchowy, 
fizyczny, psychiczny, intelektualny i relacyjny) i dążenie do pełnej integralności w rozwoju 
człowieka jest osobowe i wewnętrzne, oznacza łączność pomiędzy miłością a życiem 
oraz prowadzi do afirmacji człowieka we wszystkich wymiarach. 

 
 
Wprowadzenie 
 
Rozważania o ludzkiej płciowości, zjednoczeniu i wzajemnym obdarowaniu 

powinny być poprzedzone odniesieniem do samego człowieka. Podstawą do rozważań 
Profesora Hilgersa (2004) na temat seksualności człowieka jest encyklika Humanae Vitae 
(1968) i przyjęte w niej podejście zgodne z nauczaniem Kościoła, oparte na filozofii 
tomistycznej.  

Współczesny tomizm ujmuje człowieka jako osobę. Ujęcie człowieka jako osoby 
jest obecne we wszystkich kierunkachj współczesnego tomizmu. Dobre rozumienie 
osoby wydaje się filozoficznym antidotum na wiele zagrożeń, jakie niesie dla człowieka 
współczesna rzeczywistość (Stępień, 2004, s. 163), także w dziedzinie rozumienia 
ludzkiej seksualności.  

Wiele małżeństw nie widzi związku seksu z codziennym życiem i codziennym 
potwierdzaniem wzajemnej miłości. 
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Głównym zagadnieniem krótkiej refleksji rozważanej w tym artykule jest 
integralność i dojrzałość we wzajemnym obdarowywaniu się w oblubieńczej miłości oraz 
czynniki, które na tę rzeczywistość wpływają. 

Punktem do rozważań etycznych na temat przekazywania życia jest więc 
właściwe rozumienie, kim jest człowiek?. 

Rozważania na temat osoby ludzkiej warto rozpocząć od filozofi Boecjusza, 
według którego osoba to jednostkowa substancja o naturze rozumnej. Występujace w tej 
definicji pojęcie natura oznacza istotę bytu wraz ze wszystkimi przypadłościami i 
skutkami tych przypadłości1. Najważniejszymi przypadłościami są władze, a za nimi 
dopiero działania, które dzięki władzom mogą być realizowane. 

Świety Tomasz interpretując Boecjusza (za: tamże, s. 168.) wymienił formę jako 
duszę posiadającą dwie władze poznawcze – intelekt bierny i intelekt czynny. Obie te 
władze umożliwiają rozumne działanie. Natura jest więc istotą w działaniu. Boecjańska 
natura pozwala byt rozumnie działajacy traktować jako byt osobowy. Jest to ujęcie osoby 
od strony jej działań.  

Wyjątkowość człowieka polega na tym, że posiada ciało (materię) oraz możność 
niematerialną. Bogactwo człowieka wiąże się z jednoczesnym posiadaniem możności 
materialnej i niematerialnej.  

Profesor Hilgers pracując nad praktyczną stroną medycyny związanej z dziedziną 
ginekologiczno–położniczą, respektuje nauczanie Kościoła odnoszące się do człowieka i 
jego powołania, a więc przyjmuje filozofię, na których opiera sie nauczanie Kościoła.  

 
1. Nauczanie Kościoła jako podstawa metody Profesora Hilgersa 
 
Kościół naucza o przyrodzonej godności człowieka i wynikającej z tej godności 

praw, przede wszystkim prawa do życia i jego ochrony. Godność człowieka jest pojęciem 
filozoficznym, które ma szczególne znaczenie w teologii Św. Tomasza z Akwinu, jako 
neotomizm stanowiący podstawę społecznego nauczania Kościoła, w tym nauczania Jana 
Pawła II. 

Stanowisko personalistyczne wynikające z tego nurtu oparte jest na antropolopgii 
odczytywanej z Księgi Rodzaju..  

Godność osoby wynika z podobieństwa człowieka do Boga [Rdz 1, 26-28] 
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (..) Stworzył więc Bóg człowieka na 
swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im 
błogosławił, mówiąc do nich „ Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”)”. 

Dopiero przyjęcie prawdy o wielkiej godności osoby ludzkiej obdarowanej 
istnieniem, życiem i płciowością (..) każe człowiekowi szukać takiego sposobu 
zachowania jaki odpowiada godności każdej osoby (Półtawska, 2009, s. 7). 

Encyklika Humanae Vitae ukazuje wewnętrzne przeznaczenie aktu małżeńskiego 
oraz zachęca do respektowania tego przeznaczenia w przekazywaniu życia ludzkiego 
[HV, 11]. 

Nauczanie zawarte w encyklice potwierdza Boże ustanowienie o jedności i 
rodzicielstwie jako dwóch podstawowych wymiarach sensu stosunku małżeńskiego [HV, 
12].  

                                                
1 Natura jest rozumiana  jako istota bytu z jej przypadłościami i ich skutkami. 
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Jan Paweł II (1986) w swoich refleksjach na temat encykliki Pawła VI Humanae 
Vitae podkreśla ten jej fragment, który mówi o „podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu 
małżeńskim” oraz o „nierozerwalności” tego podwójnego wymiaru funkcji. Z punktu 
widzenia moralności fragment encykliki odnoszący się do podwójnego wymiaru aktu 
seksualnego jest szczególnie ważny.  

Jan Paweł II jako wierny kontynuator nauczania Pawła VI, w swojej teologii ciała 
podejmuje analizę encykliki Humanae Vitae, uważając, że „nauka zawarta w tym 
dokumencie współczesnego nauczania Kościoła pozostaje w organicznym związku 
zarówno z sakramentem małżeństwa, jak też z całą biblijną problematyką teologii ciała, 
skoncentrowaną wokół „kluczowych” słów Chrystusa. W pewnym sensie można 
powiedzieć, że całokształt rozważań pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” na temat 
„odkupienia ciała” a sakramentalności małżeństwa stanowi jakby rozbudowany 
komentarz do nauki zawartej właśnie w encyklice Humanae Vitae” (Jan Paweł II, 1986,  
s. 6).  

Wiele pytań dotyczących płciowości i seksualności człowieka oraz samego aku 
małżeńskiego pojawiło się po wydaniu przez Papieża Pawła VI encykliki Humanae Vitae.
  

Encyklika dając odpowiedzi na współczesne problemy i wyzwania biomedyczne 
związane z moralnością małżeństwa i rodziny, uruchomiła również szereg pytań 
odnoszących się do teologii, szczególnie do jej obszaru związanego z antropologią 
obejmujacą „teologię ciała”.  

Niezwykle ważne w nauczaniu obu papieży było zagadnienie ochrony życia. 
Praktyczną odpowiedzią na część pytań zainspirowanych encykliką Humanae Vitae jest 
stosunkowo nowa nauka i metoda doktora Hilgersa2 – NaProTechnology.  

Dorobek pontyfikatów Pawła VI i Jana Pawła II przyczyniły sie do zrozumienia 
ludzkiej seksualności, a wręcz były punktem zwrotnym na miarę rewolucji 
kopernikańskiej. Nie uwierzono Kopernikowi, kiedy mówił, że Ziemia krąży wokół 
Słońca, ale raczej utrzymywano, że to Słońce krąży wokół Ziemi. W dzisiejszym świecie 
ludzka seksualność jest odbierana jako obracająca się wokół biologii i fizjologii organów 
genitalnych, kiedy tak naprawdę ludzka seksualność ogniskuje się wokół lepszego 
zrozumienia ludzkiej osoby. Doktor Hilgers, który twierdzi, że niektóre problemy, których 
doświadczamy dzisiaj, są odbiciem naszej zbiorowej bierności w studiowaniu tych dwóch 
papieży.  

Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej adhortacji Familiaris Consortio wprowadził 
koncepcję wewnętrznej duszy ludzkiej (u prof. Hilgersa „inner soul”), na której tak 
wyraźnie oparł przesłanie Doktor Hilgers w swojej nowej nauce – NaProTechnology 
(Natural Procreative Technology).  

NaProTechnology jest nauką zainspirowaną encykliką Humanae Vitae,  
(a szczególnie jej wybranym fragmentom dotyczącym wewnętrznego ładu stosunku 
małżeńskiego) Pawła VI, który zapoczątkował w nauczaniu Kościoła troskę o integralny 
rozwój człowieka. NaProTechnology jako nauka poświęcona rozrodczości kobiety, jest 
automatycznie przypisywana dziedzinie ginekologiczno-położniczej, ale z całą pewnością 
                                                
2  Profesor Hilgers jako lekarz i naukowiec był doceniony przez Jana Pawła II i od 1985 roku 
uhonorowany członkowstwem w Papieskiej Akademii Życia (Watykańskie Towarzystwo Naukowe 
założone przez Jana Pawła II w celu podjęcia studiów nad zagadnieniami dotyczącymi obrony życia).  



              ISSN 2082-7067  3(7)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

można powiedzieć, że NaProTechnology jest propozycją nowego stylu życia nie 
burzącego harmonii, dającego szansę na pełny rozwój człowieczeństwa, a w przypadkach 
zdiagnozowanych schorzeń i patologii naukową propozycją ich leczenia. Profesor Hilgers 
opracował metodę z nadzieją, że stanie się ona narzędziem w przywracaniu i zachowaniu 
harmonii w życiu kobiety, małżeństwa i rodziny. 

NaProTechnology jest propozycją połączenia precyzyjnie sformułowanej wiedzy  
z nauką i praktyką w przesłaniu ewangelicznym. Naprotechnology współgra  
z naturalnym cyklem kobiety i pozwala dokładnie określić przyczyny niepłodności, 
diagnozować je i w końcu leczyć. Trzeba tutaj nadmienić, że NaProTechnology to nie tylko 
wspomaganie rozpoznania przyczyn niepłodności, ale również pomoc w leczeniu innych 
schorzeń układu rozrodczego z jednoczesną uważnością na integralność osoby ludzkiej. 

NaProTechnology konsekwentnie realizuje nauczanie dotyczące godności i życia 
ludzkiego: 

 respektuje godność pary i asystuje nie wyręczając w akcie małżeńskim 
prowadzącym do szczęśliwego rozwiązania ciąży; 

 współpracuje z naturalnymi mechanizmami i funkcjami prokreacyjnymi 
kobiecego cyklu; 

 podchodzi do organizmu kobiety jak do całej ludzkiej osoby; 
 jest metodą uwzględniającą medyczne, chirurgiczne i prenatalne podejście; 
 pomaga parze odkrywać  „duszę” ludzkiej seksualności;  
 sztuczną antykoncepcje i INF traktuje jako niemoralne rozwiązanie. 

Hilgers twierdzi, że coraz częściej metody naturalne uważane za niekonwen-
cjonalne są respektowane przez medycynę konwencjonalną.  

Jan Paweł II w Familiaris Consortio napisał, że wybór rytmu naturalnego pociaga 
za sobą akceptacje cyklu osoby, to jest kobiety, a co za tym idzie akceptację: 

 dialogu, 
 wzajemngo szacunku, 
 współodpowiedzialności, i  
 samokontroli w integralnej wizji człowieka i jego powołania. 
Przyjęcie rytmu cyklu i podjęcie dialogu oznacza przyjęcie duchowego, cielesnego, 

emocjonalnego, intelektualnego i psychicznego charakteru komunii małżeńskiej 
przeżywanej w wierności. Takie doświadczenie pozwala na ubogacenie współnoty 
małżeńskiej czułością i serdecznością oźywiającą płciowość ludzką, także w wymiarze 
fizycznym, czyli konstytuuje wewnętrzną duszę (inner soul) ludzkiej seksualności.  

 
2. Koncepcja Profesora Hilgersa 

 
Ludzka seksualność jest wielowymiarowa, profesor Hilgers (2004) zwraca uwagę 

na dwa rodzaje seksualności: 
 na seksualność mózgową [celebrocentric sexuality]; 
 na seksualność genitalną [ geniotocentric sexuality]. 
Zrozumienie i przyjęcie głębi seksualności mózgowej sprawi, że będzie ona 

przyjemnością przeważajacą nad kulturą genitalną i stanie się szansą na rezygnowanie z 
samej tylko seksualności genitalnej.  

Jeżeli współczesny człowiek traktuje seks jako jedną z podstawowych 
przyjemności w życiu, to ograniczenia formalne na poziomie zmysłowym i fizycznym 
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będą dla niego niezrozumiałe. Skutecznym sposobem na ubogacenie seksu zmysłowego, 
przyjemnościowego może być głębsze zrozumienie ludzkiej seksualności i odkrycie  
w niej głębokiego wymiaru duchowego. Poznanie szerokich horyzontów ludzkiej 
seksualności może przyczynić się do głębszego jej zrozumienia i zobaczenia jeszcze 
piękniejszego, pełnego sensu i nowej treści jej wymiaru. Osoba, która nie zna 
przyjemności duchowych z kontaktu z Bogiem, automatycznie rozgląda się za innymi 
przyjemnościami szczególnie czerpanymi z kontaktu z innymi. 

Jeżeli poznawanie seksualności rozpoczyna się od biologicznego popędu, to 
trudniej jest dojść do sedna, czyli do jej prawdziwej przyjemmności..   

To tutaj trzeba właśnie odnaleźć to, co św. Augustyn nazwał delectatio victrix, 
zwycięskim rozkoszowaniem się. Tylko przyjemność odnosi zwycięstwo nad 
przyjemnością. Nigdy nie odnosi się zwycięstwa nad przyjemnością przez obowiązek. 
Przyjemność zawsze będzie potężniejsza niż obowiązek. To właśnie chce wyrazić św. 
Augustyn: Przyjemność pokonuje się tylko przez przyjemność (Daniélou, 1994). W tym 
kontekście chciałabym podkreślić, że wsłuchiwanie sie w ludzką seksualność, szanując 
godność osoby i szukając odbicia Bożej Miłości w jej ludzkim wymiarze „dostarcza 
człowiekowi owej delectatio victrix, wstępujemy wtedy na trop zwycięskiego 
rozkoszowania, które odczuwane jest nie tyle w zmysłach co na 'poziomie” ducha, serca, 
osoby”3. 

Wielu współczesnych naukowców takich jak: Kingsley, Davis, Masters and 
Johnsons (za: Hilgers, 2004) główną uwagę skupiało na poglądzie, że ludza seksualność 
opiera się w przeważajacej części na seksualności genitalnej. Rozbudowane studia 
seksualnych zachowań skupiają się głównie na erotycznych i fizycznych aspektach 
ludzkiej seksualności. Podczas, gdy dojrzała osoba – cały człowiek musi być rozpatrywany 
w kontekście totalnej seksualności. Mało uwagi poświęca się głębszemu jej znaczeniu  
i nie zwraca sie uwagi na odkrywanie prawdziwej wewnętrznej duszy ludzkiej 
seksualności. 

Profesor Hilgers powiada, że aby człowiek stał się dojrzały w swojej seksualności 
powinien zrozumieć jej głęboki wymiar, jej wewnętrzną duszę (inner soul). Człowiek 
wyraża się poprzez swoją seksualność, która jest związana z płcią i przypomina, że 
wyraża sie poprzez męskość lub poprzez kobiecość. 

Kobiecość i męskość wykazują swoistość, która jest niezaprzeczalna i w niej 
zawarta jest wartość własna, która jest siłą w służbie dla drugiego człowieka (Stein, 
2005, s. 15). 

Jan Paweł II (1994) podkreślał, że „pomiedzy byciem dla siebie oraz byciem dla 
drugich zachodzi bardzo głęboka więź. Tylko ten może stać się bezinteresownym darem 
dla drugich, kto sam siebie posiada”.  

Doktor Hilgers uwzględnił to przesłanie w swoim modelu odnoszącym sie do więzi 
małżeńskiej, dlatego zachęca do wzajemngo poznania siebie i budowania zaufania.  

Profesor Hilgers odpowiedział swoją nauką i praktyką, na wołanie Pawła VI, który 
poprzez słowa Encykliki Humanae Vitae pytał: „Czy ze względu na większe poczucie 
odpowiedzialności, jakim się odznaczają współcześni ludzie, nie nadszedł już czas, aby 
                                                
3 K. Osuch, Pokonać grzech zwycięską rozkoszą 
 http://mateusz.pl/mt/ko/Krzysztof-Osuch-SJ-Pokonac-grzech-zwycieska-rozkosza.html  
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zadanie przekazywania życia powierzyć raczej ich rozumowi i woli, aniżeli określonym 
procesom ich organizmów?. 

Ważne jest, aby w tym miejscu przypomnieć podstawowe prawa antropologiczne, 
które z wielkim respektem przyjął twórca NaProTechnology: 

 jesteśmy naszym ciałem, nie używamy go, ani nie posiadamy;  
 jesteśmy złożonym bytem z duszy i ciała; 
 dusza, która formuje osobowe (duchowe) cechy człowieka czyni całego człowieka 

osobą; 
 dusza nie jest kompletną osobą, jest duchem, niematerialnym komponentem; 
 człowiek jets stworzonyn na obraz Boży a jego seksualność jest podstawowym 

elementem osoby ludzkiej4. 
Katolicki pogląd na ludzką seksualność respektuje całą osobę ludzką, choć 

niejednokrotnie nauczanie Kościoła jest wyszydzane, gdyż współczesny świat chetniej 
obraca sie wokół erotyki, niż poznania głębi ludzkiej seksualności. W biblijnym przekazie 
możemy znaleźć harmonię piękna zmysłowego i duchowego. 

Słowa skierowane do kobiety w Pnp 1,15 – „O jak piękna jesteś przyjaciółko 
Moja…” przypominają o tym, że kobieta staje się dla mężczyzny przede wszystkim 
źródłem podziwu, ale odnoszą się nie tylko do piękna zmysłowego, ale także do jeszcze 
potężniejszego piękna duchowego i są potwierdzeniem, że piękno duchowe warunkuje 
zmysłowe, bo wiemy, że samo zmysłowe nie wytrzyma próby czasu.  

Jan Paweł II (1994) uświadamie, że oboje, kobieta i mężczyzna są dani sobie, aby 
mogli wzajemnie potwierdzać swoje człowieczeństwo, zdumiewając sie nad jego 
dwoistym bogactwem.  

 
3. MODEL SPICE 

 
Ostatecznie uświadamiamy sobie, że ludzka seksualność jest wielowymiarowa. 

Trzeba spojrzeć na seksualność mózgową jako konstruktywną alternatywą do kultury 
genitalnej.  

Creighton Model5 karze nam spojrzeć, nauczyć się i przyjąć całość seksualności 
człowieka. 

Wyzwanie dla tych, którzy przyjmują Model Creightona lub inny naturalny system 
polega na tym, że zakładamy, że współżycie trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu, a nie 2-3 dni w tygodniu. Nie oznacza to trywializowania genitalnego lub 
seksualnego aspektu ludzkich relacji. W swojej istocie Model Creihgtona rozszerza ludzką 
seksualność i ludzkie seksualne horyzonty. Pozwala zrozumieć pełnie ludzkiej 
seksualności i jej prawdziwe znaczenie.  

W ten sposób seksualność ludzka jest respektowana i promowana w prawdzie i 
pełnym ludzkim wymiarze. Nie jest traktowana przedmiotowo (instrumentalnie) i nie 

                                                
4 Prof. Hilgers omawia je w wielu publikacjach. Należą do nich np. Hilgers T. (2004). Creighton Model 
Fertility Care System – Basic Teaching Skills, Omaha: Pope Paul VI Institute Press; Hilgers T. (2004). Medical 
and surgical practice of Na ProTechnoliogy, Omaha: Pope Paul VI Institute Press; Hilgers T. (2004). 
Reproductoive Anatomy and Physiolopgy, A primer for fertility Care Professionals, Omaha: Pope Paul VI 
Institute Press; Hilgers T. (2010). The NaProTechnology Revolution – Unleashing the Power in a Woman's 
Cycle, New York: Beaufort Books. 
5 Creighton Model Fertility Care System. 
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przyczynia się do rozbijania ludzkiej jedności duszy i ciała, ale prowadzi do głębszej 
interakcji natury i osoby. 

Jeżeli para przyjmuje model Spice (Hilgers, 2004a,b,c) jako sprawdzian więzi 
małżeńskiej i postepów w przemianie dotychczasowego stylu życia, wtedy para zgadza 
sie na wstrzemieźliwość we wspołżyciu podczas dni płodnych, (jeżeli chce odłożyć 
poczęcie dziecka na później). 

Wiele par traktuje dni bez stosunku, które są następstwem wyboru metody 
naturalnej, jako wadę metody. Najważniejszą rzeczą w zrozumieniu metod naturalnych, w 
tym omawianej NaProTechnology i stosowanego w niej Modelu Creightona jest nauczenie 
się i przyjęcie niektórych zachowań charakterystycznych i koniecznych w stosowaniu 
metod naturalnych (np. okresowa wstrzęmięźliwość w podejmowaniu stosunków 
płciowych). Takie podejście pokazuje parze całość ich ludzkiej seksualności w 
odpowiedniej perspektywie. 

Nasza obecna kultura jest nakierowana na przyjemność wynikającą z fizycznego 
aktu seksualnego (genitocentryzm), jest więc dużym wyzwaniem przyjęcie Creighton 
Model Fertility Care6. 

Koniecznym warunkiem tej metody (dotyczy także innych naturalnych metod) jest 
asystowanie parze w zrozumieniu i docenieniu mózgowego podejścia do seksualności. 
Kiedy mózg staje się centrum seksualności człowieka, pożądliwość fizyczna nabiera 
innego wymiaru, staje sie dopełnieniem kontaktu seksualnego7,bowiem kontakt 
seksualny różni się zasadniczo od kontaktu fizycznego (płciowego, genitalnego). Kontakt 
genitalny jest kontaktem czysto fizycznym miedzy kobietą i mężczyzną,w odróżnieniu od 
całego bogactwa wielowymiarowych przeżyć seksualnego kontaktu.  

Seksualny kontakt różni się od płciowego, ponieważ jest to „kontakt” całej osoby z 
drugą osobą. Ponieważ seksualny kontakt jest szerszy od kontaktu fizcznego, to jeżeli ten 
drugi będzie wyłączony przez kilka dni, nie wpłynie to na jakość więzi małżeńskiej. 
Kontakt seksualny nidgy nie powinien być unikany. 

Seksualny kontakt zawiera prawdziwe seksualne interakcje i jest przez to 
wielowymiarowy. Do harmonijnego realizowania więzi w związku niezbędne jest 
zrozumienie różnic między tymi dwoma formami kontaktu. 

Ponieważ żyjemy w kulturze erotyzmu, to trudno jest być śwadkiem kultury 
seksualnej nie opartej na przyjemności związanej z pożądaniem erotycznym i będącej 
wynikiem dojrzałości ludzkiej seksualności. 

Profesor Hilgers dzieli się doświadczeniem pracy z parami i potwierdza fakt, że 
przez unikanie stosunków płciowych w okresie płodnym, rozwija się naturalna 
tendencja, że pary rozwijają swoje relacje poprzez inne, niepłciowe sposoby. Rozwój 
takiej formy komunikacji staje się podstawą do radosnych i trwałych małżeńskich relacji.  

Kiedy stosunek płciowy staje się ogniskującym relacje, to inne aspekty 
komunikacji i osobowości pozostają nierozwijane. 

                                                
6 The Creighton Model Fertilitry Care TM – System, który pokazuje, że spojrzenie na seks przez 
pryzmat rozumu (celebrocentric) daje alternatywę w stosunku do kutury erotycznej i prowadzi do 
integralności seksualnej. System uczy spojrzenia i akceptowania całości ludzkiej seksualności, która jest 
pokazana w modelu SPICE (spitytual, physical, intellectual, creative, emotional). 
7 Kontakt seksualny traktowany jest w tym artykule jako całość ludzkiej seksualności, jest czymś 
więcej niż kontakt fizyczny (stosunek płciowy). 
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Zaufanie w relacji małżeńskiej wynika z rozwoju niegenitalnych form komunikacji. 
Prawdziwe relacje między mężczyzną i kobietą, stają sie uwalniające i trwałe, kiedy 
rozwijają sie wszystkie wymiary ludzkiej seksualności. Wtedy, kiedy zaczyna egzystować 
prawdziwa miłość to zjednoczenie płciowe nabiera głębszego znaczenia i staje się coraz 
bardziej satysfakcjonujące.  

Niektóre pary żyjące wg. erotycznej kultury, kiedy decydują się na zmodyfikowanie 
swoich postaw napotykają na problemy, ponieważ do chwili decyzji kierowali się tylko 
pożądaniem w podejmowaniu współżycia płciowego. 

Zmiana sposobu podejścia do swojej seksualności i życia płciowego jest 
szczególnym wyzwaniem dla tych, którzy mają długą historię stosowania antykoncepcji. 
Jest to trudny okres dla tych, którzy chcą rozwijać wszystkie aspekty swojej relacji, aż do 
momentu osiągnięcia równowagi i nowego wzorca wzajemnych odniesień seksualnych.  

Do zmiany sposobu myślenia, działania w sferze ludzkiej seksualności oraz do 
mierzenia jakości więzi małżeńskiej służy model SPICE8. 

Model SPICE – ujmuje całościowo ludzką osobę i służy do oceny dojrzewania par 
do wzajemnego obdarowywania się miłością (Hilgers, 2004a,b,c). Ewaluacja Modelu 
SPICE u Prof. Hilgersa przebiega według określonych pytań i zawiera ewaluację zarówno 
własną jak i współmałżonka. 

Taka forma pozwala śledzić dojrzewanie wielowymiarowego charakteru więzi 
małżeńskiej. 

Model Spice uwzględnia: 
S = SPIRITUAL (pierwiastek duchowy) 
P = PHYCICAL (pierwiastek fizyczny) 
I = INTELLECTUAL (pierwiastek intelektualny) 
C = CREATIVE / COMMUNICATIVE (pierwiastek kreatywny) 
E = EMOTIONAL / PSYCHOLOGICAL (pierwiastek emocjonalny, psychologiczny) 
 
3.1. Pierwiastek duchowy (spiritual) 
W wymiarze duchowym jako najważniejszy element rozwoju wzajemnej miłości, 

Hilgers wymienia wspólną modlitwę. Modlitwa pomaga w rozwijaniu i wzmacnianiu 
potrzeb duchowych zarówno jednostki jak i pary. 

Najwyższą formą modlitwy jest miłość do Boga. Miłość do małżonka wynika z 
miłości do Boga. 

Głęboko duchowym, jak również emocjonalnym i psychicznym doświadczeniem 
jest werbalne komunikowanie się małżonków. Ważne jest wypowiedzenie i usłyszenie od 
kochanej osoby, że to, co dotyczy ich obojga, jest objęte miłością. Gdy jest to powtarzane 
w codziennym życiu, wspomaga rozwój zaufania i zminiejsza chwiejność emocjonalną 
związku.  

 
3.2. Pierwiastek fizyczny (physical) 
Fizyczny kontakt nie ogranicza się tylko do samego aktu, dlatego Hilgers namawia, 

aby nie rezygnować ze wspólnej sypialni, nawet w okresach, gdy para unika stosunku. 
Efekt miodowego miesiąca, jako specjalna jakość pożycia pojawia się po okresie 

wstrzemięźliwości. W tym trudnym dla niektórych par (szczególnie na początku) okresie, 

                                                
8 T.Hilgers, Creighton Model Fertility care System.  
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można zwracać szczególną uwagę na dotyk czułości, przytulanie, obejmowanie, trzymanie 
się za ręcę. 

Być może jednym z sekretów jest to, że mężczyźni lubią być przytulani tak samo 
jak kobiety. Kreatywne przytulanie jest środkiem wyrażającym bliskość, nie 
prowadzącym do genitalnego stosunku. Zasypianie w ramionach ukochanej osoby, bez 
oczekiwań jest również pięknym przeżyciem. Dobrze jest, jeżeli para potrafi sobie 
wytyczyć granice podniecenia seksualnego. 

Okres, w którym para unika kontaktu genitalnego jest często doświadczane jako 
przerwa w potrzebie wykazania się każdej nocy. 

Ważną formą fizycznej aktywności jest relacja z dziećmi. Zabawa, przytulanie, 
całowanie wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa i jest środkiem dawania życia. Tak 
ważna forma interakcji również wydaje się redukować potrzebę erotycznej aktywności. 
Wzrasta poczucie spełnienia w rodzicielstwie. Jest to forma dotyku afirmującego.  

Różnorodność innych aktywności takich jak spacery, rozmowy, wspólne 
planowanie, oglądanie filmów pomaga w budowaniu komunikacji i zaufania, a także 
zwiększa poczucie wartości, redukując potrzebę budowania więzi wyłącznie na stosunku 
płciowym.  

Wiele par może identyfikować się ze swoimi potrzebami poprzez uruchomienie 
intelektualnych wrażeń. Mogą wspólnie spróbować wyjaśnić sobie różnice między 
seksualnym a fizycznym kontaktem. Pary mogą korzystać z polecanej lektury, aby 
poszerzyć horyzonty w rozumieniu ludzkiej seksualności. 

Przyjęcie i zrozumienie, że unikanie fizycznego kontaktu nie jest niczym 
nienaturalnym, a nawet może być wsparciem ich wspólnej decyzji jest ważnym etapem w 
pracy nad przyjęciem nowego stylu życia. Wiele jest sytuacji w naszym życiu, w których 
rezygnujemy z fizycznego zbliżenia. Są to różne sytuacyjne zdrzania (choroba, ciąża itd). 
Wszystkie pary doświadczyły tego i mogą uświadomić sobie, że to nie było dla nich 
szkodliwe. Para powinna zrozumieć, że wybór rodzaju kontaktu i decyzja o ciąży lub jej 
odroczeniu to wspólna, dojrzała decyzja.  

Wzajemne respektowanie się i szacunek mogą być intelektualnie wspierane 
poprzez zrozumienie i wspólny wybór drogi. Ponieważ CrMS9 jest medycznie bezpieczny, 
może dawać satysfakcję w tym obszarze, szczególnie kobietom. Para może byc zachęcana 
do dyskusji na temat swoich priorytetów i wyborów, co jest ważne dla ich rozwoju. 

 
3.3. Pierwiastek kreatywności (komunikacji) 
Para może być kreatywna na wiele sposobów. Małżonkowie mogą zrobić coś 

specjalnego dla siebie (specjalne danie, wspólny obiad, kwiaty lub inne specjalne 
przyjemności), kiedy wiedzą jak mogą docenić i budować wzajemną komunikację. 

                                                
9 Creighton Model Fertility Care System (CrMS) – jest nowym wyjątkowym modelem 
zaawansowanym w edukacji prokreacyjnej.System jest tak zaplanowany, aby uczyć za pomocą 
dostosowanych ćwiczeń prowadzonych przez odpowiednich trenerów. CrMS posługuje się specjalnie 
opracowanymi biomarkerami, które umieszcza sie na karcie obserwacji, a które pomagają w obserwacji 
biologicznych zdarzeń, występujących podczas cyklu menstruacyjnego. CrMS nie jest tylko 
wystandaryzowanym systemem, ale wykonano również wiele badań poswięconych korelacji różych 
biomarkerów z podstawowymi fizjologicznymi i patologicznymi zdarzeniami. 
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Niektóre pary piszą do siebie miłosne listy, czując, że takie pisanie ma dla nich 
specjalne znaczenie. Żona może włożyć do śniadania specjalne „słówko” od siebie dla 
męża, a mąż może zadzwonić w ciągu dnia i zapytać „ jak Ci leci”, „kocham Cię”.  

Czyniąc wspólne plany łatwiej jest zaplanować aktywność z korzyścią dla obojga 
lub całej rodziny. Pomocną w rozwijaniu pierwiastka kreatywności może być lista 
nieerotycznych sposobów na wyrażanie miłości, które satysfakcjonują oboje małżonków 
i mogą być dla nich wyjątkowe.  

 
3.4. Pierwiastek emocjonalny (psychologiczny) 
Dla par ważne jest przekonanie ich do rezerwowania dla siebie specjalnego czasu, 

aby mogły ze sobą porozmawiać o sprawach, które są dla nich ważne, a o których do tej 
pory nie rozmawiały. 

Para powinna być zachęcana do wyrażania swoich uczuć, ponieważ wyrażanie 
uczuć i własnych potrzeb jest niezbędnym warunkiem dobrej komiunikacji. Najczęściej 
pierwsze osiągniecia w tej dziedzinie stają się nowością i nową jakością dla nich samych 

Małżonkom powinno sie pozwalić na danie wyrazu swoim flustracjom i potwier-
dzić, że są one normalnym stanem. 

Pytanie dotyczące samopoczucia związanego z unikaniem fizycznego kontaktu 
powinno się pojawić i być punktem do dyskusji, wzajemnego uczenia się siebie 
nawzajem i otwartości. Przez proces ujawnienia flustracji, a nawet złości, para może 
rozpoznać ważne wzajemne obawy, może to być okazją do nowych osiągnięć a także 
zobaczenia trudności, które mogą być przepracowane. Ważna tutaj jest pomoc 
asystującego, aby flustracje nie stały sie dominujące.  

Aby proces uwolnienia emocji przebiegł prawidłowo, najpierw para musi nauczyć 
się otwartości w swoich relacjach. Relacja otwartości łączy i pozwala rozwinąć głębiej 
poczucie bliskości i intymności. 

Ważnym punktem edukacji na tamat seksualności człowieka jest pokazanie 
konkretnych przykładów niegenitalnych form seksualnych interakcji. Profgesor Hilgers 
zwraca szczególną uwagę na umiejętności osoby wprowadzającej i asystującej przy 
edukacji pary. 

 
Podsumowanie 
Ekspresję seksualną według filozofa Mary Joyce (1970) można porównać do 

orkiestry symfonicznej. Objaśnia ona, co to znaczy być aktywnym seksualnie, wskazuje 
więc na pełnię ludzkiej seksualności. 

Jesteśmy skłonni odbierać jawne wręcz dramatyczne zachowania jako bardziej 
aktywne formy ekspresji. Mary Joyce podaje przykład orkiestry symfonicznej i jej 
dyrygenta. Niejednokrotnie widzimy dyrygenta dramatycznie „rzucającego” ramionami, 
głową i górną częścią ciała we wszystkich kierunkach, prawdopodobnie dla lepszego 
wizerunku, jako ekstremalną aktywność w tworzeniu świetnej muzyki. Tymczasem inny 
dyrygent może robić wrażenie prawie nieruchomej twarzy. Aż trudno uwierzyć, że 
wyjątkowa i dostojna muzyka wychodzi spod batuty wirtuoza, który wydaje sie być 
obojętnym. Taki dyrygent jest po prostu dynamiczny bez bycia dramatycznym. Jego 
miłość do muzyki, wgląd w inspiracje kompozytora i doskonała komunikacja ze swoimi 
muzykami sprawia, że robi „piorunujące” wrażenie.  
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Ludzka aktywność seksualna, podobnie, nie potrzebuje być jawna, aby była 
dynamiczna, nie potrzebuje być tylko erotyczna i silnie emocjonalna, ukierunkowana na 
egoistyczną przyjemność, aby była intensywnie przeżywana.  

Silne poczucie własnej tętniącej życiem miłości do życia i szacunku dla życia 
innych, charakteryzuje osobę dojrzałą o szerokich horyzontach ludzkiej seksualności.  

CrMS jest systemem unikalnym, pozwalającym w sposób satysfakcjonujący na 
korzystanie z naturalnych sposobów regulacji poczęć w oparciu o cykl miesiączkowy 
kobiety, umożliwiającym stymulację kontaktów seksualnych nieerotycznych oraz 
budującym nowej jakości więź małżeńską pozwalającą odkryć głębię ludzkiej 
seksualności.  

Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio [13] twierdzi, że akceptacja cyklu i 
wejście w wewnętrzny dialog oznacza rozpoznanie duchowego i cielesnego charakteru 
małżeńskiej komunikacji. Przeżywanie miłości osobowej wymaga wierności. 
Odkrywanie pełni seksualności pozwala doświadczać wiekszej czułości i odkrywać 
gotowość do wzajemnej komunii także w wymiarze fizycznym. Takie podejście 
gwarantuje, że ludzka seksualność jest respektowana i promowana w lojalności i pełnym 
ludzkim wymiarze. Człowiek jako osoba nie jest używany jako „obiekt”, nie jest łamana 
jego jedność osobowa – duszy i ciała. 
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PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO  
WSPÓŁŻYCIA SEKSUALNEGO 

 
Rezultaty wielu badań zgodnie pokazują, że w Stanach Zjednoczonych oraz w 

Europie zjawisko współżycia przedmałżeńskiego jest coraz bardziej akceptowane 
(Kaestly, Halpern, 2007, za: Busby, Carroll, Willonghby, 2011; por. też: Martin, Martin, 
2001). Około 85% Amerykanów popiera seks przedmałżeński (Kaestly, Halpern, 2007, 
za: Busby, Carroll, Willonghby, 2011), a 20% angielskich par biorących ślub (najczęściej 
w kościele anglikańskim), ma już potomka (Cones, 2009). Rezultat ten pokazuje, że 
schemat małżeństwo-seks-dzieci stopniowo zanika (Cones, 2009; Morciniec, 2011). 
Odsetek osób popierających przedmałżeńskie współżycie seksualne zwiększa się też w 
Chinach (Weijun, Zhou, Chi, Wei, Lu, Hesketh, 2011) oraz w krajach, w których rozwód 
oraz współżycie przedmałżeńskie wcześniej praktycznie nie istniały – np. w Indiach 
(Jaya, Hindin, 2009; Roshan, Rashmee, 2006), gdzie obecnie wśród nastolatków 20% 
chłopców i 10% dziewcząt rozpoczyna seks przed małżeństwem (Santhya, Acharya, 
Jejeebhoy, Ram, 2011). 

Współżycie seksualne przed ślubem najbardziej aprobowane jest w przypadku 
pary, która zamierza się pobrać (Cones, 2009; Risch, 2008). Również większość 
katolickich studentów aprobuje wymienione zachowanie, niemniej jednak należy 
podkreślić, że wśród katolików odsetek osób popierających przedmałżeńskie 
współżycie seksualne jest znacznie mniejszy niż wśród osób niewierzących. Jak podaje 
New York Times z 2004 roku większość młodych ludzi, deklarujących chęć 
powstrzymania się od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego, nie dotrzymuje 
zobowiązania. Niemniej jednak takie zobowiązanie opóźnia inicjację seksualną – jak 
wynika z badań – średnio o 18 miesięcy. Badania wskazują także, że osoby deklarujące 
dziewictwo szybciej zawierają małżeństwo i mają mniej partnerów seksualnych, w 
porównaniu z osobami, które wcześniej nie składały takich deklaracji (za: Altman, 
2004). Dane statystyczne pokazują też, że zdecydowana większość młodych ludzi 
postrzega kohabitację jako dobry sprawdzian wzajemnego dopasowania się 
(Carmichael, Whittaker, 2007). Opinia ta jest podzielana przez przeważającą część 
młodzieży katolickiej (Risch; 2008; Budzyńska, 2011), gdzie pogląd ten jest, jak 
wiadomo, sprzeczny ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego.   

Mężczyźni, w porównaniu z kobietami, w większym stopniu akceptują 
współżycie przedmałżeńskie (Buss, 2000; Jaya, Hindi, 2009; Alexandeer, Garda, Kanade, 
Jejeebhoy, Ganatra, 2006; Santhya, Acharya, Jejeebhoy, Ram, 2011). W przypadku kobiet 
relacja seksualna często wiąże się z zaangażowaniem uczuciowym, stąd kobiety rzadziej 
nawiązują przypadkowe relacje seksualne, w mniejszym stopniu decydują się na 
krótkotrwałe romanse, a gdy już do nich dojdzie, większą wagę niż mężczyźni w 
analogicznych warunkach przywiązują do cech partnera (status, sposób bycia, sposób 
traktowania drugiej osoby) (Buss, 2000). Badania Alexandeer, Garda, Kanade, Jejeebhoy, 
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Ganatra (2006) wykazały, że po nawiązaniu kontaktu seksualnego 1/2 mężczyzn i aż 
2/3 kobiet kontynuowało znajomość. Należy podkreślić, że przytoczone dane dotyczą 
populacji indyjskiej, gdzie normy zakazujące współżycia seksualnego są ostre. Dlatego w 
tym kraju współżycie seksualne, jeśli już wystąpi, najczęściej kończy się małżeństwem. 
Przytoczone badanie ujawniło też ważną prawidłowość (omówioną szerzej w dalszej 
części artykułu) - kobiety, w porównaniu z mężczyznami, po rozpoczęciu współżycia 
częściej kontynuowały znajomość.  

Jak pokazują dane statystyczne, instytucja małżeńska przeżywa kryzys, spada 
ilość zawieranych ślubów. Fakt ten nie oznacza jednak, że młodzi ludzie nie cenią 
małżeństwa, w opinii większości z nich nie jest ono przeżytkiem. Badania M. Plopy 
pokazały, że dla studentów małżeństwo jest długotrwałą relacją, opartą przede 
wszystkim na miłości i przywiązaniu (tamże). Również E. Budzyńska (2011), powołując 
się na badania CBOS-u stwierdziła, że większość Polaków (70%), zwłaszcza młodych, 
wierzy, że miłość małżeńska wraz z upływem lat dojrzewa i umacnia się.  

Okazuje się więc, że małżeństwo jest czymś pożądanym, niekiedy wręcz 
wymarzonym dla młodych ludzi. Sama idea ślubowania komuś m.in. wierności do końca 
życia często jest dla nich wyzwaniem, niemniej jednak wydaje się, że wątpią, czy są w 
stanie mu sprostać. Nie chcą zawierać małżeństwa, zanim nie będą absolutnie pewni 
wyboru przyszłego współmałżonka. Przede wszystkim wymagania odnośnie do cech, 
zalet, jakie powinien spełniać współmałżonek, są na tyle wysokie, że praktycznie nie do 
spełnienia (Fukuyama, 2000). Jak pisze J. Redfield (1999, za: Slany, 2002, s. 9): „Jeśli już 
chodzi o związki, to staliśmy się tak wymagający, że te związki prawie nie mogą istnieć! 
(…) jeśli oboje partnerzy są zbyt wymagający, jeśli każde z nich oczekuje, że drugie 
będzie żyło w jego czy jej świecie, że zawsze dołączy się do jego czy jej wybranych zajęć, 
to nieuchronnie zaczyna się wielka bitwa na ego”. 

 
1. Zależności między posiadaną liczbą partnerów seksualnych  

a trwałością małżeństwa 
 
J. Teachman (2003) analizowała zależności między kohabitacją, seksem 

przedmałżeńskim i ryzykiem późniejszego rozpadu małżeństwa. Wyniki przez nią 
uzyskane pokazały, że istnieje następująca zależność: im częstsza kohabitacja (lub 
stosunki seksualne) z wieloma partnerami, tym większe trudności w utrzymaniu 
związku. A więc, jak się okazało, większa liczba partnerów seksualnych jest negatywnie 
powiązana ze stabilnością małżeństwa. Jak podkreśla Teachman, rezultat ten jest 
spowodowany następującymi czynnikami: duża liczba wcześniejszych partnerów 
zagraża poczuciu bezpieczeństwa, sprzyja też wytworzeniu się przekonania, że 
współżycie seksualne nie wiąże się z wyłącznością. 

Wyniki uzyskane przez Teachman ujawniły również, że dla przewidywanej 
trwałości małżeństwa duże znaczenie ma fakt, czy kobieta kohabitowała (lub miała 
stosunki seksualne) przed ślubem z innymi osobami, aniżeli sam małżonek. W 
przypadku kobiety fakt kohabitacji (lub prowadzenia życia seksualnego) z większą 
liczbą partnerów sprzyjał nietrwałości małżeństwa. Innymi słowy: rezultaty badań 
Teachman pokazały, że między kobietami, które nie kohabitowały (jak i nie współżyły 
seksualnie przed ślubem) oraz tymi, które kohabitowały (jak i prowadziły życie 
seksualne) tylko z późniejszym współmałżonkiem, nie ma istotnych różnic pod 
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względem trwałości małżeństwa. W opinii przytoczonej badaczki, gdy kohabitacja (bądź 
współżycie seksualne) ma miejsce w odniesieniu do przyszłego współmałżonka - jest 
traktowana jako wstęp do małżeństwa i świadczy o poważnym, pełnym zaangażowaniu 
w związek. Według Teachman osoby kohabitujące dzielą się na dwie grupy: tych, dla 
których kohabitacja jest wstępem do małżeństwa i tych, dla których jest alternatywą dla 
małżeństwa. Według Teachman jest to ważne rozróżnienie, gdyż rezultaty wielu badań 
pokazują, że skłonność do kohabitacji koreluje pozytywnie z określonymi cechami 
osobowości: mniejszą stabilnością emocjonalną, większym indywidualizmem, lękiem 
przed zaangażowaniem (tamże).  

Wydaje się więc, że kolejne badania winny uwzględniać czynnik nie tylko samej 
kohabitacji, ale również fakt podejmowanego współżycia seksualnego (fakt, że para nie 
mieszka razem, nie jest tożsamy z faktem, że nie współżyje seksualnie). Warto też 
podkreślić, że pary, które nie mieszkają ze sobą, mogą jednak prowadzić regularne 
współżycie płciowe. Dodatkowo w społeczeństwie nasila się zjawisko typu LAT (living 
apart together) (Slany, 2002). Polega ono na tym, że dwoje osób określa siebie jako 
„para”, współżyje seksualnie, natomiast prowadzi osobne gospodarstwo domowe 
(mieszka osobno).  

Wyniki uzyskane przez Teachman (2003) sugerują, że fakt prowadzenia 
przedmałżeńskiego współżycia seksualnego z przyszłym współmałżonkiem nie odbija 
się negatywnie na jakości małżeństwa. Niemniej jednak wydaje się, że w obliczu 
przedstawionych poniżej argumentów rezultat ten wymaga dalszych badań.  

Po pierwsze, warto przytoczyć słowa A. Kępińskiego (1992): „W praktyce 
lekarskiej obserwuje się nierzadko, że życie seksualne, które przebiegało normalnie i 
dawało pełnię zadowolenia przed ślubem, ulega nieraz zakłóceniu wkrótce po ślubie na 
skutek zwykłych małżeńskich konfliktów i trudności życiowych. U kobiet najczęściej 
występuje oziębłość, przechodząca nawet we wstręt do życia seksualnego, i pojawiają 
się doznania bólowe w czasie stosunku (dyspareunia), u mężczyzn natomiast – 
tendencje ucieczkowe, zwykle w postaci szukania wyładowania w kontaktach o 
charakterze zabawowym, „poza domem” (tamże, s. 35). Okazuje się więc, że wśród 
niektórych par, zwiększona liczba obowiązków pojawiająca się po zawarciu małżeństwa 
może rzutować negatywnie na dobrostan małżonków. Wywód Kępińskiego sugeruje, że 
satysfakcjonujące przedślubne współżycie seksualne wcale nie gwarantuje podobnego 
efektu po ślubie.  

Po drugie, ciekawe rezultaty dotyczące analizowanego zagadnienia ujawnił jeden 
z ostatnich numerów Journal of Family Psychology (2011). Amerykańscy naukowcy: D. 
Busby, J. Carroll, B. Willonghby wykazali, że małżonkowie, którzy zadeklarowali 
wstrzymywanie się ze współżyciem seksualnym do ślubu, w porównaniu z tymi, którzy 
przed ślubem podjęli współżycie, byli bardziej zadowoleni ze swojego małżeństwa. 
Badacze tłumaczą uzyskany efekt tym, że ci pierwsi nauczyli się ze sobą rozmawiać, 
nabyli więc umiejętności prawidłowej, wzajemnej komunikacji. Wyniki te, sprzeczne z 
rezultatami uzyskanymi przez Teachman, pokazują, że satysfakcja z małżeństwa jest 
skomplikowanym zjawiskiem, na który składa się wiele czynników (Ryś, 1994).  
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2. Motywacyjny aspekt seksualności a gotowość do zawarcia małżeństwa 
 
Znany wiedeński psychiatra, Zygmunt Freud, twierdził, że zachowanie człowieka 

motywowane jest energią o charakterze seksualnym (libido). Aktualnie w psychologii 
wymienia się dużo więcej motywów działania człowieka, np. motyw ochrony „ja”, 
motyw sprawowania kontroli.  

Do interesujących należy zagadnienie seksualnej motywacji do małżeństwa. W 
kulturze judeochrześcijańskiej przez całe wieki współżycie seksualne łączyło się 
nieodłącznie z małżeństwem. Innymi słowy: dopiero ślub otwierał drogę do współżycia 
seksualnego. Natomiast obecnie kolejność: najpierw małżeństwo, potem współżycie 
seksualne, staje się coraz mniej aktualna. Można przypuszczać, że u osób odraczających 
współżycie seksualne do ślubu, pragnienie doświadczenia bardzo intensywnych przeżyć 
seksualnych przy jednoczesnym obdarowywaniu nimi ukochanej osoby, jest czynnikiem 
motywującym do zawarcia małżeństwa. Z kolei w przypadku osób, które rozpoczęły 
współżycie, małżeństwo prawdopodobnie w większym stopniu kojarzy się z 
obowiązkami, gdyż jego „przyjemna” strona została już skonsumowana. W związku z 
tym rodzi się pytanie badawcze - Jakie są różnice w motywacji do małżeństwa wśród par 
mających różne podejście do współżycia seksualnego?  

Na podstawie przytoczonych rozważań można wysunąć przypuszczenie, że 
współżycie przedmałżeńskie (nawet gdy partner seksualny oceniany jest pozytywnie 
jako kandydat na męża/żonę), odsuwa w czasie decyzję o małżeństwie. Jak to ujęła jedna 
ze studentek: „Jest nam dobrze tak, jak jest, nie myślimy o małżeństwie, choć nie 
wykluczamy go w przyszłości”. W ramy takiego rozumowania wpisują się przytoczone 
już rezultaty badań, które ujawniły, że osoby deklarujące dziewictwo szybciej zawierają 
małżeństwo (za: Altman, 2004). Wyniki te sugerują, że istnieje pozytywna zależność 
między chęcią podjęcia współżycia seksualnego dopiero po ślubie a pragnieniem 
zawarcia małżeństwa. Innymi słowy: prawdopodobnie fakt współżycia seksualnego 
przed ślubem odsuwa w czasie decyzję o małżeństwie. A więc seksualność jest 
prawdopodobnie bardzo ważnym czynnikiem motywującym do małżeństwa. Jeśli jest 
ona realizowana poza małżeństwem, to tym samym zanika ważny motyw zachęcający do 
jego zawarcia.  

Wydaje się, że przedmałżeńskie współżycie seksualne odracza w czasie nie tylko 
decyzję o małżeństwie, ale również czas osiągnięcia dorosłości.  

Według Roberta Havighursta, twórcy teorii zadań rozwojowych, w ciągu swojego 
życia człowiek ma do zrealizowania następujące po sobie zadania rozwojowe, które są 
różne na poszczególnych etapach życia (Havighurst, 1972, za: Przetacznik-Gierowska, 
Tyszkowa, 1996). Jednym z tych zadań jest założenie rodziny. W pewnym sensie 
podobną koncepcję przedstawiła E. Duvall, twórczyni teorii stadiów cyklu życia 
rodzinnego (Duvall, 1971, za: tamże), według której człowiek, na poszczególnych 
etapach życia, ma do spełnienia określoną rolę. I tak Duvall wyszczególnia stadium życia 
młodej rodziny, której towarzyszy podjęcie roli małżonka. Z kolei Havighurst wspomina 
o zadaniu związanym z założeniem rodziny. Obie teorie mają swoje słabe strony, ze 
względu na ograniczony uniwersalizm. „Koncepcja Duvall, podobnie jak Havighursta, 
jest zrelatywizowana kulturowo – współcześnie w naszej kulturze obserwujemy zmianę 
wzorów życia rodzinnego: wiele ludzi nie zawiera małżeństw, wiele małżeństw nie 
zamierza mieć dzieci, wzrasta liczba rozwodów, wiele funkcji opiekuńczo-
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wychowawczych przejmują instytucje społeczne itd. Krótko mówiąc, model stadiów 
Duvall wydaje się ograniczony w opisie życia współczesnej rodziny” (Brzezińska, 
Trempała, 2006, s. 269-270). Niemniej jednak z punktu widzenia niniejszego 
opracowania ważny jest fakt, że obie teorie mówią o pewnych zadaniach człowieka. 
Badacze zajmujący się psychologią rozwojową podkreślają, że granice dorosłości są 
coraz bardziej płynne i coraz bardziej przesuwają się w górę (Brzezińska, Trempała, 
2006). Interesujące jest więc to, na ile zjawiska takie, jak: spadek zawieranych ślubów, 
późniejszy niż we wcześniejszych latach wiek zawierania małżeństwa, spowodowane 
jest realizacją popędu seksualnego poza małżeństwem. W związku z tym pojawia się 
kolejne pytanie badawcze: „Czy pary podejmujące współżycie seksualne, w porównaniu 
z parami, które nie podejmują współżycia, częściej deklarują gotowość zawarcia 
małżeństwa? Przytoczone wcześniej wyniki analizy socjologicznej pokazują, że już sama 
deklaracja wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem koreluje z wcześniejszym 
zawieraniem małżeństwa i większą dzietnością.  

Analizując zagadnienie przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości seksualnej, nie 
sposób pominąć kwestii płci. Jak wynika z potocznych obserwacji, znacznie więcej 
mężczyzn niż kobiet, odwleka w czasie decyzję o małżeństwie. Jak podkreślają 
psycholodzy zorientowani ewolucjonistycznie, mężczyźni są dłużej płodni, stąd mają 
więcej czasu, aby znaleźć kandydatkę na żonę. W przypadku kobiet zaś odwlekanie 
decyzji o małżeństwie, dużo szybciej niż w przypadku mężczyzn, może przekreślić 
szansę o posiadaniu własnego potomstwa. Wydaje się, że ten czynnik, kiedyś tak mocno 
akcentowany (czasem zbyt mocno, gdyż w pewnych okresach już 13-letnie dziewczęta 
wydawano za mąż), dzisiaj coraz rzadziej brany jest pod uwagę. Mężczyźni, z tego 
względu, że są dużej płodni, mają potencjalnie więcej czasu na założenie rodziny: w 
ostateczności mogą ożenić się z dużo młodszą od siebie kobietą i mieć z nią dzieci.  
Jak wykazały badania, u kobiet, u których zanika płodność (a więc u tych w okolicach 30 
lat aż do menopauzy), pojawia się zwiększona motywacja seksualna, będąca wynikiem 
zanikającej płodności (Easton, Confer, Goetz, Buss, 2010). Kobiety z tej grupy wiekowej, 
w porównaniu z kobietami z innych grup wiekowych, częściej myślą, fantazjują o seksie. 
Wydaje się więc, że w przypadku, gdy para rozpoczęła współżycie seksualne, sytuacja 
kobiety jest trudniejsza w tym rozumieniu, że u niej prawdopodobnie w pewnym 
momencie pojawi się potrzeba posiadania dziecka (zegar biologiczny zaczyna „tykać). W 
przypadku mężczyzny zaś podobna presja biologiczna może pojawić się dopiero wiele 
lat później.  

 
3. Przedmałżeńskie współżycie seksualne a ambiwalencja uczuciowa  

w relacji romantycznej 
 
W literaturze przedmiotu zakłada się, że miłość między mężczyzną i kobietą 

można analizować w oparciu o trzy składniki (trzy składowe miłości): namiętność, 
intymność i zaangażowanie (Sternberg, 1986). Intymność polega na wzajemnym 
zrozumieniu, wspólnych rozmowach, wspieraniu się nawzajem (Wojciszke, 2008, 2009). 
Zaangażowanie z kolei odpowiada wadze, jaką człowiek przywiązuje do trwałości 
związku, wysiłkowi, jaki jest w stanie podjąć, żeby związek był trwały. Można 
przypuszczać, że zaangażowanie (wola podejmowania wysiłku, aby związek przetrwał) 
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jest większa w tych związkach małżeńskich, w których współżycie przedmałżeńskie nie 
zostało podjęte. Jak ujawniły przytoczone wcześniej badania, pary, które nie podejmują 
współżycia seksualnego, prawdopodobnie w większym stopniu koncentrują się na pracy 
nad komunikacją w relacji (Busby, Carroll, Willonghby, 2011). Natomiast pary 
zaangażowane seksualnie (podejmujące współżycie) prawdopodobnie doświadczają 
bardzo mocnych wahań wynikających z seksualnej namiętności. Namiętność prowadzi 
do dużej ambiwalencji (nierzadkie w jej przypadku jest współwystępowanie 
równocześnie ogromnej tęsknoty, jak i zazdrości). Jak pisze A. Kępiński (1992, s. 30) 
„Stosunek uczuciowy do partnera seksualnego nie jest jednokierunkowy, obok 
wektorów emocjonalnych pozytywnych występują również negatywne. Miłość ma swą 
domieszkę nienawiści. Ta ambiwalencja uczuciowa wynika z samej dynamiki silnych 
stanów emocjonalnych”.  

Wydaje się więc, że pary, które podejmują współżycie seksualne (a nie są jeszcze 
małżeństwem, czyli nie podjęły ostatecznej, nieodwracalnej decyzji o byciu razem), w 
większym stopniu doświadczają ambiwalencji uczuciowej: z jednej strony tęsknią, czują 
dużą bliskość, często ogromną seksualną przyjemność. Z drugiej strony fakt, że nie 
zapadła jeszcze nieodwracalna decyzja o byciu razem do końca życia (której wyrazem 
jest małżeństwo sakramentalne), często pogłębia niepokój i w obliczu nieuchronnych 
konfliktów (które, jak w każdej międzyludzkiej relacji, wcześniej czy później muszą w 
końcu nastąpić) może prowadzić do dużej ambiwalencji wobec partnera. Taki schemat 
przypomina klasyczny konflikt typu przyciąganie-odpychanie (Lewin, 1948, za: Pieter, 
1976), który z założenia jest trudny, wyczerpujący i w ostateczności często kończy się 
depresją. Warto podkreślić, że prawdopodobnie czynnikiem odpowiedzialnym za 
przyciąganie w dużym stopniu jest pociąg seksualny (składowa namiętności) 
popychający parę do kontynuowania relacji, która na płaszczyźnie rozumowej, 
intelektualnej może rodzić coraz więcej wątpliwości (aspekt odpychania) dotyczących 
np. charakteru, wyznawanej hierarchii wartości, stylu życia. Nierzadkim przypadkiem są 
obecnie pary, które zamieszkują ze sobą, narzekają na jakość swojego związku, ale 
relacji nie przerywają. Często również otoczenie (przyjaciele, znajomi, rodzice) uważa, 
że taka relacja powinna już być dawno zakończona i nie potrafi zrozumieć, dlaczego 
ciągle jest kontynuowana. Jak podkreśla Wojciszke (2009), namiętność jest tym 
czynnikiem, który najmniej poddaje się rozumowi, nie do końca wiemy, dlaczego do tej, 
a nie innej osoby czujemy pociąg seksualny. Stąd można przypuszczać, że rozpoczęcie 
współżycia seksualnego przed złożeniem przysięgi małżeńskiej, skutkuje pogłębianiem 
ambiwalencji uczuciowej. Innymi słowy: jeśli relacja między mężczyzną a kobietą 
realizowana jest na płaszczyźnie seksualnej, a para nie jest jeszcze do końca pewna, czy 
chce być razem, w pewnym momencie dojdzie do ambiwalencji, rozdwojenia 
uczuciowego. Warto zaznaczyć, że tak naprawdę najpełniejszym wyrazem przekonania, 
że chce się być z kimś do końca życia, jest złożenie przysięgi małżeńskiej. Przysięga ta, 
składana publicznie, ma większą wagę, niż prywatne wyznania. Jak podkreśla R. Cialdini 
(1998), fakt, że deklaracja ma charakter publiczny, wzmacnia chęć jej dotrzymania. Nie 
trzeba dodawać, że w przypadku osób wierzących, zawierających małżeństwo 
sakramentalne, przysięga ta obowiązuje przez całe życie. Osoby głęboko wierzące 
czerpią dużą siłę z małżeństwa jako sakramentu. 

Na podstawie przytoczonych rozważań wysunięto kolejną hipotezę, którą w 
przyszłości warto poddać empirycznej weryfikacji: Pary przedmałżeńskie, które nie 
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podejmują współżycia seksualnego (mimo istnienia dużej namiętności, popychającej do 
podjęcia współżycia), w mniejszym stopniu doświadczają konfliktu typu przyciąganie-
unikanie, aniżeli pary, które podjęły współżycie seksualne.  

Jak podkreśla B. Wojciszke (2009), namiętność w dużym stopniu rozbudzana jest 
na bazie niespełnienia, nawiązuje też do jednej z sześciu reguł wpływu społecznego, jaką 
jest niedostępność. Według Cialdiniego (1998), niedostępność jakichś możliwości 
(ważnych, interesujących dla nas) prowadzi do przypisywania im większej wartości. 
Można przypuszczać więc, że dziewczyna, która podoba się chłopakowi (wywołując w 
nim również pociąg seksualny), będzie dla niego bardziej interesująca, jeśli odroczy w 
czasie współżycie seksualne.  

Warto podkreślić jeszcze jeden aspekt reguły niedostępności. Jeśli na drodze do 
realizacji ważnej dla siebie potrzeby jednostka napotka opór, zwiększa się intensywność 
jej działania w kierunku realizacji tej potrzeby. Jak pisze Cialdini (1998) „Kiedykolwiek 
zostanie nam odebrana lub ograniczona swoboda wyboru, potrzeba odzyskania tej 
wolności sprawia, że rośnie w naszych oczach atrakcyjność odebranej nam możliwości 
wyboru bądź działania (i wszystkiego, co wiąże sie z tą możliwością). Stąd też zawsze 
wtedy, kiedy rosnąca niedostępność jakiegoś dobra przeszkadza nam w jego uzyskaniu, 
będziemy przeciwdziałać przeszkodzie bardziej niż przedtem pragnąc dobro to uzyskać” 
(tamże, s. 222).  

Warto dodać, że w przypadku młodych ludzi niepodejmujących współżycia 
seksualnego (przy jednoczesnej chęci do jego podjęcia), czas narzeczeństwa może jawić 
się właśnie jako „przeszkoda”, stąd prawdopodobnie wola, żeby ten czas skrócić, będzie 
większa, aniżeli w przypadku par, które współżycie podjęły. W przypadku tych drugich 
mogą pojawić się inne, opisane już wcześniej problemy, wynikające z ambiwalencji. Poza 
tym, jak już wspomniano, małżeństwo może im się kojarzyć przede wszystkim z 
obowiązkami, co prawdopodobnie zniechęca do jego zawarcia i wydłuża, często w 
„nieskończoność”, czas narzeczeństwa.  

 
4. Pierwsze kontakty erotyczne jako imprinting  
 
Znany psychiatra, A. Kępiński (1992, s. 34), wyraźnie podkreślał, że pierwsze 

przeżycia seksualne, w porównaniu z późniejszymi, mają większą silę utrwalenia się 
jako wzorzec zachowania się i reagowania. „Niejednokrotnie formy życia seksualnego 
człowieka dojrzałego odzwierciedlają imprinting pierwszych przeżyć erotycznych” 
(tamże, s. 17). Imprinting (inaczej wdrukowanie) jest terminem stworzonym przez K. 
Lorenza (1935, za: Bowlby, 2007). Jak pisze J. Bowlby, termin ten w znaczeniu ogólnym 
oznacza rozwój wyraźnie określonej preferencji, gdzie preferencja ta, raz ukształtowana 
(zazwyczaj w ewidentnie zaznaczonej fazie cyklu życiowego), pozostaje stosunkowo 
trwała (tamże, s. 198-199).   

Warto przytoczyć tutaj słowa Kępińskiego (1992): „Nie zawsze aktualny styl 
życia seksualnego odpowiada seksualnemu imprinting. Stąd bierze się prawdopodobnie 
poczucie niedosytu - „to nie to” – pobudzające do poszukiwania nowych sytuacji i 
nowych partnerów seksualnych. W życiu seksualnym każdego człowieka można łatwo 
odkryć powtarzające się stale wzory, wskutek czego, szukając nowego, wchodzi się z 
powrotem na stare szlaki. Nowy partner seksualny niejednokrotnie przypomina 
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dawnego, zwłaszcza z okresu młodości, tych samych słów i „chwytów” używa się w 
zalotach i zachowanie się w czasie samego stosunku ma swój ustalony stereotyp. Tak 
więc w życiu seksualnym – może nawet w stopniu większym niż w innych dziedzinach 
życia – szuka się wciąż przyszłości, będąc przywiązanym do przeszłości” (tamże, s. 18).  

Okazuje się więc, że pierwsze kontakty seksualne stanowią swego rodzaju 
matrycę, na której kształtują się przyszłe relacje seksualne. W nowym związku człowiek 
poszukuje doznań, bodźców, które wcześniej wyzwalały w nim podniecenie seksualne, 
co może prowadzić do niekorzystnych porównań na rzecz aktualnego partnera.  

Przedstawione prawidłowości mogą wnieść nowe, ciekawe informacje na temat 
tego, w jakim stopniu relacja romantyczna zakończona rozstaniem odbija się negatywnie 
na umiejętności stworzenia kolejnego, satysfakcjonującego związku. Wydaje się, że 
istotne znaczenie może mieć fakt, jak dalece w poprzednim związku partnerzy posunęli 
się w pieszczotach fizycznych. Pieszczoty fizyczne w dużym stopniu przyczyniają się do 
powstawania przywiązania między mężczyzną i kobietą, którzy tworzą intymną relację. 
Warto podkreślić, że w literaturze przedmiotu prawie w ogóle nie ma badań 
analizujących zagadnienie traumy towarzyszącej zerwaniu bliskiej relacji, jej jakości i 
zasięgu, w zależności od wcześniejszego nasycenia relacji romantycznej treściami 
seksualnymi. Natomiast wielce prawdopodobne jest to, że jeśli danej relacji 
romantycznej nie towarzyszył stosunek seksualny, negatywne emocje towarzyszące 
rozstaniu nie determinują jakości ewentualnego, przyszłego związku w takim stopniu, w 
jakim dzieje się to w przypadku relacji romantycznej, której towarzyszyło współżycie 
seksualne.  

 
5. Współżycie seksualne a przywiązanie 
 
Wiele ludzi ma za sobą więcej niż jedną relację romantyczną. Co istotne, nie 

wszystkie postrzegane są jako tak samo znaczące. Wielce interesujące jest to, jakie 
czynniki powodują, że dana relacja romantyczna, w porównaniu z pozostałymi, okazuje 
się być bardziej znacząca w życiu człowieka.  

W. Łukaszewski (2008) podaje przyczyny, dla których pewne relacje 
romantyczne są wyjątkowo pamiętane. Jedną z nich jest tzw. efekt Zeigarnik, polegający 
na tym, że zadania niedokończone pamiętamy dokładniej niż dokończone, co w 
odniesieniu do analizowanego zagadnienia oznacza, że częściej powracamy pamięcią do 
tych związków, które zostały (często nagle) przerwane. Okazuje się też, że te najlepiej 
zapamiętywane związki miały miejsce w okresie dorastania i wczesnej młodości 
(tamże). Jest to nie tylko zgodne z prawidłowością dotyczącą lepszego kodowania 
zdarzeń z wczesnej młodości aniżeli z późniejszych okresów rozwojowych. Nancy Kalish 
(za: tamże), profesor psychologii rozwojowej z Uniwersytetu Stanowego w Sacramento, 
zajmuje się „powrotami do pierwszej miłości”. Stwierdziła, że ludzie, którzy tworzą 
ponowny związek ze swoją tzw. pierwszą miłością, często deklarują dużą satysfakcję ze 
związku, który dodatkowo okazuje się dość trwały. Niemniej jednak dzieje się tak pod 
warunkiem, że powrót następuje do osoby poznanej w okresie dorastania bądź wczesnej 
młodości (powroty do osób poznanych po 30 roku życia nie dają takiego efektu). Kalish 
podaje przyczyny, dla których wspomniane powroty są wyjątkowo trwałe (za: tamże, 
2008). Po pierwsze, osoby wchodzące w powtórny związek romantyczny z dawnym 
partnerem mają wspólną, bogatą przeszłość: razem dorastali, chodzili do tej samej 
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szkoły (więc mieli w dużej części to samo grono znajomych), często znali swoje rodziny, 
bo nierzadko urodzili i wychowali się w tym samym miejscu. Do tego, jak podaje Kalish, 
związki te często były oparte na hormonach (wydaje się jednak, że chodzi tu przede 
wszystkim nie tyle o samo oddziaływanie hormonów, ale raczej o zjawisko opisanego 
wcześniej imprintingu, polegającego na tym, że oddziaływanie pierwszych doświadczeń 
seksualnych wykracza daleko poza tu i teraz).  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w procesie przywiązania między 
małżonkami dużą rolę odgrywa seksualność. Badaczem, który wniósł bardzo duży 
wkład w rozwój teorii przywiązania, był Bowlby (2007). Według niego człowiek ma 
potrzebę stworzenia więzi z osobą tego samego gatunku, proces ten zachodzi tuż po 
urodzeniu, dzięki tzw. mechanizmom wyzwalającym. Kontynuatorka pracy badawczej 
Bowlby’ego, M. Ainsworth, stwierdziła, że wczesna relacja z opiekunem ma wiele 
wspólnego z relacją romantyczną, chociażby dlatego, że obie relacje wykorzystują 
podobne tzw. mechanizmy przywiązaniowe (za: Plopa, 2008, s. 101). Również C. Shaver 
i P. Hazan (1987), przyrównują wczesną relację z rodzicem do relacji z partnerem 
romantycznym. Jak podkreśla M. Plopa, zależność ta nie jest wszechobowiązująca (nie 
wszystkie relacje romantyczne są przywiązaniowymi): wyniki badań pokazują, że 
współczynnik korelacji  między odczuwanym bezpieczeństwem ze znaczącym rodzicem 
a jakością relacji z aktualnym romantycznym partnerem wyniósł 0,3 (za: Plopa, 2008, s. 
108). Z pewnością jednak jest tak, że rodzaj więzi łączącej jednostkę z rodzicem wpływa 
na jakość jej późniejszej relacji romantycznej.  

Wiele osób wstępując w związek małżeński ma już za sobą doświadczenia 
seksualne z innymi osobami. Dla niniejszych rozważań sprawą kluczową jest to, jakie są 
następstwa psychologiczne zerwania więzi z poprzednim, bliskim partnerem 
romantycznym. Można przypuszczać, że następstwa te mają bardziej dramatyczny 
charakter, gdy w poprzednim związku miało miejsce współżycie seksualne. Im większe 
było nasilenie namiętności (której towarzyszył stosunek seksualny lub bardzo 
intensywne pieszczoty), tym większe spustoszenie w psychice człowieka, również w 
sferze jego przywiązania do kolejnej osoby. W związku z tym wysunięto hipotezę, że jeśli 
osoba ma za sobą związek o charakterze seksualnym, to odbija się to negatywnie na jej 
umiejętności stworzenia związku z kolejną osobą. Prawidłowość taka byłaby w pewnym 
sensie zgodna z teorią Bowlby’ego, gdzie podkreśla się, że rozpad relacji z osobą 
znacząca odbija się negatywnie na jakości późniejszych, głównie bliskich (w tym 
intymnych) relacji z kolejnymi, bliskimi osobami.  

Wydaje się, że w tym miejscu warto przywołać kwestię płci, jako czynnika 
różnicującego powstawanie przywiązania między partnerami seksualnymi. Jak 
wykazały przytoczone już wyniki badań Alexandeer, Garda, Kanade, Jejeebhoy, Ganatra 
(2006), po nawiązaniu kontaktu seksualnego 1/2 mężczyzn i aż 2/3 kobiet 
kontynuowało znajomość. Jak się okazuje, istnieje pewna dysproporcja między płciami, 
jeśli chodzi o chęć zawierania małżeństwa po wcześniejszym podjęciu współżycia 
seksualnego: kobiety bardziej pragną wtedy stałego związku. Dodatkowo prawie ze 
stuprocentową pewnością można stwierdzić, że w przytoczonym badaniu partnerzy pod 
względem seksualnym byli dla siebie pierwszymi. (W Indiach, jak już zostało 
podkreślone, współżycie przedmałżeńskie podejmuje 10% kobiet i 20% mężczyzn, 
prawie zawsze takie współżycie kończy się małżeństwem). Ten czynnik zdaje się mieć 
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duże znaczenie dla przytoczonej zależności. Innymi słowy: relację poprzedzoną 
współżyciem seksualnym częściej chcą kontynuować kobiety, niż mężczyźni, niemniej 
jednak przytoczona zależność odnosi się przede wszystkim do sytuacji pierwszych 
kontaktów seksualnych. 

 
Podsumowanie: 
W niniejszym opracowaniu analizowano, jakie są psychologiczne konsekwencje 

przedmałżeńskiego współżycia seksualnego w wybranych sferach: gotowości do 
zawarcia małżeństwa, zapotrzebowania na określone bodźce seksualne (pierwsze 
doświadczenia seksualne jako imprinting), powstawania przywiązania między 
małżonkami. Sformułowano hipotezy, które w przyszłości warto poddać empirycznej 
weryfikacji. Wydaje się, że wyjątkowo ciekawe (i zarazem pomijane w literaturze 
przedmiotu), jest zagadnienie wcześniejszych kontaktów erotycznych i ich konsekwencji 
dla relacji małżeńskiej, w szczególności w sferze przywiązania. Zagadnienie to nie 
powinno być pomijane w analizie czynników warunkujących jakość relacji między 
małżonkami. 
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ROZWÓJ WIĘZI I MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 
 
 

Artykuł ten obejmuje dwie części. W pierwszej z nich przedstawiono 
psychologiczne ujęcia małżeństwa, miłości i więzi. W części drugiej zaś przeanalizowano 
rozwój miłości i więzi w poszczególnych etapach trwania związku małżeńskiego. 
 

I. Psychologiczna analiza pojęć małżeństwa, miłości i więzi 
 

1. Definicja małżeństwa 
 

Problematyka małżeństwa wzbudza zainteresowania specjalistów wielu dziedzin, 
z różnych punktów widzenia. Wieloaspektowe zainteresowanie małżeństwem wynika z 
jednej strony z jego powszechnego występowania, natomiast z drugiej – z jego 
wielowymiarowości i wielopostaciowości. Istotne tutaj jest także, iż małżeństwo pociąga 
za sobą określone skutki psychiczne, prawne, ekonomiczne oraz kulturowe.  

Socjologiczne podejście akcentuje znaczenie społeczne małżeństwa. Moment 
zawarcia małżeństwa oznacza tu powstanie nowego swoistego związku społecznego 
(Liberska i Matuszewska, 2001). Według L. Saxstona instytucję małżeństwa 
charakteryzują trzy uniwersalne cechy. Po pierwsze, małżeństwo jest prawnie 
dozwolonym związkiem seksualnym między dwiema osobami zgadzającymi się na 
pewną formę cywilnego lub kościelnego kontraktu. Kontrakt ten weryfikuje oczekiwania 
dotyczące związku, ponadto ustala wzajemne zobowiązania społeczne pary względem 
siebie i względem jej ewentualnego potomstwa. Po drugie, małżeństwo i kontrakt są 
publicznie zarejestrowane. Z momentem zawarcia kontraktu łączy się zwykle określona 
kulturowo ceremonia. Po trzecie, związek małżeński implikuje szereg kulturowo 
ustalonych zadań i ról, z których muszą się wywiązać oboje lub jedno z małżonków (za: 
Liberska i Matuszewska, 2001). 

Psychologowie bardziej skupiają się na wspólnotowych cechach małżeństwa. 
Wspólnotowy charakter małżeństwa opiera się na jego celach i funkcjach. Należą do nich 
m.in.: 

 wzajemne zaspokojenie potrzeb psychicznych, seksualnych oraz społecznych, 
 wzajemna pomoc w realizacji celów indywidualnych małżonków, 
 wspólne dążenie do poprawy warunków materialnych, zagospodarowanie się 

i zabezpieczenia podstaw ekonomicznych rodziny, 
 wspólne pragnienie posiadania i wychowania dzieci, przekazania im 

określonych wartości, własnego dorobku i tradycji kręgu kulturowego 
małżonków (Ziemska, 1975). 
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Małżeństwo według M. Ryś (1999) to między innymi integralne połączenie 
miłością dwojga osób. Owe połączenie może zaistnieć jedynie przy pomocy więzi 
jednoczącej męża i żonę. Ryś miłość oraz więź traktuje jako aspekty będące podstawą 
małżeństwa.  

 
2. Więź małżeńska 
 
Zdaniem K. Szopińskiej oraz J. Szopińskiego (1980) więź małżeńska jest 

podstawowym elementem scalającym małżeństwo, warunkiem zdrowia psychicznego 
małżonków i ich pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i w świecie.  

B. Łobodzińska (1970) więź psychiczną między małżonkami przedstawia jako 
bazę oraz cel małżeństwa. Istotnymi elementami tej więzi są: relacje między 
małżonkami, wspólne pasje, życiowe cele, czy zobowiązania związane z zaspokajaniem 
potrzeb ekonomicznych, społecznych, psychologicznych, zawodowych. Przy czym 
Łobodzińska podkreśla, iż zarówno więź psychiczna jak i wspólne cele życiowe nie 
występują w małżeństwach rozbitych oraz nieudanych. 

Zdaniem L. Diakowicz (1988) na integralność więzi małżeńskiej wpływa więź 
osobowa, kulturalna oraz strukturalno- funkcjonalna. W zależności od występowania 
określonych więzi i ich połączeń stopień spójności może osiągać różny poziom. 
Występowanie wszystkich więzi bez większych różnic jest najbardziej optymalne dla 
więzi małżeńskiej. Brak którejkolwiek z więzi prowadzi do małej spójności. 

M. Ryś (1999) wskazuje na fakt, iż rozwój więzi dokonuje się poprzez wartości 
intelektualne, estetyczne, religijne, allocentryczne. System wartości, zawierający wartość 
naczelną bardziej wpływa na spójność więzi małżeńskiej w porównaniu do systemu 
wartości, w którym wartości wybierane są w zależności od danej sytuacji. 

Według L. Niebrzydowskiego (1988) więź małżeńska ponadto zależy od: 
otwartości małżonków na powstawanie intensywniejszej więzi między nimi. Co więcej, 
Z. Tyszka (1979) podkreśla istotę zależności więzi od psychofizycznego uznania i 
akceptacji partnera, będącego współtowarzyszem dzielącym troski, radości; 
zaangażowania w utrzymanie domu; pełnienia roli partnera seksualnego, roli ojca bądź 
matki, funkcji gospodarza, gospodyni domu, partnera w spędzaniu czasu wolnego. 

Burgass i Schultz (za: Ryś, 1999) wymieniają czynniki, które są wymagane dla 
wspólnoty więzi. Do tych czynników należy między innymi: 

 wzajemne okazywanie sobie uczuć, 
 seksualny kontakt, 
 emocjonalna zależność między współmałżonkami, 
 zgodność, jeśli chodzi o temperament oraz cechy osobowościowe, 
 kulturowe podobieństwo,  
 wspólne cele, zainteresowania, 
 chęć aktywnego uczestniczenia w życiu domowym, 
 wiara w trwałość małżeństwa, 
 wspólne podejmowanie decyzji. 

H. Izdebska (1986, za: tamże) podkreśla, iż w tworzeniu więzi małżeńskich ma 
znaczenie przestrzeganie zasad: 



              ISSN 2082-7067  3(7)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

 wzajemnego szacunku, poczucia odpowiedzialności za powzięte 
zobowiązania, spokoju, bezpieczeństwa, zadowolenia partnera, 

 poszanowania praw, poglądów, zainteresowań, zawodowej i społecznej 
pracy partnera, 

 zrozumienie, tolerancja wobec współmałżonka, 
 empatia w stosunku do współmałżonka, 
 opanowanie negatywnych emocji, nawet w sytuacjach spowodowanych 

lekkomyślnością, czy nieuwagą partnera, 
 powstrzymanie się od „poważnych” rozmów będąc w stanie 

podenerwowania. 
J. Szopiński (1989) przedstawił proces tworzenia się więzi na zasadzie osobowej 

relacji na trzech poziomach: na poziomie emocjonalnym, poznawczym, dążeniowym 
będących w sprzężeniu zwrotnym. Wynikiem tego sprzężenia zwrotnego jest rozwój 
współodczuwania, współrozumienia oraz współdziałania. 

Podstawową płaszczyzną kontaktu osobowego w małżeństwie jest więź 
emocjonalna. Jej istnienie objawia się w wiedzy oraz uczestniczeniu w radościach i 
smutkach drugiej osoby, które jest możliwe poprzez postawienie siebie w jej roli, bądź 
wyobrażeniu sobie przeżyć tej osoby. Powoduje to powstawanie głębokich związków 
emocjonalnych między małżonkami. Daje również możliwości ubogacenia 
wewnętrznego o nowe przeżycia, sprzyjając rozwojowi osobowemu partnerów. Ze 
względu na to, że współodczuwanie pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z sferą 
emocjonalną, w jej skład wchodzą takie czynniki jak: zaspokajanie potrzeb, empatia, 
otwartość w wyrażaniu uczuć, konflikty. Wybór współmałżonka jest zaspokojeniem 
potrzeby związanej z przeżywaniem przez człowieka własnej wartości (Zalewska, 
2002). 

Równie ważnymi potrzebami są: potrzeba miłości, bezpieczeństwa, szacunku, 
czułości, opiekuńczości, podziwu, samorealizacji, bliskości, uznania, więzi, twórczości, 
afirmacji, potrzeby religijne (tamże). Potrzeba bezpieczeństwa jest istotna przez cały 
czas trwania małżeństwa, a w okresie gdy dzieci opuszczają dom nabiera szczególnego 
charakteru. „Zdani są na wzajemną pomoc i szukają w sobie oparcia by na nowo 
przyzwyczaić się do życia tylko we dwoje. Mają także świadomość ograniczoności 
swoich lat i myślami często sięgają do kresu swego życia. Dlatego tak bardzo jest im 
potrzebne oparcie w drugim człowieku. Często szukają potwierdzenia swoich uczuć, 
akcentując słownie i bezsłownie potrzebę miłości” (tamże, s. 15). Świadomość obecności 
współmałżonka, który otacza opieką i czułością w czasie, gdy problemy zdrowotne 
nasilają się zacieśnia i pogłębia więź, sprawia, że staje się ona dojrzalsza. Małżonkowie o 
długim stażu często odnajdują się w roli dziadków, czują się potrzebni mogąc służyć 
swoim doświadczeniem. Wzrasta także aktywność małżonków w religijnych grupach 
wspólnotowych (tamże). 

„Empatia w małżeństwie stanowi ważny element pożycia kobiety i mężczyzny. 
Pojawia się wtedy, gdy jest się dla drugiej osoby i ze względu na nią. Małżonkowie 
wyrabiają w sobie umiejętność wczuwania się w potrzeby, kłopoty i stany psychiczne 
partnera. Cechuje ich wtedy takt, opanowanie, bardziej wyrozumiały i tolerancyjny 
stosunek do współmałżonka, aniżeli do siebie. Małżonkowie czują się za siebie 
odpowiedzialni. Wysoki stopień empatii u małżonków sprawia, że lepiej się rozumieją i 
sytuacje konfliktowe są rzadsze” (tamże, s. 16). 
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W świetle badań powodzenie i zadowolenie pozostają w ścisłym związku z 
empatią. O wiele większe znaczenie ma empatia kobiet, która pozwala prawidłowo 
funkcjonować związkowi małżeńskiemu. „Empatia jest więc warunkowana różnymi 
aspektami życia małżeńskiego, a zarazem jest czynnikiem, który wywiera znaczny 
wpływa na inne płaszczyzny życia pary małżeńskiej. Im bardziej mąż i żona mogą 
empatyzować, czyli sprawniej komunikować się wzajemnie i adekwatnej rozumieć jedno 
drugie, tym wyższą jakość osiąga małżeństwo, a więc dostarcza partnerom więcej 
zadowolenia, sprawniej funkcjonuje, czyli jest bardziej dobrane” (tamże, s. 16). By 
wystąpiła empatia nie wystarczą tylko specjalne uzdolnienia psychiczne. Na pojawienie 
się empatii mają wpływ zewnętrzne okoliczności, w jakich przypada związkowi 
małżeńskiemu istnieć i funkcjonować m. in. poziom zadowolenia ze stanu 
ekonomicznego rodziny. Poziom empatii w małżeństwie dojrzałym jest wysoki, gdyż 
małżonkowie znają siebie dobrze i potrafią reagować bardziej empatycznie, a to sprzyja 
pogłębianiu się relacji między kobietą a mężczyzną. Istnieje ścisły związek między 
otwartością a satysfakcją z małżeństwa. Wraz ze wzrostem otwartości wzrasta 
satysfakcja. Na otwartość składają się wzajemne: zażyłość stosunków, zaufanie, oraz 
troska o partnera. Otwartość małżonków można charakteryzować dwojako: zamknięcie 
w odrębnych światach skutkujące rozluźnieniem więzi (zwłaszcza gdy dzieci opuszczą 
dom), oraz pełna otwartość wyrażająca się prawidłową komunikacją uwzględniającą 
przeżycia zarówno własne jak i współmałżonka. Konflikty pojawiające się w życiu 
małżonków mogą pełnić funkcje negatywne jak i pozytywne. Najczęstszymi 
przyczynami konfliktów małżeńskich są: niewłaściwe postawy wobec współmałżonka, 
nieudane życie seksualne, konflikt ról, złe warunki mieszkaniowe, oddziaływanie osób 
trzecich. Niekiedy stają się one przyczyną rozpadu małżeństwa. Z drugiej strony dają 
możliwość głębszego zastanowienia się i przeanalizowania problemów. Gdy 
małżonkowie szukają dróg rozwiązania nieporozumień konflikty prowadzą do integracji 
małżonków. „Wyeliminowanie sytuacji konfliktowych z życia małżeństwa nie jest 
możliwe. Konflikty w małżeństwie pojawiają się, nawet jeśli dotychczas się nie pojawiły, 
są po prostu nieuniknione i należą do tego, co nazywa się normalnym życiem. 
Przyjmując zatem konflikt, przyjmuje się jednocześnie odmienne dążenie drugiego 
człowieka” (tamże, s. 19). Więź intelektualna, czyli współrozumienie pozwala na 
wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i refleksji. Inspiruje poznawczo, ułatwia 
dostrzeganie i rozwiązywanie problemów. Komunikacja w bliskich związkach obejmuje 
sprawy uczuć i trosk. „Zamiast mówić o tych uczuciach otwarcie i szczerze, pozwala się 
często, by przeradzały się one we wrogość, co tylko zaostrza urazę i brak poczucia 
bezpieczeństwa, które przede wszystkim zapoczątkowały komunikację. L. Grzesiuk i E. 
Trzebińska (1978) podkreślają dodatnie i ujemne konsekwencje bezpośredniej 
komunikacji. Z jednej strony stwarza ona jasność sytuacji, wzrasta poczucie tożsamości 
osoby i rozwija się zdolność odbioru i przekazu przeżyć człowieka, wyładowania 
negatywnych emocji. Z drugiej strony niesie ryzyko negatywnej oceny przez partnera. 
Otwartość stwarza możliwość głębszego zranienia w przypadku braku zrozumienia lub 
odrzucenia. Gdy istnieje więź w sferze emocjonalnej i intelektualnej możliwe jest 
współdziałanie. Podstawą działania jest współodczuwanie i współrozumienie. 
Współdziałanie objawia się w trosce o istnienie i trwałość domu rodzinnego oraz w 
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zaspokajaniu potrzeb partnera i dzieci. Więź współdziałania obejmuje: podział ról, 
realizowanie wartości oraz wspólnotę zainteresowań (tamże). 
 Współodczuwanie, czyli współodczuwanie przeżyć to główny wyraz więzi 
emocjonalnej, obejmujący sferę emocjonalną, odpowiedzialnej za kontakt osobowy w 
małżeństwie. Współodczuwanie pozwala na przeżywanie radości, smutków drugiej 
osoby. Wynikiem stawiania siebie w roli drugiej osoby, bądź uzmysławianie sobie 
przeżyć drugiej osoby prowadzi do pogłębiana związków emocjonalnych w 
małżeństwie, co więcej, wzbogaca życie wewnętrzne partnerów, rozwija ich osobowość 
(Ryś, 1999). 

Aby współdoznawanie miało swe miejsce w relacji małżeńskiej, konieczne jest 
spełnienie określonych wymagań, takich jak: emocjonalna wrażliwość, 
spostrzegawczość, określony poziom doświadczenia, współdziałania, określony poziom 
inteligencji.  

Współrozumienie stanowi kontakt werbalny i pozawerbalny między małżonkami 
na poziomie intelektualnym. Kontakt ten prowadzi do wymiany doświadczeń, refleksji, 
spostrzeżeń, motywuje do rozwoju poznawczego, umożliwia dostrzeganie oraz 
poszukiwanie rozwiązania problemów. Współrozumienie jest niezbędne w osobowym 
kontakcie. Tolerancja, aktywne słuchanie i rozumienie wzmacniają zagadnienie 
współrozumienia (tamże).  

Współrozumienie pozwala na: lepsze poznanie współmałżonka; na pogłębienie 
wiedzy na temat umiejętności postępowania i przewidywania zachowań partnera; na 
akceptację współmałżonka; na wzmocnienie zdolności do przebaczania. Im lepiej 
zaspokojony poziom podstawowych potrzeb małżonków, tym bardziej wzrasta stopień 
współrozumienia współmałżonków (tamże). Współdziałanie jest efektem istnienia 
współodczuwania oraz współrozumienia. Współdziałanie polega na: trosce o partnera; 
trwałości rodzinnego domu; dbałości o zaspokajanie potrzeb współmałżonka oraz 
dzieci.  

K. Godorowski (1987) przedstawia trzy typy współdziałania w małżeństwie : 
 Współdziałanie partnerskie polegające na wspólnym podejmowaniu ważnych 

decyzji. Relacja małżeńska opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, 
tolerancji. Priorytet stanowi dobro oraz poczucie odpowiedzialności za rodzinę. 

 Współdziałanie polegające na tym, iż wszelkie podejmowanie decyzji czy działań 
spoczywa na jednym współmałżonku, druga osoba jest podporządkowana. Takie 
współdziałanie może być udane pod warunkiem, iż małżonkowie akceptują taką 
sytuację. 

 Współdziałanie oparte na nieustannej walce o przewagę jednego z partnerów. 
Często takiemu współdziałaniu towarzyszy poczucie krzywdy, wrogości. 
Współdziałanie małżonków to przede wszystkim realizacja celu, postawionego 

przez dane małżeństwo. Cel ten łączy się między innymi z realizacją potrzeby sensu 
życia. Ponadto współdziałaniu sprzyja wspólne zapatrywanie na życie, wspólne 
wartości, ideały (Ryś, 1999). 

Ryś (1999) podkreśla także, iż ważnym aspektem w powodzeniu pożycia 
małżeńskiego jest określony podział ról. Jakość związku wzrasta wraz z satysfakcją z 
pełnionych ról oraz zadowoleniem z oczekiwań odnośnie do pełnionych ról. 
Współdziałanie w codziennym życiu, w tych samych zadaniach pogłębia uczucie oraz 
zbliża współmałżonków do siebie. Słabe współdziałanie czy jego brak powoduje, iż 
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małżonkowie żyją obok siebie, nie ma między nimi głębokiej przyjaźni, sympatii oraz 
solidarności (tamże).  

Brak współuczestniczenia w zwykłej codzienności zwiększa ryzyko pojawienia 
się bierności i apatii w związku. Małżonkowie, którzy wyznaczają sobie cel, mają 
poczucie sensu życia i chcą być potrzebni dla siebie i innych, są w stanie przetrwać 
nawet największe trudności (tamże). Na żywotność więzi małżeńskiej, podlegającej 
ciągłemu rozwojowi wpływa między innymi wspólne spędzanie wolnego czasu, aktywne 
życie towarzyskie, serdeczne, życzliwe, troskliwe stosunki między partnerami (tamże). 

 
3. Miłość małżeńska 

 
Miłość małżeńska nieustannie podlega procesom przemiany. Na jakość tej miłości 

wpływa dojrzałość osobowa partnerów, zdolność do przezwyciężania samego siebie, 
wrażliwość na drugiego człowieka oraz przeżywanie pozytywnych uczuć. Co więcej 
dodatnie uczucia umożliwiają pogłębienie zaangażowania się we wspólne sprawy, a 
aktywny udział w nowych sytuacjach, według A. Wielowieyskiego (1974, za: Ryś, 1999) 
przyspiesza proces osobowego dojrzewania współmałżonków, również wpływa na 
trwałość relacji między nimi, opartej na zaufaniu oraz poczuciu bezpieczeństwa. 

Rozwój namiętności, zaangażowania i intymności w miarę trwania związku 
według R. J. Sternberga (1986; za: Wojciszke, 1993) przebiega następująco: uczucia 
fascynacji oraz zakochania są wstępem do dojrzałej miłości. Ta pierwsza faza miłości 
objawia się poprzez bardzo intensywne przeżywania, idealizowanie ukochanej osoby. 
Miłość wówczas staje sie sprawą nadrzędną. Po jakimś czasie przekształca się w głębsze 
uczucie. Wzrasta pragnienie: okazywania wzajemnej miłości, wzajemnego 
porozumienia, współżycia seksualnego. Młode małżeństwo zwykle posiada bogate życie 
erotyczne, wynikające z potrzeby bliskości, z obopólnego przeżywania czy wzajemnej 
zależności. W procesie rozwoju miłości uwidacznia się przemiana z postawy biorcy do 
postawy dawcy, przy czym temu przejściu może towarzyszyć wiele zagrożeń dla 
trwałości małżeństwa. By tego uniknąć należałoby przyjąć postawę współpracy, 
ofiarności oraz świadomego starania się o pogłębienie i rozwijanie miłości. Faza ta 
odznacza się krytycyzmem wobec współmałżonka, dlatego wówczas istotna jest 
akceptacja partnera takim, jakim on jest. Akceptacja wad u współmałżonka jest 
momentem, od którego zaczyna się dojrzała miłość (tamże, s. 68-69).  

R. Mucchielli (1988, za: Ryś, 1999) wyróżnia następujące cechy dojrzałej miłości: 
zaangażowanie się współmałżonków polegające na planowaniu, tworzeniu, umacnianiu 
wspólnej drogi na przyszłość, pragnienie potomstwa, umiejętność jednoczenia się na 
wyższych poziomach, odpowiedzialność małżonków za całość życia małżeńskiego oraz 
rodzinnego. 

W przypadku dojrzałej miłości, małżonkowie są otwarci na siebie, otwarci na 
przyjęcie każdego dziecka, tworzą trwałą jedność. Ponadto dojrzała miłość 
charakteryzuje się: życzliwością, wrażliwością na potrzeby drugiej osoby, akceptacją, 
zrozumieniem, uznaniem, porozumieniem, pomocą w rozwoju i realizacji pragnień, 
dążeń. W atmosferze takiej miłości rozwija się altruizm wobec współmałżonka, 
afirmacja współmałżonka, coraz bardziej zostaje ona pozbawiona skłonności do 
wyliczania wad, obowiązków (Ryś, 1999).  
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Dojrzała miłość charakteryzuje się również spokojem, zaufaniem, 
odpowiedzialnością za jakość wzajemnych więzi. Co więcej małżeńska miłość powinna, 
w miarę trwania związku, rozwijać się, przekształcać w stronę coraz większego zaufania, 
poczucia bezpieczeństwa (Rostowski, 1987). 

Do rozwoju miłości niezbędna jest świadoma, nieustanna aktywność 
współmałżonków, w przeciwnym razie miłość z biegiem czasu wygasa. Takimi 
czynnikami wchodzącymi w skład dojrzałej miłości są: współobecność, 
współodczuwanie, współdziałanie (Szopińska i Szopiński, 1980). 

Współobecność to inaczej pragnienie bliskości. Współodczuwanie oraz 
współdziałanie to wzajemne zrozumienie, zaufanie, porozumienie, współpraca. 

Robert Sternberg sformułował trójczynnikową teorię miłości, według której na 
miłość składają się trzy podstawowe elementy, takie jak intymność, namiętność i 
zaangażowanie (Sternberg, 2007). 

Intymność odnosi się do uczuć i działań wywołujących bliskość, wzajemną 
zależność małżonków od siebie i przywiązanie. Zawiera w sobie następujące składniki: 
chęć dbania o dobro partnera, doświadczanie szczęścia przy ukochanej osobie, szacunek 
dla partnera,  świadomość, że można w trudnych chwilach liczyć na partnera,  wzajemne 
zrozumienie oraz dawanie i otrzymywanie emocjonalnego wsparcia, dzielenie się 
przeżyciami, intymnymi informacjami, a także swoją własnością z ukochaną osobą 
(tamże). 

Nie wszystkie wyżej wymienione uczucia i działania muszą wystąpić, aby można 
było mówić o intymności. Dla jej zaistnienia wystarczy dowolny zestaw dużej liczby tych 
składników. Struktura intymności nie zależy od tego, czy występuje pomiędzy 
małżonkami, rodzeństwem, czy w relacji rodzic-dziecko. Oznacza to, że – w 
przeciwieństwie do namiętności – nie stanowi ona zbioru uczuć charakterystycznych 
tylko dla miłości pomiędzy parterami czy małżonkami, ale dla miłości w ogóle (Sterberg, 
2007). 

Przemiany intymności w miarę trwania małżeństwa są łagodne, to znaczy siła 
przeżyć i doświadczeń z nią związanych wrasta powoli i jeszcze wolniej opada. Spadek 
związany jest z tym, iż psychologiczne zyski maleją wraz z upływem czasu. Wartość 
każdej nagrody zmniejsza się w wyniku wzrostu częstości jej uzyskiwania, ponieważ 
człowiek przyzwyczaja się do nagród. Jeśli są one rzadkie, odbierane są jako atrakcyjne, 
ponieważ stanowią pozytywny aspekt związku i czynią go wartościowym i 
wzmacniającym. Nagrodą mogą być cechy indywidualne, konkretne zachowanie 
partnera, ale również fakt posiadania dostępu do pieniędzy, statusu czy kręgu 
interesujących znajomych za sprawą partnera (Wojciszke, 1999). 

Pozytywne odczucia, które składają się na intymność wiążą się m.in. z 
umiejętnością komunikowania się, wzajemnym zrozumieniem i udzielaniem sobie 
wsparcia i pomocy. Wiele z tych umiejętności wykształca się z czasem, gdy partnerzy 
poznają siebie i uczą się rozpoznawać stany emocje drugiej osoby. Wzrost liczby 
udanych wzorców porozumiewania się i odpowiedniego zaspokajania wzajemnych 
potrzeb prowadzi do ich utrwalenia i zautomatyzowania. Jednak gdy partnerzy przestają 
doświadczać niepewności, a niespodzianki stają się coraz rzadsze, zaczyna pojawiać się 
rutyna, a psychiczne zyski z relacji maleją, pociągając za sobą spadek poziomu 
intymności. Dlatego ważne jest, aby w miejsce automatyzmów i rutyny pojawiały się, 
nawet w długoletnich małżeństwach, nieoczekiwane zdarzenia (Wojciszke, 1993).  
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Namiętność jest konfiguracją emocji o dużym natężeniu, zarówno pozytywnych 
(zachwyt, radość, pożądanie) jak i negatywnych (zazdrość, niepokój, tęsknota, ból), 
którym często towarzyszy silne pobudzenie fizjologiczne. Przejawem namiętności są 
między innymi: uczucie podniecenia, pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości, 
przypływ energii, obsesja na punkcie partnera, kontakty seksualne, marzenia na jawie 
itp. (Wojciszke, 2005). 

Występuje tu silna tęsknota za maksymalnym zbliżeniem z ukochaną osobą. W 
związku miłosnym doświadczenie to może być zdominowane przez pragnienia 
erotyczne, jednak nie należy ich uznawać za istotę namiętności, bowiem inne potrzeby, 
takie jak potrzeba samouznania, dowartościowania własnej osoby, opieki, podległości 
czy dominacji również przyczyniają się do odczuwania namiętności (Sternberg, 2007). 

Przemiany namiętności są bardzo dynamiczne, na początku związku rośnie ona 
gwałtownie, bardzo szybko osiąga maksymalne natężenie, po czym równie szybko 
maleje. Po intensywnym spadku następuje krótka stabilizacja na dużo niższym 
poziomie, a następnie namiętność wygasa całkowicie, czemu towarzyszy depresja oraz – 
jednocześnie – tęsknota za namiętnością i niechęć do niej (Wojciszke, 1993). 

Zaangażowanie można określić jako uczucia, myśli, działania oraz decyzje 
zmierzające ku przekształceniu miłosnej relacji w trwały związek oraz podtrzymaniu 
tego związku mimo pojawiających się przeszkód (Sternberg, 2007). Spośród składników 
miłości poddaje ono się w najwyższym stopniu świadomej kontroli, a jednocześnie jest 
elementem najbardziej stabilnym w udanym związku. Może być jedynym, chociaż 
skutecznym czynnikiem utrzymującym długoletnie małżeństwo (Wojciszke, 2005).  
Wysiłek, który małżonek wkłada w utrzymanie zaangażowania stanowi proces jego 
samopodtrzymywania. Dana osoba przekonuje siebie i innych, że jej starania się 
opłacają, a jej postępowanie jest słuszne, co z kolei powoduje, iż jeszcze chętniej 
inwestuje w zaangażowanie (tamże).  

Inne czynniki podtrzymujące zaangażowanie to: pozytywne podsumowanie 
zysków i strat uzyskiwanych w małżeństwie, mała atrakcyjność alternatywnych 
związków dostępnych partnerom oraz różne ograniczenia przeszkadzające w 
zakończeniu związku, zarówno te o charakterze formalnym (legalizacja związku – 
małżeństwo), jak i nieformalnym (system wartości, naciski rodziny, posiadanie dzieci) 
(tamże). 

Trzy opisane czynniki po uwzględnieniu możliwych konfiguracji tworzą różne 
rodzaje miłości w postaci przypadków granicznych (Sternberg, 2007). Miłość może 
zawierać tylko jeden składnik bądź obejmować je wszystkie. Przykładowo ktoś może 
odczuwać wielką namiętność do drugiej osoby, której nie zna na tyle, aby powstała 
intymność i zaangażowanie - jest to zauroczenie. Jeśli w miarę rozwoju takiego związku 
pojawia się namiętność, to mówimy o miłości romantycznej, która może z kolei 
przerodzić się w miłość pełną (doskonałą), mieszczącą w sobie dodatkowo 
zaangażowanie. Wszystkie rodzaje miłości w teorii trójczynnikowej przedstawia 
Rysunek 1. Należy jednak zwrócić uwagę, że realnie istniejące związki rzadko są czystym 
przykładem tych rodzajów – najczęściej występują w nich trzy komponenty, ale w 
różnych proporcjach (Aronson, Wilson i Akert, 2006). 
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Rysunek 1. Trójkąt miłości (Sternberg, 1988, za: Aronson i inni, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Rys. 1. Trójczynnikowa koncepcja miłosci 
 

 
II.  Rozwój miłości i więzi w małżeństwie 
 
Wyróżnione przez Sternberga elementy miłości występują w różnych związkach 

w innych proporcjach i inna jest ich istotność. Trzeba jednak podkreślić, że czynniki te 
zmieniają się także w czasie w ramach jednego związku, zarówno pod względem 
intensywności jak i treści. Zmiany te są nieuniknione, jako następstwo dynamiki 
intymności, namiętności oraz zaangażowania, i wynikają z samej istoty miłości, a nie z 
uwarunkowań zewnętrznych, które decydują jedynie o szybkości i natężeniu zmian 
(Sternberg, 2007; Wojciszke, 2005). 

Analizując dynamikę trzech składników miłości można wyróżnić 6 typowych 
etapów związku: 

1) zakochanie – występuje tylko namiętność; 
2) romantyczne początki – obecna namiętność i intymność;  
3) związek kompletny – obejmuje namiętność, intymność i zaangażowanie; 
4) związek przyjacielski – występuje intymność i zaangażowanie przy braku 

namiętności;  
5) związek pusty – istnieje już samo zaangażowanie;  
6) rozpad związku – wycofanie nawet zaangażowania (Wojciszke, 2005). 
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Rysunek 2. Dynamika trzech podstawowych komponentów miłości (Wojciszke, 1993). 

 
Określone fazy nie muszą zawsze występować w wymienionej kolejności, choć 

tak bywa najczęściej. Im wcześniejsze stadium, tym trwa ono krócej i tym większe 
prawdopodobieństwo, że przerodzi się w kolejny etap. Późniejsze fazy są coraz dłuższe 
(poza rozpadem związku, gdzie decyzja o wycofaniu zaangażowania szybko kończy 
małżeństwo). Często najmniej zadowalające stadium związku – związek pusty – trwa 
dłużej niż poprzednie stadia łącznie (Wojciszke, 1993).  

Większość udanych małżeństw wychodzi poza pierwsze trzy fazy. Należy jednak 
pamiętać, że motorem tych etapów jest namiętność, której w zasadzie nie sposób 
świadomie kontrolować, dlatego zakochanie, romantyczne początki i związek kompletny 
dość szybko przemijają. Natomiast w kolejnych etapach coraz większe znaczenie ma 
zaangażowanie poddające się całkowicie racjonalnemu osądowi oraz intymność, która 
również dzięki staraniom i umiejętnościom może być kontrolowana, toteż późniejsze 
fazy trwają dłużej (tamże). 

 
1. Zakochanie 

 
W chwili poznania nowej osoby zaczynają się rozwijać wszystkie składniki 

miłości, aczkolwiek w pierwszym etapie to namiętność rośnie gwałtownie i staje się 
jedynym komponentem zakochania (Wojciszke, 1993). Trzeba jednak zaznaczyć, że 
„zakochanie nie musi być pierwszą fazą miłości - przypływ namiętności może zdarzyć 
się nawet po długiej znajomości i być nieoczekiwanym rezultatem powoli narastającej 
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intymności” (Wojciszke, 1993, s. 22). Wówczas kolejność etapów miłości zmienia się, a 
cały związek zaczyna się od przyjaźni. Jednak w naszym kręgu kulturowym to miłość od 
pierwszego wrażenia jest najbardziej stereotypowym początkiem miłości (Aronson i 
inni, 2006). 

Ellen Berscheid i Elaine Walster (1974, za: Wojciszke, 1993) stworzyli koncepcję 
wyjaśniającą rozwój namiętności jako wynik przeżywania przez jednostkę 
intensywnego napięcia emocjonalnego oraz interpretowania go jako efekt własnej 
miłości do partnera, przy czym – co istotne – rzeczywistą przyczyną napięcia wcale nie 
musi być ukochana osoba. Może ono zostać przeniesione z innego bodźca, który 
powoduje zwiększenie fizjologicznego pobudzenia, a którego dana osoba nie postrzega 
jako źródło pobudzenia.  

Namiętność może rozwinąć się w wyniku subiektywnego przeniesienia 
powstałego pobudzenia fizjologicznego zarówno neutralnego, np. po wysiłku fizycznym, 
jak i wywołanego pozytywnymi czy negatywnymi emocjami. Pozytywne uczucia nie 
zwiększają ogólnie atrakcyjności płci przeciwnej, ale powodują wzrost atrakcyjności 
osób, które i tak wydają się już danej jednostce dość pociągające, a pogłębiają ujemną 
ocenę wyglądu zewnętrznego osób, które od początku jej się nie podobały. Według 
takiego schematu działa także pobudzenie seksualne. Natomiast negatywne emocje 
mogą wywołać zarówno efekt fałszywego przypisania pobudzenia, a co za tym idzie 
wzrost atrakcyjności partnera, jak i zjawisko prostego warunkowania znaku emocji, 
skutkujące spadkiem atrakcyjności (Wojciszke, 1993). 

 
2. Romantyczne początki 

 
Zakochany człowiek pragnie częstych i bliskich kontaktów z partnerem. Jeśli 

druga osoba odwzajemnia jego uczucia, rozwija się intymność, a związek wchodzi wtedy 
w fazę romantycznych początków. Jest to, podobnie jak zakochanie, stadium 
krótkotrwałe, bowiem występowanie razem namiętności i intymności jest samo w sobie 
nagradzające i skłania do dalszego utrwalania takiej pozytywnej relacji. Kiedy w 
rezultacie tego partnerzy podejmują decyzję o zaangażowaniu w budowanie związku, 
przechodzi on w kolejną fazę - związku kompletnego. Jest to bardzo często moment, w 
którym zakochani ludzie postanawiają zawrzeć związek małżeński (Wojciszke, 1993) 

Dzięki temu, że partnerzy odkrywają się wzajemnie, wzrasta intymność, zwiększa 
się zaufanie i lubienie, wzajemne przywiązanie. Małżonkowie zbliżają się do siebie i 
czują, że mogą podzielić się swoimi problemami. Jednak odkrywanie się przed drugim 
człowiekiem niesie pewne ryzyko - oznacza ujawnienie także swoich słabości, wad, 
wstydliwych spraw. Jednostka boi się ośmieszenia i odrzucenia. Obawy takie szczególnie 
często mają mężczyźni (tamże). 

Jak to już było opisane w odniesieniu do intymności, nieprzewidywalność 
początkowo nasila namiętność, ale w miarę upływu czasu przestaje być czymś 
ekscytującym. Zdolność przewidywania zachowań partnera to krok ku zaufaniu. 
Uwieńczeniem procesu budowy zaufania jest wiara w przywiązanie partnera. Sprawia 
ono, że dana osoba czuje się bezpieczniej, staje się milsza i bardziej towarzyska, pragnie 
bliskości i czułości, pojawia się też własny system komunikacji między partnerami np. 
specyficzne słowa, zdrobnienia (Wojciszke, 1993). 
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W związku występuje także efekt czystej ekspozycji, który polega na tym, że im 
częściej jesteśmy nastawieni na ekspozycję bodźca tym bardziej jesteśmy skłonni ten 
bodziec polubić. Spotkanie jest swego rodzaju nagrodą, zakochany człowiek je lubi, bo 
dostarcza przyjemnych doznań. Częściej spotykając się z ukochaną osobą usuwa także 
niepewność i wie, czego może się spodziewać (Sternberg, 2007). 

Na etapie romantycznych początków pojawia się także responsywność. Według 
Wojciszke (1993, s. 75) „partner jest responsywny w kontakcie o tyle, o ile to, co mówi i 
robi, stanowi odpowiedź (respons) na nasze własne działania”. Oznacza to, że ludzie 
tworzący związek odczuwają miłość z wzajemnością, koncentrują się na wzajemnych 
potrzebach i dobrostanie i podejmują działania aby zaspokoić te potrzeby. Ufają, że ich 
partner postąpi tak samo, dzięki czemu czują się bezpiecznie i pewnie w związku (Clark i 
Monin, 2007). 

 
3. Przemiany w małżeństwie po pojawieniu się dziecka 
 
Pojawienie się dziecka często zmusza do przewartościowania dotychczasowej 

hierarchii potrzeb, zwłaszcza gdy wcześniej zainteresowania małżonków skupiały się na 
problemach wzajemnej więzi, życia towarzyskiego, osiągnięć zawodowych itp. „Przy 
czym zmiany nie ograniczają się wyłącznie do przesunięć w programie 
dotychczasowych zajęć, aby wygospodarować czas na pielęgnowanie dziecka; dużo 
poważniejsze zmiany dokonują się w sferze emocjonalnej małżonków i w ich 
nastawieniu do wspólnego życia. Być może dopiero w tym czasie zaczynają rozumieć i 
respektować potrzebę przedkładania interesów drugiego człowieka – w tym przypadku 
dziecka – ponad potrzeby własne” (Celmer, 1989, s. 47). Współmałżonek ocenia swojego 
partnera z nowej perspektywy – jako rodzica. Niekiedy jedno z partnerów rezygnuje z 
własnych roszczeń, w przeświadczeniu, że potrzeby dziecka są najważniejsze. Zdarza się 
dość często, że matka zaabsorbowana opieką nad dzieckiem nie potrafi okazać 
małżonkowi jak bardzo go kocha i jak bardzo jest jej potrzebny, wtedy małżonek czuje 
się zaniedbany, osamotniony i niepotrzebny. Nieporozumienia związane z tą sytuacją 
wynikają z zaburzeń w komunikacji między małżonkami. Przedłużanie się tego stanu 
prowadzi do dezorganizacji związku, gdyż żadna ze stron nie potrafi określić się w 
swojej roli, a przez to oczekiwania zgłaszane wobec partnera są niejasne i pełne 
sprzeczności (tamże). „W przewidywaniach dotyczących przyszłości nie bierze się na 
przykład pod uwagę odmienności psychiki kobiety i mężczyzny, co sprawia, że każde z 
nich inaczej przeżywa swoje rodzicielstwo, mimo, że decyzja o powiększeniu rodziny a 
potem radość i duma z faktu narodzin dziecka mogła być wspólna” (tamże, s. 51). Losy 
nowej rodziny mogą się potoczyć zgoła odmiennie. Dzieje się tak wtedy, gdy 
małżonkowie żyją w spójnym związku partnerskim opartym na wzajemnych uczuciach. 
Więź małżeńska zostaje podbudowana i wzmocniona nowymi funkcjami rodzicielskimi, 
a małżonkowie dążą do utrzymania równoważności relacji. „Obie te relacje mają wiele 
wspólnego, ale każda z nich charakteryzuje się odmienną specyfiką i dostarcza innego 
rodzaju satysfakcji. Dlatego uszczuplanie więzi małżeńskiej przesadnie pojmowanym 
rodzicielstwem przynosi straty nie tylko małżonkom, ale również ich dzieciom, które są 
w takim układzie pozbawione możliwości nauczenia się zasad prawidłowej relacji 
między kobietą a mężczyzną. Dorośli natomiast osłabiają swoją więź małżeńską, 
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pozbawiając się ważnego dla siebie źródła dowartościowania” (Celmer, 1989, s. 48). W 
momencie, gdy dorosłe już dzieci podejmą samodzielną egzystencję okazuje się, że 
małżonkowie są sobie obcy. Tą obcość chcą rekompensować ingerując w życie 
dojrzałych dzieci utrudniając im usamodzielnienie się.  

Młodzi małżonkowie są skłonni uważać, że zarówno łączące ich uczucie oraz 
potrzeby będą trwałe i niezmienne. Rozpoczynają wspólne życie nie mając świadomości, 
iż konfrontacja z czekającymi ich trudnościami połączona z często odmiennymi 
postawami i oczekiwaniami współmałżonka może okazać się trudna. Gdy oczekują 
zmian, wyobrażają je sobie na ogół korzystnie. „Perspektywy te są zawsze traktowane 
jako szansa polepszenia standardu życiowego, bez uwzględnienia faktu, że realizacja 
każdej z tych możliwości pociągnie za sobą wiele zmian nie tylko w formach i treściach 
ich dotychczasowego życia, ale również w nich samych” (tamże, s. 37). Współmałżonek 
na ogół nie zauważa zachodzących w nim zmian, ale dostrzega je wyraźnie w 
zachowaniu partnera. 

Nadmierna izolacja jak również dopuszczanie silnej ingerencji z zewnątrz do 
spraw małżeńskich są bardzo niekorzystne dla rozwoju więzi między małżonkami. 
„Najczęstszym problemem dla dwóch, a bywa, że i dla trzech wspólnie mieszkających 
generacji – podobnie zresztą, jak dla małżeństw mieszkających samodzielnie – jest 
ustalenie swoich układów w taki sposób, aby przy zachowaniu niezbędnej autonomii, 
nie zamykać się przed bodźcami płynącymi ze świata zewnętrznego (…) Z kolei odcięcie 
się od dopływu informacji i bodźców z zewnątrz skazuje związanych ze sobą ludzi (…) 
na rodzaj egzystencji, który skutecznie blokuje ich rozwój” (tamże, s. 42-43). 
Utrzymywanie stałych kontaktów ze światem zewnętrznym pozwala małżonkom 
indywidualnie rozwijać aktywność, niezależnie od współmałżonka. Nieograniczony 
rozwój, który nie narusza jednocześnie spoistości układu, daje obojgu małżonkom 
poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, co sprzyja zacieśnianiu więzi i miłości.  

 
4. Rozwój miłości w małżeństwie 

 
Zawarcie małżeństwa jest poważną decyzją, świadczącą zazwyczaj o bardzo 

dużym poziomie zaangażowania partnerów, co oznacza z kolei przejście z fazy 
romantycznych początków do fazy związku kompletnego. Wielu ludziom wydaje się, że 
ślub to takie wydarzenie w życiu, po którym jakby wszystko zostało zadecydowane, 
postanowione i zrealizowane, że zostaje już tylko po prostu być razem. Tymczasem ślub 
to dopiero początek długiej drogi. Według B. Wojciszke to, co jest najważniejsze we 
wspólnym życiu małżonków i nabiera pierwszoplanowego znaczenia to współzależność 
partnerów (Wojciszke, 1993).  

Współzależność jest naturalnym zjawiskiem społecznym, gdyż każdy kontakt 
czy też relacja, powoduje wzajemne wpływanie na siebie osób, jednak z uwagi na 
bliskość partnerów, w małżeństwie (w związku kompletnym) współzależność nabiera 
szczególnego znaczenia. Nikt inny nie wpływa tak intensywnie na myśli, uczucia i czyny 
jak najbliższa osoba. Współzależność partnerów rozpatrywać można na trzech 
płaszczyznach: 1) współzależność działań, 2) współzależność uczuć, 3) samospełniające 
się proroctwo.  

Współzależność skutków działań polega na tym, że skutki czynów jednej osoby 
nie zależą już tylko od niej samej i od jej czynów, lecz także od tego, co robi partner 
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(tamże). Partnerzy uczą się dążyć do wspólnego dobra we wzajemnym zaufaniu, że to 
wspólne dobro jest celem dla nich obojga. Im dłużej jednak trwa związek (małżeństwo), 
tym większe prawdopodobieństwo, że partnerzy zranią siebie nawzajem, chociażby 
przez egoistyczne zachowania. Egoistyczne zachowanie jednego partnera, które 
niekoniecznie może mieć złe intencje, może rozpocząć wymianę dalszych negatywnych 
czynów i uczuć, w myśl zasady „oko za oko, ząb za ząb”. Taki bieg wydarzeń świadczy 
jednak już o spadku intymności i wzajemnego zaufania.  

Współzależność partnerów nie musi oznaczać ograniczenia osobistej wolności. 
Bliski związek z drugą osobą jest źródłem ogromnego wsparcia społecznego, którego 
każdy potrzebuje do dobrego samopoczucia psychicznego. Powołując się na Cohen’a i 
Wills’a Wojcieszke podkreśla, że „wsparcie społeczne, szczególnie ze strony partnera 
bliskiego związku, spełnia funkcję bufora chroniącego przed stresem” (Wojciszke, 
1993). bliski partner jest wsparciem emocjonalnym w stresującej sytuacji, daje wsparcie 
informacyjne, a także udziela bezpośredniej pomocy, przez co trudna sytuacja znoszona 
jest o wiele lepiej i postrzegana jako mniej zagrażająca, co z kolei redukuje stres. 

Współzależność uczuć jest kolejnym ważnym elementem w związku 
kompletnym. Wzajemne dzielenie zarówno pozytywnych uczuć jak i negatywnych jest 
naturalną rzeczą w udanym związku. Uczucia jednego partnera silnie oddziałują na 
uczucia drugiego i są dla niego bardzo ważne. Podzielanie uczuć powoduje upodabnianie 
się partnerów do siebie, zarówno dosłownie jak i psychicznie, podobne stają się dla 
obojga źródła radości i smutków. Małżonkowie, którzy współbrzmią emocjonalnie są 
także bardziej zadowolenie ze swojego związku (tamże).  

W związkach kompletnych zdarza się także, że myślenie o partnerze wpływa na 
jego działania, co nazywa się w psychologii zjawiskiem samospełniającego się 
proroctwa. Sposób postrzegania partnera powoduje, że osoba ta wręcz prowokuje 
partnera do takich zachowań, które będą zgodne z tym sposobem postrzegania. 
Samospełniające się proroctwo- jego mechanizm- może mieć ogromne znaczenie nawet 
w tak ważnej kwestii jak poczucie bycia kochanym lub nie kochanym przez partnera, co 
wywołuje określone zachowania (zgodne z danym założeniem). Wynika stąd jeszcze 
jedna ważna prawidłowość: osoby o wysokiej samoocenie i poczuciu wartości 
pozytywnie będą interpretować niejednoznaczne zachowania partnera, natomiast osoby 
o niskiej samoocenie i małym poczuciu wartości będą takie zachowania partnera 
interpretować negatywnie, jako oznakę braku miłości (Wojciszke, 1993). W sytuacji 
trudności w związku, pozytywne przekonanie o uczuciach partnera ma szczególnie duże 
znaczenie dla pokonywania owych trudności.  

Ważnym elementem związku kompletnego jest według Wojciszke empatia, 
czyli umiejętność „wczuwania się partnerów w siebie nawzajem i porozumiewania się ze 
sobą”. Empatia przejawiać się może m.in. w przyjmowaniu punktu widzenia partnera, 
zrozumieniu jego racji, argumentów, sposobu myślenia, w emocjonalnym 
współbrzmieniu oraz własnym cierpieniu na widok cierpiącego partnera. Empatia 
oznacza pozbywanie się egocentryzmu na rzecz tolerancji dla odmiennych poglądów 
partnera. Zdolność przyjmowania punktu widzenia partnera owocuje mniejszą liczbą 
konfliktów w związku oraz wzrostem satysfakcji ze związku (Long i Andrews, 
1990).satysfakcja ze związku w dużym stopniu zależy także od tego, jakie oczekiwania 
mają wobec siebie partnerzy. Istotne jest zrozumienie, że partner nie jest idealny i nie 
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może jednocześnie posiadać wszystkich oczekiwanych cech. Wojciszke (1993) powołuje 
się na tzw. teorię sprawiedliwości, według której „nierównowaga w wymianie dóbr jest 
nieprzyjemna nie tylko dla partnera wykorzystywanego, ale także dla partnera 
wykorzystującego” (s. 124). Wspomniane dobra mogą być rozmaite, od atrakcyjności 
fizycznej partnera począwszy, przez dobra materialne, na dobrach psychicznych i 
duchowych skończywszy. Nawet w związku kompletnym zasada sprawiedliwej 
wymiany ma znaczenie, ponieważ obdarowując ukochaną osobę, pomimo naszej 
bezinteresowności i własnego poświęcenia, podświadomie oczekujemy lub pragniemy 
odwzajemnienia przez partnera. Jednym z bardzo ważnych dóbr, jakimi mogą 
obdarować się partnerzy, jest zaangażowanie, które wzmacnia trwałość związku i jest 
odbierane przez drugą osobę jako dowód troski o relacje. 

Bardzo dużym zagrożeniem dla związku kompletnego są według B. Wojciszke 
(1993) „naturalna śmierć namiętności”, oscylowanie pomiędzy miłością z nienawiścią 
oraz zazdrość.  

Każdy związek, prędzej czy później, stanie przed problemem spadku 
namiętności we wzajemnych relacjach. Namiętność obumiera w miarę trwania związku 
dwojga ludzi, ponieważ taka jest jej natura. Jak wspomina B. Wojciszke, namiętność jest 
napędzana głównie przez wyidealizowany obraz partnera oraz jego uwielbienie, które 
nie mają dużo wspólnego z rzeczywistością. W miarę trwania związku, partnerzy 
poznają siebie nawzajem, dostrzegają swoje wady, a wtedy niemożliwe staje się 
bezgraniczne uwielbienie drugiej osoby, w efekcie czego spada namiętność.  

Kolejnym zagrożenie dla związku kompletnego jest współwystępowanie 
miłości i nienawiści,. Choć z jednej strony wydaje się dalece nierealne jednocześnie 
kochać i nienawidzić tą sama osobę, jednak jest to rzecz naturalna, wynikająca ze 
specyfiki emocji. Cytując za B. Wojciszke (1993) „przeżycie silnej emocji negatywnej 
wywołuje zwykle efekt zastępczy w postaci pozytywnego stanu emocjonalnego, 
natomiast przeżycie silnej emocji pozytywnej wywołuje <rykoszetową> emocję 
negatywną (s. 131). Namiętność pomiędzy partnerami nie ogranicza się tylko do 
przeżywania silnych pozytywnych emocji, lecz także warunkuje silne negatywne emocje.  

Niemożliwe wydaje się przeżywanie miłości bez uczucia zazdrości o ukochaną 
osobę. W ujęciu psychologicznym, zazdrość to reakcja na subiektywnie spostrzegana 
zagrożenie dotyczące bądź poczucia własnej wartości bądź szans dalszego istnienia 
związku (Wojciszke, 1993). Duże znaczenie dla przeżywania zazdrości oraz jej 
intensywności ma samoocena osoby, która jest zazdrosna o partnera. Istotny jest 
poziom ogólnej samooceny, ale największe znaczenie ma samoocena w zakresie własnej 
wartości jako partnera bliskiego związku. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym 
na intensywność zazdrości jest to, czy dana osoba w dużym stopniu uzależnia swoją 
samoocenę od oceny partnera. Im ważniejsze są oceny partnera przy ocenie własnej 
wartości, tym większa jest zazdrość. Istnieją pewne różnice w zakresie powodów 
zazdrości u mężczyzn oraz kobiet. Mężczyźni są zazdrośni głównie o kontakty seksualne, 
kobiety zaś są zazdrosne gównie o czas i uwagę, jakie partner poświęca innym 
kobietom- potencjalnym rywalkom. Ważne jest, aby właściwie rozwiązać problem 
zazdrości. Przede wszystkim należy rozpoznać, co tak naprawdę wywołuje zazdrość i jak 
jest ona przeżywana. Warto rozważyć, czy powody zazdrości są obiektywnymi faktami, 
czy raczej subiektywnym wrażeniem wywołującym negatywne emocje w stosunku do 
partnera.  



W TROSCE O RODZINĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 43 

 
Różne modele małżeństwa różnią się nie tylko rolami i funkcjami małżeńskimi, 

lecz także charakterem więzi emocjonalnej. W małżeństwach patriarchalnych więź 
emocjonalna pomiędzy małżonkami nie była ważna, ważniejsze były inne funkcje, jak 
prokreacyjna, produkcyjna.  

W przypadku modelu małżeństwa partnerskiego, jest założenie, że głównym 
czynnikiem spajającym parę jest uczucie miłości. Trwałość małżeństwa tu wyznacza 
„pozytywna więź emocjonalna nawiązana między partnerami jeszcze przed zawarciem 
związku małżeńskiego.” (Liberska i Matuszewska, 2001). 

Natomiast model małżeństwa otwartego zakłada, że związek oparty jest na 
przyjaźni. Nie zakłada wierności ani pełnienia ról małżeńskich. Trudno o takim związku 
mówić, że daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. 

Jeśli małżonków początkowo łączy miłość, to i tak ich związek ulegać będzie 
przeobrażeniom w trakcie jego trwania. „Zmianie ulega tak siła, jak i treść łączących ich 
uczuć” (Liberska i Matuszewska, 2001). „Rozwój uczuciowy pary przebiega od 
zakochania poprzez fazę intymności psychicznej do miłości romantycznej. Niestety, ta 
ostatnia faza nie trwa zbyt długo. Jeśli jednak nadal utrzymuje się, to miłość 
romantyczna przeobraża się w miłość dojrzałą, kompletną” (Beck, 1996; Wojciszke, 
1998, Liberska i Matuszewska, 2001). Osiągnięcie z drugim człowiekiem intymności jest 
przejawem pozytywnego rozwiązania konfliktu rozwojowego okresu wczesnej 
dorosłości (Erikson, 1968, za: Liberska i Matuszewska, 2001). 
 

O związku przyjacielskim można mówić wtedy, gdy w związku kompletnym 
spada namiętność. Jest to naturalna kolej rzeczy. Spadek namiętności nie oznacza jednak 
pogorszenia jakości związku, nie musi też oznaczać jego rozpadu. Związek przyjacielski 
to związek oparty na intymności- na wzajemnym zaufaniu, wsparciu oraz na 
zaangażowaniu w podtrzymywaniu tej intymności. Tym, co partnerów trzyma przy 
sobie staje się wówczas poziom satysfakcji ze związku, małżeństwa, a dokładniej-
satysfakcjonujący poziom intymności. pozwalający utrzymać wewnętrzna spójność pary. 
W miarę długości trwania małżeństwa następuje systematyczny spadek satysfakcji z 
tego związku, a także spadek intymności. 

Na tym etapie ogromnym zagrożeniem dla dalszej trwałości i jakości związku 
jest nuda. Partnerzy popadają w rutynę wykonywania razem wciąż tych samych 
czynności, znają siebie z każdej strony, także pożycie seksualne nie jest już tak 
ekscytujące.  

Innymi powodami spadku intymności w związku przyjacielskim są 
niezamierzone skutki działań partnerów mających na celu poprawę sytuacji, które 
paradoksalnie przyczyniają się do jej pogorszenia. Mechanizmy te B. Wojciszke nazwał 
pułapkami intymności wyróżniając cztery rodzaje: 1) pułapka dobroczynności,  
2) pułapka obowiązku, 3) pułapka bezkonfliktowości, 4) pułapka sprawiedliwości.  

Pułapka dobroczynności polega na tym, że jedna osoba lub oboje partnerów 
próbuje nieustannie obdarzać siebie nawzajem dobrem i pozytywnymi 
doświadczeniami, które przyjmują także status nagród. Fakty są takie, że stałe 
otrzymywanie nagród od partnera powoduje spadek ich subiektywnie odczuwanej 
wartości, a jednocześnie stałe nagradzanie powoduje intensywniejsze przeżywanie 
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negatywnych zachowań osoby nagradzającej, które na tle owych pozytywnych 
doświadczeń stają się o wiele bardziej dostrzegalne. Zatem „w miarę trwania udanego 
związku spada zdolność do sprawiania partnerowi przyjemności, natomiast rośnie 
potencjalna zdolność do wyrządzania mu przykrości (Wojciszke, 1993, s. 157). Co 
więcej, w wyniku tego przyzwyczajenia do nagród otrzymywanych od partnera, o wiele 
bardziej atrakcyjne wydają się być nawet najmniejsze nagrody otrzymywane od innych 
ludzi.  

Pułapka obowiązku to pułapka, w która wpadają pary traktujące miłość jako 
obowiązek lub bycie razem z poczucia obowiązku. Jeśli poczucie obowiązku jest bardzo 
silne, staje się głównym motywem trwania w związku i powoduje pomijanie takich 
motywów jak prawdziwe, szczere i dobre uczucia względem partnera. Natomiast 
subiektywne postrzeganie własnych uczuć jako słabych, powoduje rzeczywiście ich 
spadek. 

Unikanie konfliktów jest kolejną pułapką. Takie postępowanie redukuje 
negatywne uczucia i stany związane z konfliktem, ale tylko na chwilę, nie zważając na 
rzeczywiste przyczyny i okoliczności konfliktu. Ponadto unikanie konfliktów prowadzi 
do powierzchowności w relacji oraz gromadzenia się negatywnych skutków doraźnego 
tłumienia trudnych sytuacji konfliktowych.  

Pułapka sprawiedliwości polega w związku na tym, że domaganie się przez 
partnerów wzajemnie sprawiedliwego traktowania może przybrać wręcz formę 
postępowania w myśl zasady „oko za oko, ząb za ząb” (Wojciszke, 1993). Może to mieć 
negatywne skutki zwłaszcza, gdy chodzi o negatywne doświadczenia od partnera i chęć 
odegrania się za nie (aby było sprawiedliwie). Jedynym ratunkiem w tej sytuacji jest 
dystansowanie się wobec negatywnych doświadczeń tak, aby nie dać się wplątać w 
systematyczna wymianę wyrządzanego sobie nawzajem zła. Rusbult i współpracownicy 
(1991) wykazali, że umiejętność odpowiadania dobrem na zło otrzymywanie od 
partnera rośnie wraz ze wzrostem: 1) dotychczasowego zadowolenia ze związku, 2) 
przekonania o jego wartości we własnym życiu, 3) wysiłku uprzednio włożonego w ów 
związek, 4) zaangażowania w jego utrzymanie (za: Wojciszke, 1993).  

Dla dalszego podtrzymania zadowalającego związku duże znaczenie ma sposób 
reagowania na niezadowolenie. Oczywistą kwestia jest to, że w każdym związku 
zdarzają się i nieuchronne są rozczarowania, problemy czy też konflikty, jednak 
decydujący jest sposób ich rozwiązywania i reagowania na nie. Istnieją zatem cztery 
zasadnicze sposoby reagowania na niezadowolenie: 1) wyjście, 2) dialog, 3) lojalność, 4) 
zaniedbanie. Sposoby te umieścić można na dwóch wymiarach: aktywność-bierność 
oraz destruktywność-konstruktywność. Wyjście to rozwiązanie destruktywne i 
aktywne. Dialog jest aktywnym i konstruktywnym sposobem rozwiązania problemu. 
Lojalność to rozwiązanie bierne, konstruktywne. Zaniedbanie natomiast wydaje się 
najgorszą metodą-bierną i destruktywną. Wybór sposobu rozwiązania problemu czy też 
reakcja na niezadowolenie zależy m.in. od płci, samooceny i siły związku (Rusbult i 
Zembrodt, 1983). 

 
5. Przemiany w małżeństwach wychowujących dorastające dzieci 
 
Rozwój dzieci znacznie przekształca życie rodzinne, zmuszając dorosłych do 

zmiany swoich postaw i uwzględniania w swoich planach życiowych nowych, 
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psychicznych i materialnych potrzeb dzieci. Dzieci stają się sojusznikami rodziców 
opowiadając się za trwałością rodziny w sytuacjach krytycznych. Niekiedy to właśnie 
dzieci spajają niezbyt dobrane małżeństwo. „Rola dziecka w życiu małżonków jest 
niezmiernie ważna, ponieważ zarówno sukcesy wychowawcze, jak i odnoszone w tej 
dziedzinie niepowodzenia, rzutują bardzo silnie na poczucie ich własnej wartości, 
przyczyniając się – poprzez ocenę roli rodzicielskiej – do tworzenia negatywnego bądź 
pozytywnego obrazu partnera” (Celmer, 1989, s. 62). Po latach wypełnionych różnymi 
zadaniami życiowymi związanymi głównie z wychowaniem dzieci i karierą zawodową 
nadchodzi czas bilansu. Niepowodzenia w życiu osobistym i zawodowym skłaniają do 
szukania winnego, którego zazwyczaj partner odnajduje we współmałżonku albo w 
sobie samym. Człowiek uświadamia sobie, że do pewnych spraw, które odłożył nie może 
powrócić, gdyż już jest za późno. Bilans zysków i strat nie zawsze jest ujemny. „Nieudana 
więź ze współmałżonkiem rekompensuje duma z udanych dzieci, a niepowodzenia 
wychowawcze równoważą w jakiś sposób osiągnięcia zawodowe”. Niekiedy 
współmałżonek szuka ucieczki od problemów w związek pozamałżeński, często 
powielając przy tym swoje błędy. Ułożenie życia z nową osobą jest możliwe tylko wtedy, 
gdy w pełni zrozumiało się przyczyny niepowodzenia pierwszego związku i 
wykorzystało się te doświadczenia w nowej relacji. Niektóre kobiety mając poczucie 
klęski przestają dbać o siebie, odsuwają się od niej przyjaciele, współmałżonek i dzieci, 
gdyż kontakt z nią staje się bardzo trudny. Ma wtedy za złe, że bliscy wykluczyli ją ze 
swego kręgu, a przecież swym zachowaniem sama przyczyniła się do takiego obrotu 
spraw. „Niezmiernie istotna spraw w życiu mężczyzny, jaką jest osiągnięcie sukcesu w 
pracy zawodowej, zawsze wywołuje kontrowersje, ponieważ zazwyczaj to, co się 
osiągnęło, wydaje się zbyt skromne w stosunku do poprzednich zamierzeń. Wielu 
mężczyzn rozczarowanych swoją karierą zawodową, przenosi zatem zainteresowania na 
teren domu, stawiając niejako na rodzinę. Właśnie wtedy jednak może się okazać, że 
zaabsorbowanie własną pracą i karierą oddaliło od siebie małżonków i próby 
ponownego zbliżenia napotykają duże trudności. (…) okresowy bilans życiowy może 
pomóc każdemu z małżonków w bardziej satysfakcjonującym ułożeniu dalszego 
wspólnego życia, jeśli zachcą oni zrozumieć, że podstawą związku dwojga ludzi jest 
wewnętrzna równowaga. Oznacza to, że każdy z partnerów musi czuć się w tym 
układzie potrzebny, ceniony i akceptowany” (Celmer, 1989, s. 64).  

 
6. Przemiany w związkach z długim stażem małżeńskim 

 
„Małżeństwo i rodzina są trwałymi wspólnotami osób, ponieważ ich, 

podstawowym zadaniem jest rodzenie i kształtowanie człowieka. Zdaniem L. 
Dyczewskiego obydwa te zadania są długotrwałe, wypełnione przez całe życie, 
wymagające poczucia bezpieczeństwa. Dlatego małżeństwo powinno trwać aż do 
śmierci jednego z małżonków. Do ostatnich dni swojego życia współmałżonkowie i 
członkowie rodziny dopełniają się i wzbogacają wzajemnie.  

Dzięki osiągnięciom medycyny i nauki współczesny człowiek żyje znacznie 
dłużej niż dawniej. „Osoba po sześćdziesiątce jest uważana za całkowicie sprawną i 
zdolną do wszechstronnej pomocy swoim dzieciom i wnukom, a nierzadko także – do 
podjęcia pracy zawodowej w zmniejszonym wymiarze godzin. Również rześki 
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siedemdziesięciu- i osiemdziesięciolatek nie budzi już zdziwienia, bo nie jest to 
bynajmniej granica możliwości żywotnych człowieka. (…) Sytuacja ta stwarza nową 
perspektywę ludzkiej egzystencji – teoretycznie łączy parę na pół wieku i dłużej” 
(Celmer 1989, s. 13). Gdy potomstwo usamodzielni się, wielu rodziców nie wie po 
prostu, co począć ze swoim życiem, a w momencie przejścia na emeryturę wpadają w 
stan przygnębienia i paniki. Słabe więzi emocjonalne, intelektualne i współdziałania 
między małżonkami skłaniają do negatywnej oceny minionych lat. Osoby te są 
rozgoryczone, odczuwają żal do bliskich i świata, co negatywnie wpływa na ich stan 
zdrowia. Pełna integracja więzi małżeńskiej poprawia samopoczucie, co wiąże się z 
gotowością podejmowania nowych zadań, chęcią do życia i zachowaniem równowagi 
psycho-emocjonalnej.  

Rozstanie z dziećmi przychodzi rodzicom z wielkim trudem. Nie są już 
całkowicie odpowiedzialni za wszystkie czyny dziecka. Odpowiedzialność tą przejmują 
już dorosłe dzieci. Rodzice zaś nie potrafią pogodzić się z tym faktem. Dlatego tak ciężko 
im przywyknąć do bycia we dwoje” (tamże, s. 55). W terminologii psychologicznej ten 
stan osamotnienia określany jest jako „syndrom pustego gniazda”. Pojawiają się jednak 
także głosy jakoby zaprzeczające stwierdzeniu, iż odejście z domu dorosłych już dzieci 
było przyczyną utracenia zasadniczego celu w życiu rodziców i małżonków. „W pewnych 
badaniach przeprowadzonych nad 60 kobietami pomiędzy 45 z 60 rokiem życia 
Rochelle Harris i jej współpracownicy odkryła, że tylko jedna trzecia opisała odejście 
dzieci jako ważny punkt zwrotny. A z nich 25% uznało, że wiązało się z tym znaczne 
‘dojrzewanie’, wzrost satysfakcji z małżeństwa lub wewnętrznej stabilności, 17% 
powiedziało, że wymagało to przystosowania się do nowej sytuacji. Te matki, które 
doświadczyły jakiegoś zaburzenia związanego ze zmianą roli, zwykle były kobietami, 
których poczucie własnej tożsamości było nierozerwalnie związane z rolą matki. Za to 
kobiety w tym przedziale wiekowym, które pozostawały czynne zawodowo, częściej 
przyjmowały stadium pustego gniazda jako etap pozytywny” (Bee, 2004, s. 511–512).  

Prawdopodobnie matki dbające o swój rozwój w różnorodnych dziedzinach 
usamodzielnienie dzieci traktowały jako otwarcie przed nimi nowych obiecujących 
perspektyw. Natomiast matki poświęcające całą swoją uwagę i czas na wychowanie 
dzieci, nie mając równolegle ważnych indywidualnych dążeń wraz z odejściem 
potomstwa straciły zasadniczy cel swojej egzystencji. Gdy małżonkowie jednocześnie 
wypełniają obowiązki małżeńskie i obowiązki rodziców traktując je jako równie ważne, 
łatwiej godzą się z etapem ‘pustego gniazda’.  
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IINNTTEELLIIGGEENNCCJJAA  EEMMOOCCJJOONNAALLNNAA  AA  RREELLAACCJJEE    WW  ZZWWIIĄĄZZKKAACCHH  MMAAŁŁŻŻEEŃŃSSKKIICCHH  
 

Wraz ze wzrostem popularności inteligencji emocjonalnej (Goleman, 1995, 1996; 
1997, 1998ab, 1999; Mayer, Dipaolo, Salovey, 1990), pojęcie to stawało się przedmiotem 
wielu zainteresowań naukowych i praktycznych. Jego entuzjaści akcentowali „potęgę 
inteligencji emocjonalnej” jako ważnego predykatora powodzenia w relacjach 
międzyludzkich, zdobycia sukcesu zawodowego i osiągnięcia szczęścia rodzinnego. 
Nowy termin, w odróżnieniu od tradycyjnie rozumianych pojęć inteligencji 
skrystalizowanej, niesie nadzieję i otwiera nowe perspektywy (Mayer, Caruso, Salovey, 
1999).  

Celem niniejszego artykułu jest próba przeanalizowania uwarunkowań i 
ustalenia kierunku zależności między poziomem inteligencji emocjonalnej a poczuciem 
szczęścia w rożnych relacjach związku małżeńskiego. Przebadano 450 osób (225 kobiet 
i 225 mężczyzn). Zastosowano następujące metody badawcze: Kwestionariusz 
Inteligencji Emocjonalnej INTE autorstwa N.S. Schutte, J.M. Malouffa, L.E. Hall, D.J. 
Haggerty’ego, J.T. Cooper, C.J. Goldena i L. Dornheim1, w przekładzie A. Ciechanowicz, A. 
Jaworowskiej i A. Matczak, Kwestionariusz Szczęścia Małżeńskiego autorstwa K. 
Pospiszyla oraz Skalę Relacji Małżeńskich autorstwa M. Ryś. 

 
 
I. Teoretyczne wprowadzenie do badań 
 
1. Inteligencja emocjonalna jako predykator dobrostanu psychicznego 

człowieka 
 

Źródło pojawienia się pojęcia i rozkwitu badań nad inteligencją emocjonalną 
wywodzi się między innymi z postępu psychologii emocji, którego zasługą jest zmiana 
tradycyjnego sposobu myślenia o relacji emocji i intelektu. Z drugiej strony, pojawienie 
się i rozwój koncepcji inteligencji emocjonalnej przypisuje się prekursorom 
postulującym rozszerzenie znaczenia terminu inteligencja, w zakres którego włączone 
zostały takie cechy czy kategorie, które decydują o odnoszeniu przez człowieka 
życiowych sukcesów2. Wyzwanie dla takiego sposobu myślenia o inteligencji 
emocjonalnej stanowi koncepcja rozwijana przez twórców tego pojęcia – Mayera i 

                                                
1 Por. np. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, et al. (1998); Schutte, Malouff, Simunek, 
Hollander, McKenley (2002); Schutte, Schuettpelz, Malouff,. (2001). 
2 Por. np. Gardner (1993). 
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Saloveya1. Z pewnością duże znaczenie miały „modele mieszane” reprezentowane przez 
Bar-Ona2 i słynnego popularyzatora – Golemana3, który wraz ze swoimi poprzednikami 
zachwalał wartość tego konstruktu jako istotnego elementu warunkującego 
zadowolenie w wielu sferach życia.  

 

1.1. Uwarunkowania rozwoju inteligencji emocjonalnej  
Umiejętności emocjonalne zaczynają się kształtować na podstawie relacji między 

rodzicami a dzieckiem. Zależą one od poziomu wiedzy emocjonalnej reprezentowanej 
przez rodziców, wyrażającej się w pomocy, jakiej udzielają swoim dzieciom w 
identyfikowaniu emocji, respektowaniu i wiązaniu uczuć z sytuacjami społecznymi4. 

Mayer i Salovey (1993, 1995) uważają, że pamięć relacji emocjonalnych w 
rodzinie stanowi podstawę w kształtowaniu się zdolności do spostrzegania, oceniania i 
wyrażania emocji; emocjonalnego wspomagania myślenia; rozumienia i analizowania 
emocji oraz wykorzystywania wiedzy emocjonalnej; kontrolowania i regulowania 
emocji. 

 
1.2. Modele inteligencji emocjonalnej 

 
1.2.1. Inteligencja emocjonalna w koncepcji P. Saloveya i J.D. Mayera  
Początkowo Salovey i Mayer przyjmowali inteligencję emocjonalną jako część 

inteligencji społecznej i definiowali ją jako zdolność do rozpoznawania oraz kierowania 
własnymi emocjami i uczuciami, zdolność do dostrzegania i kierowania emocjami oraz 
uczuciami innych, znajomość różnorodnych stanów emocjonalnych oraz 
wykorzystywanie tych umiejętności w kierowaniu własnymi działaniami i motywami, a 
także zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi. Inteligencja 
emocjonalna jest tym wyższa, im człowiek trafniej ocenia i wyraża emocje oraz 
odpowiednio je reguluje i wykorzystuje w różnych aspektach funkcjonowania 
poznawczego5.  

W zmodyfikowanej wersji koncepcji inteligencji emocjonalnej Mayer i Salovey 
zakładają istnienie czterech grup zdolności reprezentujących kolejne stopnie 
dojrzałości, w ramach których kształtują się zdolności bardziej szczegółowe.  

Najniższy poziom rozwojowy stanowią zdolności do spostrzegania, oceniania i 
wyrażania emocji, a wśród nich pojawiają się kolejno: zdolność do rozpoznawania 

                                                
1 Por. np. Mayer, Caruso, Salovey (1999); Mayer, Dipaolo, Salovey (1990); Mayer, Salovey (1997); Mayer, 
Geher (1996);  Mayer, Salovey (1993, 1995); Salovey, Mayer (1990); Salovey, Mayer, Caruso, Lopes 
(2003); Salovey, Kokkonen, Lopes, Mayer (2004). 
2 Por. np. Bar-On (2003, 2005, 2006, 2007a, b); Bar-On, Tranel, Denburg, Bechara (2003); Bar-On, Orme 
(2002); Bar-On, Brown, Kirkcaldy, Thome (2000).  
3 (Goleman, 1995, 1996; 1997, 1998ab, 1999). 
4 Por. np. Campos, Mumme, Kermoian, Campos (1994); Cutting, Dunn (1999), Denham (1998); Fujiki, 
Brinton, Clarke (2002), Gail, Strain (2003); Greenberg, Snell (1997); Grolnick, Mcmenamy, Kurowski 
(1999); Harris (1993, 1999, 2000); Hubbard, Coie (1994); Lazarus (1991), McDowell, Parke (2000), 
Michalson, Lewis (1985), Pons, Lawson, Harris, de Rosnay (2003), Saarni (1997, 1999), Schwartz, 
Trabasso, (1984). 
5 Salovey, Mayer (1990); Mayer, Dipaolo, Salovey (1990); Mayer, Salovey (1993, 1995); ; Mayer, Geher 
(1996);  Mayer, Salovey (1997); Mayer, Caruso, Salovey (1999); Salovey, Mayer, Caruso, Lopes (2003). 
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emocji we własnych stanach fizjologicznych, doznaniach i myślach; zdolność do 
identyfikowania emocji u innych ludzi; zdolność do wyrażania emocji, uczuć i potrzeb 
emocjonalnych; zdolność do różnicowania adekwatnych od nieadekwatnych i szczerych 
od udawanych przekazów emocjonalnych (tamże). 

Proces rozwoju inteligencji zaczyna się od najwcześniejszych momentów życia 
człowieka, kiedy niemowlę uczy się rozpoznawania i reagowania na mimiczną ekspresję 
emocji swoich rodziców. Z czasem potrafi dokładniej identyfikować własne pobudzenie 
mięśniowe i fizjologiczne oraz społeczne środowisko. Generalizuje własne stany na 
innych i wnioskuje o emocjach przez nich przeżywanych (por. np. Lazarus, 1991). 

Prawidłowe kontakty emocjonalne korzystnie wpływają na przebieg 
wykształcania się wysokich umiejętności związanych z odpowiednim wyrażaniem i 
odczytywaniem przekazów emocjonalnych oraz potrzeb z nimi związanych, a także 
różnicowaniem adekwatnych i nieadekwatnych komunikatów emocjonalnych (Mayer, 
Salovey, 1997; Mayer, Caruso, Salovey, 1999).  

Zdolności do emocjonalnego wspomagania myślenia, nazywane są również 
zdolnościami do asymilowania emocji w przebieg procesów poznawczych. W ich skład 
wchodzą: zdolność do emocjonalnego sterowania uwagą; zdolność do wywoływania w 
sobie określonych emocji w celu lepszego zrozumienia aktualnych, przeszłych lub 
przyszłych sytuacji; zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia, 
odpowiadających zmieniającym się nastrojom; zdolność do stosowania różnych typów 
rozumowania i różnych sposobów podejścia do problemów, dostosowanych do 
odmiennych stanów emocjonalnych. 

Motywacyjno-informacyjna funkcja emocji w toku dalszego rozwoju polega na 
rozpoczęciu kształtowania i doskonalenia myślenia przez kierowanie uwagi osoby na 
istotne zmiany. Ponadto emocje wspomagają myślenie poprzez ich generowanie czy też 
w celu dokładnego wczucia się w daną sytuację.  

Zdolności do rozumienia i analizowania emocji oraz wykorzystywania wiedzy 
emocjonalnej zawierają zdolność do nazywania emocji; zdolność do interpretowania 
znaczenia emocji; zdolność do rozumienia uczuć i stanów złożonych; zdolność do 
rozumienia i przewidywania zmian w przebiegu emocji. 

Najwyższy poziom rozwoju wiąże się z regulowaniem i kierowaniem emocjami. 
Należą tu: zdolność do otwierania się na emocje zarówno przyjemnie, jak i przykre; 
zdolność do świadomego poddawania się emocjom lub separowania się od nich, w 
zależności od oceny ich użyteczności lub wartości informacyjnej; zdolność do oceny 
własnych i cudzych emocji pod względem wyraźności, typowości, adekwatności i siły 
wywieranego przez nie wpływu, co nazywane jest metaoceną emocji; zdolność do 
kierowania emocjami własnymi i emocjami innych ludzi – wzmacniania pozytywnych i 
łagodzenia negatywnych, co autorzy określają jako metaregulacja emocji. 

Osiągnięcie tego poziomu inteligencji emocjonalnej wymaga wykorzystania 
złożonych procesów poznawczych, a także przyjęcia otwartej i akceptującej postawy 
względem przeżywanych emocji. Możliwe jest to również wtedy, gdy osoba uzyska nie 
tylko dojrzałość emocjonalną, ale też psychiczną (tamże; por. też: Goleman, 1997). 

Mayer i współpracownicy zaobserwowali ponadto, że inteligencja emocjonalna 
może sprzyjać szczęściu w sposób pośredni, poprzez wpływ na jakość relacji 
społecznych.  
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1.2.2. Inteligencja emocjonalna w koncepcji R. Bar-Ona 
Bar-On określa inteligencję emocjonalną jako „szereg pozapoznawczych 

zdolności, kompetencji i umiejętności, które umożliwiają jednostce efektywne radzenie 
sobie z wymaganiami i naciskami środowiskowymi” (za: tamże, s. 6). 

Na inteligencję emocjonalną składa się 15 komponentów, tworzących pięć grup 
(za: Matczak, 2004, s. 63).  

Należą do nich: 
1) Kompetencje intrapersonalne, w skład których wchodzą: emocjonalna 

samoświadomość, asertywność, samoakceptacja i szacunek dla własnej osoby, 
samoaktualizacja, niezależność. 

2) Kompetencje interpersonalne, w skład których wchodzą: empatia, zdolność 
utrzymywania więzi interpersonalnych, odpowiedzialność społeczna. 

3) Kompetencje przystosowawcze, skład których wchodzą: zdolność 
rozwiązywania problemów, zdolność konfrontowania subiektywnych doświadczeń z 
rzeczywistością, giętkość adaptacyjna. 

4) Kompetencje związane z radzeniem sobie ze stresem, skład których wchodzą: 
tolerancja na stres, kontrola impulsów. 

5) Komponenty związane z ogólnym nastrojem, skład których wchodzą: poczucie 
szczęścia, optymizm (Bar-On, 2005). 

Bar-On uważa że osiągnięcie najwyższego poziomu w zakresie danej zdolności 
nie zawsze wskazuje na wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, lecz należy zachować 
pewien umiar, czy równowagę lub optimum, gdyż skrajnie wysokie nasilenie którejś z 
cech może być przejawem różnych patologii (tamże). 

 
1.2.3. Inteligencja emocjonalna w koncepcji D. Golemana 
Goleman (1997, 1999) definiuje inteligencję emocjonalną jako „samokontrolę, 

zapał, wytrwałość i zdolność motywacji”. Wyróżnia pięć podstawowych kompetencji 
emocjonalnych i społecznych.  

  Samoświadomość (Świadomość emocjonalna – rozpoznawanie swoich emocji i 
ich skutków; Poprawna samoocena – poznanie swoich silnych stron i ograniczeń; 
Wiara w siebie – silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich 
możliwości i umiejętności); 

  Samoregulacja (Samokontrola – kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów; 
Spolegliwość – utrzymywanie norm uczciwości i prawości; Sumienność – 
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania; Przystosowalność – 
elastyczność w dostosowywaniu się do zmian; Innowacyjność – łatwe 
przyjmowanie nowatorskich pomysłów i podejść oraz nowych informacji); 

  Motywacja (Dążenie do osiągnięć – starania o lepsze wyniki albo spełnienie 
kryteriów doskonałości; Zaangażowanie – utożsamianie swoich celów z celami 
grupy lub organizacji; Inicjatywa – gotowość do wykorzystywania szans i okazji; 
Optymizm – wytrwałość w dążeniach do osiągnięcia wytycznego celu mimo 
przeszkód i niepowodzeń); 

 Empatia (Rozumienie innych – wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych 
osób oraz aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami; 
Doskonalenie innych – wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich 
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zdolności; Nastawienie usługowe – uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie 
potrzeb klientów; Wspieranie różnorodności – tworzenie i podtrzymywanie 
szans na osiągnięcia dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi; Świadomość 
polityczna – rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród 
osób z władzy); 

 Umiejętności społeczne (Wpływanie na innych – opanowanie metod 
skutecznego przekonywania; Porozumienie – słuchanie bez uprzedzeń i 
wysyłanie przekonujących komunikatów; Łagodzenie konfliktów – 
pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich; Przewodzenie – inspirowanie 
jednostek i grup lub kierowanie nimi; Katalizowanie zmian – inicjowanie zmian 
lub kierowanie nimi; Tworzenie więzi – pielęgnowanie instrumentalnych 
stosunków z innymi; Współpraca – praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego 
celu; Umiejętności zespołowe – organizowanie współdziałania wszystkich 
członków grupy dla osiągnięcia zbiorowego celu).  
Goleman (1997, 1998ab, 1999) podkreśla wartość inteligencji emocjonalnej w 

przewidywaniu sukcesów w środowisku zawodowym, małżeńskim i rodzinnym.  
 
2. Szczęście jako wyraz prawidłowego funkcjonowania związku 
 
Na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy teoretycznej i obszernych dokonań  

w zakresie badań empirycznych można przypuszczać, że potencjalnie najsilniejszym 
predykatorem prawidłowego funkcjonowania związku małżeńskiego jest poczucie 
szczęścia1. 

 
2.1. Pojęcie szczęścia 
Szczęście jest czymś subiektywnym, dlatego trudno jest przyjąć taką definicję, 

która zadowoliłaby wszystkich2. Mimo zróżnicowania w sposobie analizowania pojęcia 
szczęścia za pomocą narzędzi charakterystycznych dla danej dziedziny nauki, wnioski z 
nich płynące są do siebie zbliżone.  

Badania psychologów na przełomie ostatnich lat wyłaniają trzy źródła szczęścia 
pojmowanego w myśl Veenhoven (2000ab) jako pozytywna postawa wobec życia: 

1) warunki życia i to, co przynosi los; 
2) cechy wewnętrzne, sposób patrzenia na świat i dyspozycje 

osobowościowe; 
3) interakcję między obiektywnymi warunkami życia i czynnikami 

psychologicznymi. 
 

2.2. Psychologiczne teorie szczęścia 
Szczęście stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych 

psychologów, którzy tworzą teorie szczęścia, a wśród nich wyróżnia się Teoria 
porównań A.C. Michalosa, oraz teoria autentycznego szczęścia M. Seligmana. 

                                                
1 Por. Scanzoni, Scanzoni (1976);Shaver, Schwartz, Kirson, O’Connor (1987); Sternberg, Grajek (1984). 
2 Por. np. Argyle (2002); Danner, Snowdon, Friessen (2001); Diener, et al. (1999); Ehrhardt, Saris, 
Veenhoven (2000); Frey, Stutzer (2000); Headey, Wearing (1992).  
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Punkt odniesienia w koncepcji wielorakich rozbieżności Michalosa (1985) 
stanowi pięć zasadniczych kryteriów oceny własnego życia: 1). własne aspiracje; 2). inni 
ludzie; 3). własna przeszłość; 4). oczekiwania; 5) to, co uważam, że mi się należy. 

Dobrostan psychiczny rośnie, gdy któraś z ocen jest pozytywna, czyli stan 
rzeczywisty jest lepszy od kryterium. Maleje zaś wtedy, gdy ocena jest negatywna, a stan 
rzeczywisty gorszy od kryterium. Z koncepcji tej wynika, że najszczęśliwszy człowiek to 
ten, któremu lepiej wiedzie się niż innym, lepiej niż w przeszłości, lepiej niż oczekiwał i 
tak, jakby na to zasługiwał. Źródłem nieszczęścia z kolei jest przekonanie o stanie 
gorszym niż w przeszłości, gorszym niż inni ludzie i gorszym niż by człowiek chciał (por. 
np. Sen, 1992).  

M. Seligman jest zwolennikiem tezy odróżniającej chwilowe przyjemności, które 
można czerpać z łamania rutyny, smakowania nowości i bezmyślnego chłonięcia 
wrażeń, od bardziej trwałych gratyfikacji, które wynikają z zaangażowanego działania 
ujawniającego mocne strony i cnoty człowieka (Seligman, 2000, 2002, 2003ab; 
Seligman, Peterson, 2003.  

Wyróżnia on uniwersalne cnoty oraz składające się na nie silne strony jednostki: 
1) Mądrość i wiedza – ciekawość świata, zamiłowanie do nauki, skłonność do 

myślenia krytycznego, inteligencja praktyczna, inteligencja społeczna i 
emocjonalna oraz cecha najbliższa istocie mądrości – zdolność przyjmowania 
różnych punktów widzenia; 

2) Odwaga – dzielność moralna i fizyczna, wytrwałość w realizacji celów oraz 
uczciwość i autentyczność; 

3) Miłość i humanitaryzm – uprzejmość i wielkoduszność oraz kochanie i 
przyzwolenie na bycie kochanym; 

4) Sprawiedliwość – obowiązkowość, lojalność, brak uprzedzeń i przywództwo; 
5) Wstrzemięźliwość – samokontrola, roztropność i skromność; 
6) Duchowość i transcendencja – zdolność doceniania piękna i doskonałości, 

odczuwanie wdzięczności, nadzieja i optymizm, wielkoduszność i miłosierdzie, 
poczucie humoru oraz pasja (tamże). 
 
Seligman zakłada, że autentycznie szczęśliwego, czyli pełnego życia można się 

nauczyć poprzez wykorzystywanie właściwych człowiekowi potencjalnych zalet i 
mocnych stron na rzecz czegoś, co wykracza poza jego osobę (dla dobra idei, kultury, 
cywilizacji). Pełne życie dać może tylko umiejętne połączenie przyjemności, gratyfikacji i 
sensu (tamże). 

 
II. Metodologia badań 
 
1. Problem badawczy i hipotezy badawcze 
 
Problemem badawczy stanowi próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy i 

jaki związek zachodzi między poziomem inteligencji emocjonalnej a relacjami w 
małżeństwiem i poczuciem szczęścia małżonków.  

Poszukując odpowiedzi na problem badawczy sformułowano następujące 
hipotezy: 
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1) Założono, że istnieje związek między poziomem inteligencji emocjonalnej a 
poczuciem szczęścia, tzn. przyjęto założenie, że bardziej szczęśliwi są 
małżonkowie o wysokiej niż ci o niskiej inteligencji emocjonalnej; 

2) Przyjęto założenie, że istnieje zależność między poziomem inteligencji 
emocjonalnej a relacjami w małżeństwie, tzn. im wyższa inteligencja 
emocjonalna małżonków, tym bardziej prawidłowe relacje tworzą 
małżonkowie; 

3) Założono, że istnieje zależność między poczuciem szczęścia a typem związku, 
tj. osoby tworzące dojrzałe związki cechuje wyższy poziom szczęścia w 
małżeństwie. 

 
2. Zastosowane metody badawcze 
 
Badania przeprowadzone zostały w Instytucie Psychologii, Wydziału Filozofii 

Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
wykorzystując wyniki trzech metod. 

 
2.1. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE  
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE stworzyli  N.S. Schutte, J.M. 

Malouffa, L.E. Hall, D.J. Haggerty’ego, J.T. Cooper, C.J. Guldena i L. Dornheim. W Polsce 
uzywany jest  w przekładzie A. Ciechanowicz, A. Jaworowskiej i A. Matczak  

Kwestionariusz INTE służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej rozumianej w 
duchu koncepcji Saloveya i Mayera, jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i 
kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego 
wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. 
Kwestionariusz zawiera 33 stwierdzenia opisujące różne zachowania. Badani oceniają 
prawdziwość poszczególnych pozycji w stosunku do własnej osoby na pięciostopniowej 
skali. Rzetelność INTE wynosi 0,83 – 0,87, natomiast r-Pearsona 0,78 – 0,88 
(Jaworowska, Matczak, 2001). 

 
2.2. Kwestionariusz Szczęścia Małżeńskiego K. Pospiszyla 
KSM składa się z 23 pytań, oceniających stopień zadowolenia małżonka z 

istniejącego związku (Pospiszyl, 1991). W pomiarze rzetelności uzyskanej za pomocą 
techniki estymacji zgodności wewnętrznej testu wykorzystano wzór Spearmana-
Braowna otrzymując wartość 0,9668, jak również wzór z poprawką Gaylorda, osiągając 
wynik 0,9641 (tamże). 

 
2.3. Skala Relacji Małżeńskich M. Ryś 
W konstruowaniu Skali M. Ryś (2006) wykorzystała typologię związków 

małżeńskich wyróżnioną na podstawie obserwacji terapeutycznych przez D Fielda 
(1986). Każdy typ związku został scharakteryzowany przez 5 twierdzeń, których 
trafność została określona metodą sędziów kompetentnych – psychologów (Ryś, 2006).  

Skala obejmuje następujące wymiary relacji: Zaangażowanie, dojrzałość; 
Aktywna dominacja; Pasywność, wycofywanie się; Aktywne przeciwstawianie się; 
Budowanie swojej wartości na postawie opiekuńczej; Bezradność – skala poczucia 
bezradności ujmuje postawę bierną; Poczucie władzy, postawa macho; 
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Podporządkowanie, uległość; Infantylność, niedojrzałość; Poczucie obcości, brak 
związania. Rzetelność Skali wynosi 0,83 – 0,89 (tamże). 

 
3. Charakterystyka badanych osób 
 
W ramach programu badawczego realizowanego przez studentów i doktorantów 

Instytutu Psychologii w Katedrze Psychologii Rodziny pod kierunkiem prof. UKSW Marii 
Ryś, przebadano 225 kobiet w wieku od 21 do 60 lat oraz 225 mężczyzn w wieku od 21 
do 70 lat, przy czym do poszczególnych obliczeń wykorzystano wyniki tych osób, które 
w każdej ze skal udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania1. Osoby badane były 
zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia, stażu małżeńskiego, liczby dzieci, 
miejsca zamieszkania i warunków materialnych Średni wiek kobiet wynosił 38 lat, 
natomiast mężczyzn – 45,5 lat. Najliczniejszą grupę wśród kobiet stanowiły osoby z 
wykształceniem średnim (40,9%) oraz wyższym (39,1%), a najmniej liczną – osoby z 
wykształceniem podstawowym (0,9%). Wśród mężczyzn najwięcej osób miało 
wykształcenie średnie (43,1%), a najmniej – podstawowe (1,3%). Wśród badanych 
dominowały rodziny z dwojgiem dzieci (35,6%). Natomiast najmniej liczną grupę 
stanowiły małżeństwa posiadające więcej niż troje dzieci (9,7%). Biorąc pod uwagę 
warunki materialne, najwięcej osób oceniło je jako dobre, zarówno kobiety (86,5%), jak 
i mężczyźni (84,3%). Natomiast najmniej badanych osób oceniło je jako bardzo złe 
(0,5%). 

 
III. Wyniki badań 
 
1. Inteligencja emocjonalna a poczucie szczęścia w związkach małżeńskich 
 
W pierwszym etapie badań poszukiwano związku między poziomem inteligencji 

emocjonalnej a poczuciem szczęścia małżonków.  
 

Tabela 1. Związek między poziomem inteligencji emocjonalnej a poczuciem szczęścia  
w małżeństwie (kobiety) 

 
 
 
 

* p < 0,05; R – współczynnik korelacji rho-Spearmana 

 

Tabela 2. Związek między poziomem inteligencji emocjonalnej a poczuciem szczęścia  
w małżeństwie (mężczyźni) 

 

 
 
 

                                                
1 Obliczenia wykonała Małgorzata Karpińska. 

R t(N-2) poziom p 
0,159221 2,325989 0,020982* 

R t(N-2) poziom p 
0,359157 5,550160 0,000000* 
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Obliczenia statystyczne wykazują związek między poziomem inteligencji 
emocjonalnej a poczuciem szczęścia małżonków. Im wyższa inteligencja emocjonalna, 
tym większe istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia szczęścia zarówno przez kobiety, 
jak i mężczyzn, przy czym dużo istotniejsze wyniki osiąga ta druga grupa (wartość p 
wynosi 0,000000). 

 
Tabela 3. Związek między poszczególnymi czynnikami inteligencji emocjonalnej 
a poczuciem szczęścia w małżeństwie (kobiety) 

  
 
 
Tabela 4. Związek między poszczególnymi czynnikami inteligencji emocjonalnej a poczuciem 
szczęścia w małżeństwie (mężczyźni) 

 
 

2. Inteligencja emocjonalna a relacje w związkach małżeńskich 
 

Tabela 5. Istotne korelacje między poziomem inteligencji emocjonalnej a natężeniem 
poszczególnych relacji w małżeństwie w ocenie (kobiety) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki inteligencji emocjonalnej 
R t(N-2) poziom p 

Czynnik I 
zdolność do wykorzystywania emocji w działaniu  

0,188633 2,540990 0,011923* 

Czynnik II 
zdolność do rozpoznawania emocji 

0,157023 2,103316 0,036868* 

Czynniki inteligencji emocjonalnej 
R t(N-2) poziom p 

Czynnik I 
zdolność do wykorzystywania emocji w działaniu 

0,227849 3,095577 0,002288* 

Czynnik II 
zdolność do rozpoznawania emocji 

0,267122 3,666937 0,000325* 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,419900 5,64754 0,000000* 
Aktywno-dominująca -0,163487 -2,02283 0,044879* 
Pasywna, wycofująca się -0,271384 -3,44183 0,000750* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,311838 -4,00623 0,000097* 
Bezradna -0,283407 -3,60732 0,000422* 
Uległa, podporządkowana -0,182873 -2,27054 0,024608* 
Infantylna, niedojrzała -0,310221 -3,98324 0,000106* 
Obca, niezwiązana -0,255969 -3,23218 0,001512* 
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Tabela 6. Istotne korelacje między poziomem inteligencji emocjonalnej a natężeniem 
poszczególnych relacji w małżeństwie (mężczyźni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 7. Istotne korelacje między czynnikiem I inteligencji emocjonalnej (zdolność do 
wykorzystywania emocji w działaniu) a natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie 
(kobiety) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 8. Istotne korelacje między czynnikiem II inteligencji emocjonalnej (zdolność do 
rozpoznawania emocji) a natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie (kobiety) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,373676 4,90100 0,000002* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,197139 -2,45456 0,015257* 
Budująca swoją wartość na postawie 
opiekuńczej 

0,206804 2,58015 0,010842* 

Infantylna, niedojrzała -0,236360 -2,96927 0,003480* 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,312500 4,32700 0,000026* 
Pasywna, wycofująca się -0,197747 -2,65335 0,008712* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,286370 -3,93125 0,000122* 
Bezradna -0,242064 -3,28145 0,001249* 
Uległa, podporządkowana -0,166745 -2,22432 0,027420* 
Infantylna, niedojrzała -0,250491 -3,40319 0,000828* 
Obca, niezwiązana -0,204241 -2,74421 0,006705* 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,232027 3,13747 0,002004* 
Aktywno-dominująca -0,216699 -2,91960 0,003972* 
Pasywna, wycofująca się -0,256184 -3,48590 0,000622* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,225929 -3,05051 0,002644* 
Bezradna -0,176161 -2,35385 0,019703* 
Uległa, podporządkowana -0,199095 -2,67219 0,008256* 
Infantylna, niedojrzała -0,240630 -3,26080 0,001338* 
Obca, niezwiązana -0,279216 -3,82462 0,000183* 
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Tabela 9. Istotne korelacje między czynnikiem I inteligencji emocjonalnej (zdolność do 
wykorzystywania emocji w działaniu) a natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie 
(mężczyźni) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 10. Istotne korelacje między czynnikiem II inteligencji emocjonalnej (zdolność do 
rozpoznawania emocji) a natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie (mężczyźni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Relacje w związku małżeńskim a poczucie szczęścia 

 
W ostatnim etapie badań próbowano zweryfikować hipotezę dotyczącą 

zależności między natężeniem poszczególnych relacji w związku małżeńskim a 
poczuciem szczęścia. Wyniki dotyczące tego związku prezentują dwie kolejne tabele. 

 
Tabela 11. Istotne korelacje między natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie a 
poczuciem szczęścia (kobiety) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,231322 3,11834 0,002133* 
Bezradna -0,277481 -3,79887 0,000201* 
Uległa, podporządkowana -0,181037 -2,42117 0,016504* 
Infantylna, niedojrzała -0,281136 -3,85318 0,000164* 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,299963 4,12388 0,000058* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,174540 -2,33151 0,020879* 
Bezradna -0,213956 -2,88086 0,004468* 
Władzy, macho -0,149055 -1,98266 0,048988* 
Uległa, podporządkowana -0,208697 -2,80678 0,005578* 
Infantylna, niedojrzała -0,254742 -3,46492 0,000669* 
Obca, niezwiązana -0,211272 -2,84302 0,005007* 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,445063 7,20221 0,000000* 
Aktywno-dominująca -0,402474 -6,37120 0,000000* 
Pasywna, wycofująca się -0,348771 -5,39280 0,000000* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,500315 -8,37363 0,000000* 
Bezradna -0,145914 -2,13737 0,033724* 
Władzy, macho -0,312308 -4,76407 0,000004* 
Uległa, podporządkowana -0,273191 -4,11547 0,000056* 
Infantylna, niedojrzała -0,412166 -6,55558 0,000000* 
Obca, niezwiązana -0,475629 -7,83556 0,000000* 



W TROSCE O RODZINĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 59 

Tabela 12. Istotne korelacje między natężeniem poszczególnych relacji w małżeństwie a 
poczuciem szczęścia (mężczyźni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Psychologiczna analiza i dyskusja wyników 
 
Przeprowadzone badania miały na celu okreslenie zalezności pomiędzy 

inteligencją emocjonalną i poczuciem szczęścia małżonków. W ramach hipotez założono, 
że tego typu zalezność istnieje. Z przeprowadzonych badań wynika, że bardziej 
szczęśliwi są małżonkowie o wysokiej niż o niskiej inteligencji emocjonalnej (tabele nr 1 
i 2). Można więc przyjąć, co udowodnili również między innymi Goleman oraz Salovey i 
Mayer, że wyższa inteligencja emocjonalna sprzyja osiągnięciu większego szczęścia w 
związku zarówno kobiet, jak i mężczyzn, przy czym, jak wynika z badań,  znaczenie tej 
zależności jest dużo istotniejsze w przypadku mężów. Być może zatem, na co także zdają 
się wskazywać badania Jaworowskiej i Matczak (2001), inteligencja emocjonalna u 
mężczyzn stanowi jeden z podstawowych czynników składających się na powodzenie w 
małżeństwie, u kobiet natomiast ma ona także znaczenie, ale wraz z wieloma innymi 
równie ważnymi elementami budującymi satysfakcjonujący związek.  

Przystepując do badań przyjęto również założenie, że istnieje zależność między 
poziomem inteligencji emocjonalnej a rodzajem relacji w związku (tabele nr 5 i 6), a 
więc im wyższa inteligencja emocjonalna małżonków, tym bardziej prawidłowy i 
dojrzały rodzaj relacji w związku reprezentują małżonkowie. Ta hipoteza także znalazła 
potwierdzenie. Stwierdzono także, że im niższy poziom inteligencji emocjonalnej tym 
większe natężenie nieprawidłowych relacji, szczególnie w przypadku kobiet, które stają 
się wtedy bardziej dominujące, lub też wykazują pasywność, bezradność, uległość, 
podporządkowanie, obcość w relacjach z partnerami, podczas gdy mężczyźni stają się 
przeciwstawiający swoim partnerkom lub wykazują infantylność. Ciekawe zależności 
uzyskano w przypadku mężczyzn w sytuacji, w której budują oni swoją wartość na 
postawie opiekuńczej – u mężczyzn wiąże się to z wyższą inteligencją emocjonalną (u 
kobiet nie stwierdzono tego typu zależności). 

Z badań wynika także istnienie pozytywnej korelacji między poczuciem szczęścia 
a rodzajem relacji w związku, tzn. że osoby tworzące partnerskie związki cechuje 
wyższy poziom szczęścia w małżeństwie (tabele nr 11 i 12). Niewielkie zróżnicowanie 

Rodzaj relacji 
R t(N-2) poziom p 

Zaangażowana, dojrzała 0,588851 10,53264 0,000000* 
Aktywno-dominująca -0,216315 -3,21072 0,001532* 
Pasywna, wycofująca się -0,311723 -4,75419 0,000004* 
Aktywno-przeciwstawiająca się -0,492569 -8,20202 0,000000* 
Bezradna -0,138549 -2,02732 0,043893* 
Władzy, macho -0,275018 -4,14523 0,000049* 
Uległa, podporządkowana -0,238946 -3,56596 0,000449* 
Infantylna, niedojrzała -0,362411 -5,63491 0,000000* 
Obca, niezwiązana -0,453349 -7,37059 0,000000* 
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wyników ze względu na płeć świadczy o tym, że zadowolenie, zarówno u kobiet, jak i 
mężczyzn, w znacznym stopniu przyczynia się do stwarzania dojrzałego związku 
opierającego się na prawidłowych relacjach emocjonalnych, wzajemnym zaufaniu i 
zaangażowaniu. Osoby niezadowolone częściej wchodzą w relacje nieprawidłowe. 
Należy do nich postawa aktywno-dominująca, pasywna, aktywno-przeciwstawiająca się, 
bezradna, macho, uległa, infantylna i obca poza budowaniem swojej wartości na postawie 
opiekuńczej, w których stwierdza się brak jakichkolwiek zależności. Najsilniejsze 
korelacje wystapiły w stosunku do wymiaru dominująco-aktywnego, wycofującego się, 
infantylnego, niezwiązanego oraz aktywnie przeciwstawiającego się w grupie kobiet, przy 
czym trzy ostatnie dotyczą również grupy mężczyzn. Oznacza to, że przypuszczalnie 
osobami najmniej szczęśliwymi są takie, które dominują nad współmałżonkiem, 
wykazują się niezaradnością, niedojrzałością do zawarcia małżeństwa, obojętnością, 
dużym emocjonalnym dystansem bądź ciągle udowadniają swoją wartość. 

W ramach badań próbowano ustalić, który czynnik inteligencji emocjonalnej (I 
czy II) jest szczególnie ważny w osiągnięciu szczęścia małżeńskiego. Wyniki 
zamieszczone w tabelach nr 3 i 4 potwierdzają istotność obydwu czynników inteligencji 
emocjonalnej w osiągnięciu szczęścia małżeńskiego zarówno przez kobiety, jak i 
mężczyzn. Warto tutaj podkreslić, że ważniejszym wyznacznikiem zadowolenia kobiet 
ze związku jest zdolność do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu (czynnik I), 
mężczyzn natomiast - zdolność do rozpoznawania emocji (czynnik II). Być może zatem 
im większą zdolnością do rozumienia i kierowania emocjami cechują się kobiety i im 
lepszą zdolność do identyfikowania stanów emocjonalnych u innych posiadają 
mężczyźni, tym większe jest prawdopodobieństwo zbudowania szczęśliwego związku 
małżeńskiego. 

Sprawdzono także, który czynnik inteligencji emocjonalnej (I lub II) ma większe 
znaczenie w tworzeniu prawidłowego związku małżeńskiego u kobiet i mężczyzn. Z 
danych zestawionych w tabelach nr 7 – 10 wynika, że do tworzenia dojrzałych relacji 
partnerskich w większym stopniu w grupie kobiet przyczynia się zdolność do 
wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu (czynnik I), a w grupie mężczyzn – 
zdolność do rozpoznawania emocji (czynnik II). Biorąc pod uwagę wniosek płynący z 
poprzedniego pytania badawczego można założyć, że bardziej szczęśliwy i dojrzały 
związek tworzy żona dobrze rozumiejąca i analizująca emocje oraz mąż właściwie 
identyfikujący emocje u innych. Warto podkreślić, że osoby charakteryzujące się 
zdolnością do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu najmniej pretendują do 
stworzenia nieprawidłowych relacji.  

Przeprowadzone badania prowadzą do następujących wniosków: 
 Bardziej szczęśliwi są małżonkowie o wyższej inteligencji emocjonalnej; 
 Im wyższa inteligencja emocjonalna małżonków, tym bardziej prawidłowy 

typ związku reprezentują; 
 Osoby tworzące dojrzałe związki charakteryzuje wyższy poziom szczęścia  

w małżeństwie; 
 Ważniejszym wyznacznikiem zadowolenia kobiet ze związku jest zdolność 

do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu, mężczyzn natomiast – 
zdolność do rozpoznawania emocji; 
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 W tworzeniu dojrzałych relacji małżeńskich większe znaczenie u kobiet 
ma zdolność do wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu, a u 
mężczyzn – zdolność do rozpoznawania emocji; 

 Natężenie nieprawidłowych relacji jest tym niższe, im wyższa jest zdolność 
do rozpoznawania oraz wykorzystywania emocji w myśleniu i działaniu u 
obu małżonków. 

Nadmienić należy, że kilka wniosków zostało potwierdzonych zarówno w ramach 
teoretycznych założeń Golemana oraz Saloveya i Mayera, jak również w toku badań 
naukowych Jaworowskiej i Matczak. Inne wyniki wymagają natomiast dalszych 
wyjaśnień, choćby w zakresie ustalenia tendencji między poziomem inteligencji 
emocjonalnej i związkiem budującym swoją wartość na postawie opiekuńczej u mężczyzn. 

Warto tu podkreślić, że badania dotyczące znaczenia inteligencji emocjonalnej w 
relacjach małżeńskich są wciąż tematem otwartym. Stąd też warto podjąć kolejne 
poszukiwania naukowe w celu określenia np. przebiegu procesu kształtowania się 
inteligencji emocjonalnej w małżeństwach osób różniących się poziomem inteligencji 
emocjonalnej, czy też u osób, które podejmują poważne wyzwania życiowe, które muszą 
sprostać trudnej sytuacji (np. opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem, czy 
małżonkiem).  
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DZIECI W RODZINIE 
 
 
Opracowanie przedstawione w tym artykule ma charakter pastoralny. W 

pierwszym punkcie przedstawiono nauczanie Kościoła dotyczące roli i miejsca dzieci w 
rodzinie Zwrócono uwagę na to, iż dzieci są Bożym darem, a nie czymś co bezwzględnie 
należy się małżonkom. Nie mogą być one traktowane jako własność rodziców. Rodzina 
pojmowana jako wspólnota osób (communio personarum) stanowi dla nich najlepsze 
środowisko wychowawcze. Wychowanie jest prawem i obowiązkiem rodziców. 

Drugi punkt zawiera analizę aktualnej sytuacji. W oparciu o metody statystyczne 
podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu przedstawione w punkcie 
pierwszym zasady znajdują odzwierciedlenie w życiu polskiego społeczeństwa. 
Współcześni rodzice poddawanie są wpływowi różnych, czasami przeciwstawnych 
nurtów wychowawczych. Kwestia podmiotowego traktowania dziecka wydaje się być 
ciągle aktualnym postulatem. Zauważalnym problemem społecznym staje się 
nieobecność rodziców. 

W postulatach pastoralnych, które stanowią punkt trzeci, zwraca się uwagę na 
rolę jaką w kwestiach dotyczących kształtowania właściwych wobec dzieci postaw mogą 
pełnić rodzinne ruchy formacyjne. Istnieje ponadto potrzeba systematycznego 
wypracowywania w ramach duszpasterstwa zwyczajnego ofert, które byłyby wsparciem 
i ubogaceniem dla małżonków i ich dzieci. Pomocna może być w tym zakresie 
pedagogika pastoralna, stąd postulat stałego rozwijania w Polsce tej dyscypliny. 

 
 
Wprowadzenie 
 
W roku 1900 ukazała się książka Ellen Key, szwedzkiej pisarki i działaczki 

społecznej, zatytułowana „Stulecie dziecka” (Key, 2005). Nie wchodząc w dyskusję, czy 
wiek XX był rzeczywiście takim stuleciem, stwierdzić można bez wątpienia, iż w okresie 
tym na problematykę dziecięcą zwracano uwagę znacznie częściej, niż to bywało 
wcześniej. Tendencja ta znalazła swoje odzwierciedlenie również w nauczaniu Kościoła. 
Problematyka związana z dziećmi pojawiała się przede wszystkim w wypowiedziach 
dotyczących małżeństwa i rodziny. Podjęta była już w wydanej w 1930 r. encyklice Piusa 
XI Casti connubi (Warto w tym miejscu wspomnieć, iż kwestie związane z dziećmi 
porusza również Leon XIII w pochodzącej z 1880 r. encyklice Arcanum divinae 
sapientiae,zob. punkt 10 i 12 tego dokumentu). 

 Wielkie bogactwo wypowiedzi dotyczących dzieci znaleźć można w nauczaniu 
Jana Pawła II, który z okazji Roku Rodziny wydał List do dzieci (Jan Paweł II, List do 
dzieci Tra Pochi Giorno, z 13 grudnia 1994 r.). 



W TROSCE O RODZINĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 67 

 Papież ten był ponadto inicjatorem Światowych Spotkań Rodzin, a hasło 
trzeciego spotkania, które odbywało się w Rzymie w jubileuszowym roku 2000 
brzmiało: Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa (Por. Papieska Rada do Spraw Rodziny, 
Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa, Warszawa 2000). 

Niniejsze opracowanie podejmuje problem dzieci w rodzinie z perspektywy 
teologii pastoralnej. Nauka ta korzysta z metody uwzględniającej trzy etapy badawcze:  

1) refleksję dotyczącą zasad istnienia i działania Kościoła, sformułowaną na 
podstawie Objawienia Bożego i istoty Kościoła 2) analizę aktualnej sytuacji 
Kościoła dokonywaną w oparciu o metody stosowane w naukach 
pozateologicznych, głównie społecznych 3) sformułowanie postulatów 
pastoralnych, czyli ustalenie imperatywów działania Kościoła na najbliższą 
przyszłość (Kamiński, 2000, s. 24). 

Stosownie do przedstawionej metody punkt pierwszy niniejszego opracowania 
zawierał będzie zawarte w nauczaniu Kościoła zasady dotyczące roli dzieci w rodzinie. 
W punkcie drugim przedstawione zostaną dane empiryczne pokazujące w jakim 
zakresie prezentowane wcześniej zasady znajdują odzwierciedlenie w postawach i 
zachowaniach ludzi w Polsce. Punkt trzeci zawierał będzie sugestie dotyczące działań, 
które należy podjąć, aby życiowa praktyka stała się bliższa prezentowanym wcześniej 
zasadom. 

 
1. Dzieci w rodzinie – nauczanie Kościoła 

Przedstawiony wyżej temat jest bardzo szerokim zagadnieniem, ponieważ może 
się w nim zawrzeć wszystko, cokolwiek na temat rodziny chciałoby się powiedzieć, gdyż 
rodzina to małżeństwo i dzieci. Małżeństwo staje się rodziną z chwilą poczęcia, a potem 
urodzenia pierwszego dziecka (Tabaczyński, 1999, s. 388). Nauczanie Kościoła 
dotyczące rodziny stanowi bogatą i bardzo szeroką problematykę. Nie sposób w pełni 
przedstawić jej w ramach niniejszego opracowania. Trzeba skoncentrować się na 
wybranych zagadnieniach. Wydaje się, że pojawiające się we współczesnym świecie 
kwestie związane z rodziną najczęściej dotyczą istoty rodzicielstwa, wychowania oraz 
relacji wewnątrzrodzinnych i właśnie z perspektywy tych problemów przedstawione 
zostaną, obecne w nauczaniu Kościoła zasady dotyczące miejsca dzieci w rodzinie. 

 
1.1. Dzieci - najcenniejszym darem małżeństwa 
Dar jest czymś innym niż zapłata. Obdarowany nie wypracowuje go. Dar nie jest 

również czymś, co mu się bezwzględnie należy. 
Uwagi te znajdują w pełni zastosowanie również w odniesieniu do dzieci, które 

„są najcenniejszym darem małżeństwa” (KDK, 50). Dar ten jednak nie należy się 
każdemu małżeństwu i nie mogą być usprawiedliwione działania zmierzające do tego, 
aby za wszelką cenę dar ten pozyskać. Tak postępujący rodzice stawiają siebie w roli 
roszczeniowych petentów, a nie pokornych sług, otwartych na działanie Osoby 
Obdarowującej, która może im dar życia przekazać, ale równie dobrze może oczekiwać, 
że będą one służyły życiu w inny sposób (por. FC, 14). 

Małżonkowie mogą również ten dar odrzucić, albo uchylać się od jego przyjęcia, 
co znajduje odzwierciedlenie w aborcji i zachowaniach antykoncepcyjnych. Mogą także 
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próbować wymusić otrzymanie tego daru poprzez uciekanie się do zapłodnienia in vitro. 
Każda z tych postaw jest przejawem głębokiego nieładu moralnego. Postawa przeciwna 
życiu godzi w naturalne ukierunkowanie małżeństwa ku dzieciom, gdyż jak stwierdza 
Vaticanum II „Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej skierowane są ku płodzeniu 
i wychowaniu potomstwa” (KDK, 50). Zaś różne techniki sztucznej reprodukcji są nie do 
przyjęcia z punktu moralnego „ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego 
kontekstu aktu małżeńskiego” (EV, 14). Szersze analizowanie tych kwestii od strony 
moralnej przekracza ramy tego opracowania (Warto w tym miejscu wspomnieć, iż 
kwestie związane z dziećmi porusza również Leon XIII w pochodzącej z 1880 r. 
encyklice Arcanum divinae sapientiae.(zob. punkt 10 i 12 tego dokumentu). 

Warto natomiast dodać, iż rodzina jest tym jedynym i niezastąpionym miejscem, 
gdzie dar nowego życia może się urzeczywistniać. Jan Paweł II stwierdził, że rodzina jest 
„sanktuarium życia… jest miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy 
być przyjęte” (CA, 39). Fakt ten podkreśla również instrukcja Dignitas personae 
stwierdzając, że początek życia ma swój prawdziwy kontekst w małżeństwie i rodzinie 
oraz, że prawdziwa odpowiedzialna prokreacja winna być owocem małżeństwa (por. 
DP, 6). 

 
1.2. Dziecko nie może być uważane za własność rodziców 
Relacje między rodzicami a dziećmi miały i mają swoje historyczno-kulturowe 

uwarunkowania. Gdyby relacje te przedstawić w postaci continuum, to jedną skrajność 
stanowiłby radykalny model autorytarny, z drugiej minimalizujący role rodziców. W 
radykalnych modelach autorytarnych rodzice, głównie ojciec mogli decydować nawet o 
życiu i śmierci swoich dzieci (Adamski, 2002, s. 90). Z drugą skrajnością mamy do 
czynienia w czasach nam współczesnych, gdzie postulowana przez różnego rodzaju 
nurty pedagogiczne autonomia dziecka znajduje prawne umocowanie chociażby pod 
hasłem chronienia przed przemocą (na temat współczesnych nurtów pedagogicznych 
zob. B. Śliwerski, 2007). 

Kościół w swoim nauczaniu przeciwstawia się obu tym skrajnościom. 
Instrukcja Donum vitae stwierdza, że „dziecko nie jest rzeczą, która należy się 
małżonkom, nie może być ono uważane za własność” (DV, II 8). Prawdę tę 
przypomniał również Benedykt XVI w katechezie wygłoszonej 11 stycznia 2009 
r. (Papież stwierdził: „dziecko nie jest własnością rodziców, lecz zostało im 
powierzone przez Stwórcę”. Słowa te zostały wypowiedziane w ramach 
katechezy wygłoszonej podczas uroczystości chrzcielnej, por. Benedykt XVI, 
2009, s.21). Jakkolwiek dziecko ma swoje prawa, wśród których najważniejsze 
jest prawo do bycia kochanym (por. Rynio, 2003), to rodzice są tymi, którzy 
mają prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci (por. FC, 36; KKK, 2221), 
a dzieci tak długo jak mieszkają z rodzicami, powinny być posłuszne każdej ich 
prośbie, która służy ich dobru lub dobru rodziny (por. KKK, 2217).  

Postawa służby i szacunek, którą rodzice powinni dziecku okazywać wynika z 
faktu, że dziecko, tak jak każdy człowiek należy do Boga i przez Niego obdarzone zostało 
godnością osoby (por. KKK, 2222). Myśl tę rozwija Jan Paweł II w Liście do rodzin. Papież 
stwierdza, że każdy nowy człowiek powołany jest do istnienia osobowego (por. LdR, 9). 
„Bóg «chce»  człowieka jako istoty do siebie podobnej, jako osoby” (tamże). 
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1.3. „Rodzice… w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania 
potomstwa” (DWCH, 3) 

Jan Paweł II kończy adhortację Familiaris consortio zawołaniem „Przyszłość 
ludzkości idzie przez rodzinę” (FC, 86). Tę przyszłość będą kształtowali konkretni 
ludzie, tak więc kształt tej przyszłości będzie zależał w znacznej mierze od tego jak 
zostaną oni wychowani, dlatego z wychowaniem związana jest nie tylko przyszłość 
konkretnego człowieka, o czym mówił Jan Paweł II w swojej homilii wygłoszonej 15 
maja 1982 r. w Braga-Monte Sameiro podczas mszy świętej dla rodzin (por. Jan Paweł II, 
1982), ale również przyszłość ludzkości. 

W dobie relatywizmu i pluralizmu uściślenia wymaga pytanie o istotę 
wychowania. Pomocna w tym zakresie może być soborowa deklaracja Gravissimum 
educationis, przedstawiająca „niektóre podstawowe zasady wychowania 
chrześcijańskiego” (DWCH, wstęp). Zawarta w tej deklaracji koncepcja wychowania 
odcina się z jednej strony od nurtów pajdocentrycznych, deprecjonujących rolę 
wychowawców, z drugiej zaś od nurtów autorytarnych, pomijających lub redukujących 
rolę wychowanka. Uwagi te dotyczą także zasad odnoszących się do relacji rodzice-
dzieci. Znalazły one odzwierciedlenie w wypowiedzi Jana Pawła II, który w Liście do 
rodzin stwierdził, że wychowanie jest „obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem 
dwustronnym” (LdR, 16). 

Rodzina jest bardzo ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. 
Dokumenty soborowe podkreślają jej znaczenie między innymi przez używanie w 
stosunku do rodziny określania szkoła. Tak więc rodzina jest szkołą człowieczeństwa 
(por. KDK, 52), szkołą cnót społecznych (por. DWCH, 3), szkołą apostolstwa (por. DA, 
30), pierwszym seminarium (por. DFK, 2). 

Vaticanum II stwierdza także, iż rodzice mają niezbywalne prawo do wychowania 
swoich dzieci (por. DWCH, 6).Wychowanie wpisane jest w naturę małżeństwa (por. 
KDK, 48). Jest ono nie tylko prawem, ale również obowiązkiem rodziców wypływającym 
„z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele 
Boga” (FC, 36). 

Chrześcijańska koncepcja pojmuje wychowanie jako proces złożony, zawierający 
różnego rodzaju oddziaływania, w których inicjatywa podejmowana jest bądź to przez 
wychowawców, bądź wychowanków. Zagadnienie to wiąże się z problemem podmiotów 
wychowania. 

Wspomniano już wyżej o bardzo ważnej w tym względzie roli rodziców, ale 
podmiotami i to podstawowymi są również same dzieci. Kongregacja do Spraw 
Wychowania Katolickiego stwierdza, że „pedagogika o inspiracji chrześcijańskiej widzi 
w osobie poddanej oddziaływaniom wychowawczym … podstawowy podmiot 
wychowania”. (Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. Wytyczne 
wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, n. 37). Ujęcie takie jest prostą 
konsekwencją pojmowania wychowania jako procesu dwustronnego. 

 
1.4. Więzi w rodzinie – „głęboka wspólnota życia i miłości” (KDK, 48) 
Soborowa konstytucja Gaudium et spes stwierdza, że małżeństwo ustanowione 

zostało przez Boga i unormowane Jego prawami. Jednocześnie jest ono określane jako 
głęboka wspólnota życia i miłości (intima communitas) (por. KDK, 48). Jan Paweł II 
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określenie to przenosi na całą rodzinę (por. FC, 17). Warto w tym miejscu podkreślić 
znaczenie miłości między małżonkami dla całokształtu relacji w rodzinie a także dla 
rozwoju i szeroko pojętej kondycji poszczególnych jej członków. Wśród podejmowanych 
przez rodziców starań o to, aby swoim dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki 
rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego nie może zabraknąć troski o wzajemną 
ich więź, gdyż – jak zauważył Jan Paweł II – „podstawą prawdziwej miłości do dziecka 
jest autentyczna miłość między małżonkami”. Słowa te zostały wypowiedziane podczas 
homilii wygłoszonej w Kielcach w czasie IV pielgrzymki do Polski. W tej samej homilii 
papież stwierdził, że ważne jest, aby małżonkowie ze względu na dobro przyszłego 
pokolenia utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość (por. Jan Paweł II, 
1991, s. 108 i n.). 

Analizując kwestie relacji rodziców i dzieci, nie sposób pominąć Listu do rodzin 
Jana Pawła II i jego komentarza do czwartego przykazania Dekalogu. Zdaniem papieża w 
słowie „czcij” wyraża się komunia pokoleń. Słowo to wyraża ponadto, czym jest rodzina, 
a więc „jest wspólnotą szczególnie intensywnych wzajemnych odniesień: pomiędzy 
małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz między pokoleniami” (LdR, 15). 

Mówiąc o rodzinnej komunii wspomnieć trzeba także o relacjach między 
rodzeństwem. Nie ma niestety zbyt wiele wypowiedzi Kościoła na ten temat. W 
Familiaris consortio można przeczytać, że „miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą i, w 
formie pochodnej i rozszerzonej … pomiędzy członkami tej samej rodziny… pomiędzy 
braćmi i siostrami… jest podtrzymywana przez wewnętrzny, nieustający dynamizm, 
prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii”(FC, 18). 

 
2. Analiza aktualnej sytuacji 

 
Przedstawione w pierwszej części zasady adresowane są do ludzi żyjących w 

konkretnej rzeczywistości, w której Kościół realizuje swoją misję. Percepcja tych zasad 
będzie istotnym czynnikiem wyznaczającym kierunki poszukiwania konkretnych 
duszpasterskich rozwiązań. Postawy wobec życia, wobec dziecka, które powinno być 
traktowane jako dar, znajdują swoje odzwierciedlenie między innymi w postawach 
wobec norm życia małżeńskiego. 

 
2.1.  Postawy wobec norm życia małżeńskiego 
Społeczno-kulturowe przemiany dotyczące rodziny uwidoczniły się przede 

wszystkim w wewnątrzrodzinnych relacjach, w postawach małżeńskich i rodzicielskich. 
Pojawiły się zachowania przeciwne życiu, będące efektem destrukcyjnej anty-cywilizacji 
(por. LdR, 13). Przykładem tego typu zachowań są działania o charakterze 
antykoncepcyjnym, negujące traktowanie dziecka w kategorii daru. W badaniach 
przeprowadzonych w 2002 r. przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 48,1% 
respondentów uznało stosowanie środków antykoncepcyjnych za dopuszczalne. 
Respondenci, którzy opowiedzieli się za ich niedopuszczalnością stanowili 27,2%. 
Pozostali znaleźli się w kategorii „trudno odpowiedzieć” (6,8%) oraz „to zależy” (16,1%) 
(Zdaniewicz, Zaręba, 2004, s. 94). 

W badaniach przeprowadzonych w lutym 2009 r. przez CBOS stosowanie 
środków antykoncepcyjnych zostało ocenione jako „zdecydowanie dopuszczalne” przez 
45% respondentów, 30% uznało je za „raczej dopuszczalne”. Tak więc 75% badanych 
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prezentowało w tym zakresie postawy niezgodne z nauką Kościoła. Jedynie 6% 
stwierdziło, że stosowanie środków antykoncepcyjnych jest „zdecydowanie 
niedopuszczalne”, a 14% „raczej niedopuszczalne”, co w sumie dało 20% (CBOS, 
Moralność…, 2009, s. 10). 

Warto dodać, że 43% deklarowało swoją głęboką religijność i jednocześnie 
akceptowało stosowanie środków antykoncepcyjnych (tamże, s. 12), co jest przejawem 
selektywnego traktowania katolickich norm życia małżeńskiego. 

Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że postawa antykoncepcyjna, która 
odzwierciedla negatywne nastawienie do dziecka jako daru stanowi poważny 
duszpasterski problem, a podejmowane do tej pory działania zmierzające do zmiany tej 
sytuacji wydają się być mało efektywne.  

Kwestie związane z traktowaniem dziecka jako daru uwidaczniają się również w 
postawach dotyczących zapłodnienia in vitro. Według przeprowadzonych w 2009 r. 
przez CBOS badań formę tę w przypadku małżeństw, które nie mogą mieć dzieci 
akceptowało 77%, a więc zdecydowana większość Polaków (CBOS, Akceptacja…, 2009). 
Trwającej obecnie w naszym kraju dyskusji, towarzyszą zmagania o formowanie opinii i 
postaw wobec tej kwestii. Jak ważne i efektywne może być uświadamianie i aktywne 
promowanie zachowań właściwych pokazują zmiany, jakie dokonały się w postawach 
Polaków wobec aborcji. 

Jest ona przejawem radykalnego odrzucenia dziecka jako daru  (warto 
wspomnieć, że wiele środków uważanych za antykoncepcyjne to de facto środki o 
charakterze wczesnoporonny). Wielka społeczna debata jaka przetaczała się przez nasz 
kraj w latach 90 XX w. i w początkach wieku XXI, a także wcześniejsze działania 
obrońców życia spowodowały znaczącą zmianę postaw wobec tej kwestii. Według 
przygotowanego w 2005 r. przez TNS Sofres raportu dotyczącego wartości europejskich 
48% Polaków było przeciwnych aborcji i był to najwyższy wskaźnik w całej Europie (dla 
porównania ogólnie 62% respondentów było za aborcją, a 34% przeciw. Badania 
przeprowadzone w roku 2009 przez CBOS pokazały, że 64% Polaków było przeciw 
aborcji, a jej zwolennicy stanowili 31%  (CBOS, Moralność…, 2009, s. 10). 

W kontekście akcentowania przez dokumenty kościelne faktu, iż oparta na 
małżeństwie rodzina jest najwłaściwszym miejscem przyjęcia i rozwoju życia, 
wspomnieć należy o liberalizacji postaw dotyczących małżeństwa i rodziny. Przykładem 
mogą być opinie dotyczące założenia rodziny. 

 

Tab. 1a. Opinie dotyczące założenia rodziny (dane w %) 

 Wystarczy  

ślub cywilny 

Ważny jest tylko 

 ślub kościelny  

Żaden ślub nie 

potrzebny 

Trudno  

powiedzieć 

Brak 

odpowiedzi 

ogółem 10,4 75,8 7,7 5,6 0,5 

mężczyźni 11,1 73,8 8,8 5,7 0,6 

kobiety 9,8 77,8 6,8 5,5 0,4 
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Tab. 1b. Opinie dotyczące założenia rodziny (dane w %) 

 Wystarczy  

ślub cywilny 

Ważny jest tylko 

 ślub kościelny  

Żaden ślub nie 

potrzebny 

Trudno  

powiedzieć 

Brak 

odpowiedzi 

18 - 24 16,1 63,4 15,4 5,0 - 

25 – 34 10,6 70,2 9,8 8,6 0,8 

35 – 49 8,9 77,3 8,2 5,2 0,4 

50 – 64 11,4 79,6 3,3 5,7 - 

Powyżej 65 6,5 87.3 1,0 4,1 0,4 

 

Źródło: Kościół katolicki na początku Trzeciego Tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. 
Zdaniewicz, S. Zaręba. Warszawa 2004. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC s. 102. 

 

To liberalne podejście uwidacznia się także przy analizie danych dotyczących 
struktury rodzin.  

 

Tab. 2. Struktura rodzin (w tysiącach) 

Ogółem rodzin 10457,6 100% 

Małżeństwa bez dzieci 2369,8 22,7 

Małżeństwa z dziećmi 5860,3 56,0 

Partnerzy bez dzieci 86,7 0,8 

Partnerzy z dziećmi 110,7 1,1 

Samotne matki 1798,3 17,2 

Samotni ojcowie 231,8 2.2 

Źródło: GUS. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2009 s. 204. 

 

Przyjęcie przez rodziców dziecka jako daru nie jest jednorazowym aktem, ale 
procesem, poprzez który rodzice realizują podjęte podczas ślubu zobowiązanie do 
przyjęcia i katolickiego wychowania potomstwa. Zdarza się, że po jakimś czasie rodzice z 
zadania tego wycofują się. Ich dzieci poszerzają grono sierot społecznych, którymi 
zaczynają zajmować się wyspecjalizowane instytucje.  
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Tab. 3. Sieroctwo społeczne w Polsce 

Sieroctwo 1995 2000 2003 2004 

Małoletni pod nadzorem sądów 162134 171729 163231 173784 

Sieroty społeczne (w rodzinach zastępczych i placówkach) 67171 71398 67811 68046 

Sieroty naturalne wśród sierot społecznych 6130 

9,13% 

6854 

9,60% 

5754 

8,49% 

5528 

8,12% 

Źródło: M. i S. Bramscy. Zarys programu ograniczania sieroctwa społecznego w Polsce. Warszawa 
2006 s. 2 [praca nie publikowana]. 

 

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w roku 2008 na ogólną liczbę 
201663 małoletnich znajdujących się pod nadzorem sądów sieroty naturalne stanowiły 
zaledwie 4408, czyli 2,2% (GUS, 2009, s. 181). 

Pamiętać również należy, że fakt formalnego pozostawania dzieci pod opieką 
rodziców nie jest równoznaczny z traktowaniem ich zgodnie z przedstawionymi w 
pierwszym punkcie zasadami. 

 
2.2. Postawy rodziców wobec dzieci 
W punkcie 1.2. podkreślona została konieczność osobowego traktowania 

dziecka oraz podmiotowego uczestniczenia w relacjach rodzice-dzieci zarówno jednych 
jak i drugich. Postawą skrajnie przeciwną do takiej relacji będzie z jednej strony 
nacechowany brutalnością i przemocą autorytaryzm z drugiej zaś rodzicielski 
permisywizm. 

Problem przemocy w kontekście relacji rodzinnych stał się ostatnio tematem 
często pojawiającym się w publicznej debacie. Jak zauważają polscy biskupi, w 
podejmowanych przeciwko przemocy działaniach, rodzina niejednokrotnie 
przedstawiana jest jako siedlisko patologii. Biskupi stwierdzają również, że sam termin 
„przemoc w rodzinie” nie jest adekwatny do rzeczywistej sytuacji, gdyż zjawisko to w 
dużej mierze dotyczy zdegenerowanych konkubinatów (por. Konferencja Episkopatu 
Polski, 2009 s. 90). Ponadto jak słusznie zauważa bp S. Stefanek samo zestawienie pojęć 
„rodzina” i „przemoc” jest czymś niepokojącym (Stefanek, 2010). W działania te wpisała 
się nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. K. Ostrowska 
podważyła przedstawiane w uzasadnieniu do tej nowelizacji dane, według których 
problem przemocy dotyczy blisko połowy polskich rodzin. Autorka ta, powołując się na 
własne badania, twierdzi, ze w naszym kraju jedynie 5% rodzin można uznać za 
dotknięte w sposób trwały problemem przemocy (Ostrowska, 2010, s. 71). Stąd 
wniosek, iż problem przemocy może być ideologizowany i prowadzić do zbyt daleko 
posuniętej ingerencji w życie konkretnych rodzin. 

Kolejną obok przemocy również społecznie szkodliwą postawą jest rodzicielski 
permisywizm. Może być on konsekwencją przyjęcia określonych koncepcji, czego 
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przykładem było tzw. wychowanie bezstresowe (na ten temat zob. Sozańska, 2007), ale 
również może wynikać z uległości rodziców, ich nieudolności czy niezdolności do 
kierowania dzieckiem (Ziemska, 1979, s. 179). 

Trudno jest ustalić faktyczną skalę występowania wspomnianych zjawisk. 
Patrząc jednak na tę kwestię z perspektywy pastoralnej trzeba stwierdzić, iż bez 
względu na ich zakres należy podejmować działania uwrażliwiające rodziców na 
godność dzieci oraz ich potrzeby. Ważne jest ponadto kształtowanie świadomości 
dotyczącej  praw rodziców i autonomii rodziny. 

 
2.3. Rodzice jako wychowawcy swoich dzieci 
Charakterystyczny dla naszych czasów pluralizm również w sferze wychowania 

przyniósł wiele koncepcji i nurtów. Śliwerski (2007) przedstawiając jedynie główne 
nurty wychowania, analizuje 18 kierunków. Pluralizm obecny jest również w dyskusjach 
dotyczących pedagogiki katolickiej, w której występuje wiele koncepcji i metod badania 
(Nowak, 2001, s. 50). 

Jedną z ich konsekwencji było pojawienie się różnych stylów wychowawczych. M. 
Ryś (2001) na podstawie własnych badań - obok tradycyjnie przyjmowanych stylów 
(autokratycznego, liberalnego i demokratycznego) - wyróżniła styl liberalny kochający, 
wynikający z przyjętych założeń wychowawczych „dziecko wybierze sobie wartości samo 
jak dorośnie” oraz liberalny niekochający, gdzie rodzic nie czuje się związany z 
dzieckiem, pozwala mu na wszystko nie zajmując się nim. 

Wielość nurtów dotyczących koncepcji wychowania inspirowanych różnymi, 
niekiedy bardzo odległymi od siebie koncepcjami pedagogicznymi znalazła również 
swoje odzwierciedlenie w bardzo bogatej literaturze podejmującej problematykę 
wychowawczą. Opracowania podejmujące kwestie wychowawcze z perspektywy 
wychowania chrześcijańskiego stanowią jeden z elementów tej szerokiej wydawniczej 
oferty (spośród polskich autorów można tu wymienić między innymi: Bagrowicza, 
Bednarskiego, Dziekońskiego, Kunowskiego, Misiaszka, Nowaka, Rynio. Tarnowskiego, 
Wilka, Woronieckiego). Pojawiają się również pastoralne opracowania podejmujące 
problematykę wychowawczą (są to prace takich autorów jak: Marczewski, Niparko, 
Przybyłowski, Wojaczek). Niemniej jednak dorobek polskiej myśli pastoralnej 
podejmującej zagadnienia pedagogiczne nie jest zbyt bogaty (znamienne jest, że w 
wydanej w 2000 r. w dwóch tomach Teologii pastoralnej nie znalazły się opracowania, w 
których podjęte byłyby kwestie wychowawcze). Trzeba jednak pamiętać, że pedagogika 
pastoralna jest dyscypliną młodą i dopiero pojawia się w obszarze poszukiwań 
uniwersyteckich (Fellico, 2000, s. 201). 

 
2.4. Więzi w rodzinie 
W badaniach przeprowadzonych przez CBOS 92% respondentów stwierdziło, że 

człowiekowi do prawdziwego szczęścia potrzebna jest rodzina (CBOS, 2008). Niestety 
przemiany społeczno-ekonomiczne generują mechanizmy, które więzi rodzinne 
narażają na dezintegrację. Jednym z takich czynników jest absorbująca rodziców 
czasowo praca zawodowa. 

Wspomnieć należy również o migracji zarobkowej i nowym zjawisku tzw. 
eurosieroctwa. Jak wynika z Diagnozy społecznej 2009 ok. 4% Polaków przebywających 
obecnie w Polsce w latach 2005-2009 wyjeżdżało do pracy zagranicą (Czapiński, Panek, 
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2009, s. 124). Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2008 r. na zlecenie Biura 
Rzecznika Praw Dziecka od 92 do 151 tys. uczniów doświadczyło trwającej ponad dwa 
miesiące do sześciu miesięcy włącznie rozłąki z matką (opiekunką), zaś z ojcem od 283 
do 379 tys. (Walczak, 2010, s. 32).  

Problem nieobecności rodziców w domu staje się bez wątpienia zauważalnym 
problemem społecznym, a więc również problemem duszpasterskim. 

Kolejnym przejawem dezintegracji rodziny są rozwody. Według 
przedstawianych przez GUS danych poczynając od roku 1991 ilość rozwodów wzrastała 
osiągając w roku 2006 liczbę 71900, zmniejszyła się nieco w roku 2008, w którym 
rozwiodło się 65500 małżeństw, a w roku 2010 było ich 65300 (GUS, 2011, s. 125). W 
przeprowadzonym w tym samym czasie sondażu CBOS 15% badanych było 
zdecydowanymi przeciwnikami rozwodów, 20% stanowili zwolennicy, a 62% osoby, 
które nie popierają rozwodów, ale w pewnych sytuacjach je dopuszczają (CBOS, 2008). 

 
3. Postulaty pastoralne 

Rozpoczynając rozważania dotyczące postulatów pastoralnych warto podkreślić, 
że z perspektywy omawianego tematu powinny one dotyczyć trzech dziedzin 
duszpasterskiej działalności: duszpasterstwa małżeństw, duszpasterstwa dzieci i 
duszpasterstwa całych rodzin. Przy czym te poszczególne dziedziny nie powinny być 
traktowane jako odizolowane, niezależne od siebie elementy, ale stanowić jeden zwarty 
i uporządkowany system. Duży potencjał niosą ze sobą w tym zakresie stowarzyszenia i 
ruchy formacyjne. Cennymi inicjatywami wymagającymi duszpasterskiego wsparcia są 
coraz liczniejsze, inspirowane chrześcijańskimi wartościami szkolenia i spotkania dla 
małżeństw i całych rodzin. Są to między innymi: Akademia Rodziny, Akademia 
Rodzinna, Akademia dla Rodziny, Akademia Familijna, Akademia Rodziców, Diecezjalna 
Akademia Rodziny, Miłość i Prawda (Wspólnota Emanuel), Spotkania Małżeńskie, Szkoła 
dla Rodziców. Wiele inicjatyw duszpasterskich podejmowanych jest także w ramach 
pracy z dziećmi (na ten temat zob. Bieleń, 2003). Warto je rozwijać i upowszechniać. 

Otwartym problemem cały czas pozostaje kwestia systematycznego 
wypracowywania ofert dla wiernych, którzy nie chcą korzystać z wymienionych wyżej 
form, ograniczając się jedynie do tego, co proponowane jest w ramach duszpasterstwa 
zwyczajnego. W większym stopniu można wykorzystywać odbywające się w parafiach 
przygotowania rodziców do przyjęcia przez ich dzieci sakramentów, ponadto 
organizowane przy różnych okazjach parafialne rekolekcje. Cenną inicjatywą są także 
organizowane przy parafiach dni rodziny, spotkania, festyny rodzinne. 

Kolejne wnioski wiążą się już bezpośrednio z zawartymi w pierwszym i drugim 
punkcie analizami. Otwartość na życie i traktowanie dziecka jako daru to postawa, której 
kształtowanie wymaga wielu wysiłków. Zwłaszcza podejście do antykoncepcji pokazuje, 
iż dotychczasowe działania są niewystarczające. Również w odniesieniu do postaw 
wobec zapłodnienia in vitro, zwłaszcza w sytuacji kształtowania się obecnie 
świadomości dotyczącej tego zagadnienia ważne są z jednej strony jednoznaczne i jasne 
wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, z drugiej wdrażane już teraz odpowiednie 
edukacyjno-formacyjne programy. 
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Bardzo poważnym problemem jest coraz częstsze niedowartościowanie 
sakramentalnego małżeństwa. Przejawem tego zjawiska są związki partnerskie, 
samotne rodzicielstwo oraz rozwody. Kwestie te należałoby uwzględnić przede 
wszystkim w szczegółowych programach dotyczących przygotowania do małżeństwa, 
ale także w pozytywnych duszpasterskich działaniach promujących wartość 
sakramentalnego małżeństwa. 

Kolejne zadanie dotyczy uwrażliwiania rodziców na potrzeby dziecka, jego 
podmiotowość, ale ważne jest również budzenie świadomości dotyczącej  rodzicielskich 
praw i obowiązków oraz autonomii rodziny. Wspomniane wcześniej duszpasterstwo 
małżeństw i rodzin jest naturalną płaszczyzną urzeczywistniania tego postulatu. 

W kontekście rozważań dotyczących kwestii pedagogicznych podkreślić należy, 
iż w ramach polskiej myśli pastoralnej ważny jest dalszy rozwój pedagogiki pastoralnej. 
Podejmowane w tym zakresie działania będą sprzyjały upowszechnianiu zasad 
wychowania chrześcijańskiego. Mogą być ponadto pomocne dla rodziców narażonych na 
wpływy negatywnych nurtów wychowawczych. 

Uwzględniając ekonomiczne uwarunkowania współczesnego życia trzeba 
stwierdzić, że zasadniczym w obecnej sytuacji duszpasterskim problemem wydaje się 
być aktywne poszukiwanie kontaktu i docieranie do rodzin z duszpasterską ofertą. 
Przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom osłabiającym i rozbijającym wspólnotę 
rodzinną, to niezwykle ważny problem, który zostaje tu jedynie zasygnalizowany, gdyż 
wymaga on szerszej i pogłębionej refleksji.  

Nawiązując do wspólnoty rodzinnej warto zauważyć, że potrzebna jest refleksja 
teologiczna, która analizując więzi w rodzinie w większym stopniu uwzględniłaby 
relacje między rodzeństwem. Zwrócenie uwagi na wartość tych relacji może być 
wkładem w promowanie modelu rodziny, w której jest więcej dzieci. 

Ze względu na charakter tego opracowania w zakresie postulatów pastoralnych 
pozostaje ono na dość wysokim poziomie ogólności. W przypadku konkretnych 
środowisk potrzebne są analizy pastoralne, w których zawarte byłyby programy działań 
uwzględniające lokalne uwarunkowania i możliwości. 

Z uwag ogólnych warto dodać ponadto, że w ramach podejmowanych działań 
ważne jest akcentowanie postaw pozytywnych, a nie jedynie walka z negatywnymi, gdyż 
- jak już dawno temu zauważył Pseudo–Dionizy Areopagita - przedstawianie prawdy jest 
zawsze bardziej efektywne niż obalanie czyichś błędów (za: Cantalamessa, 2009). 

To negatywne nastawienie uwidoczniło się także w zaprezentowanych w 
opracowaniu danych empirycznych. Dotyczyły one zachowań, które z perspektywy 
nauczania Kościoła są negatywne. Uwzględnianie takich danych wiąże się z tym, iż 
postawy tego typu są niejednokrotnie bardziej wymierne, łatwiej policzalne. Nie mniej 
jednak należy pamiętać o tym, że badania rzeczywistości społecznej nie tylko ją ukazują, 
ale również kształtują (Cialdini, 1996, s. 195). W związku z tym trzeba w większym 
stopniu podejmować próby badania tej rzeczywistości również od strony pozytywnej. 
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Wykaz skrótów 
 

CA         Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus z 1 maja 1991 r. 
CBOS   Centrum Badania Opinii Społecznej 
DA       II Sobór Watykański. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem z 18  

listopada 1965 r. 
DFK    II Sobór Watykański. Dekret o formacji kapłanów Optatam totus z 28 października 1965 r. 
DP    Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych    problemów 

bioetycznych, z 12 grudnia 2008 
DV      Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego 

i o godności jego przekazywania Donum Vita z 22 lutego 1987 r. 
DWCH II Sobór Watykański: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis 

z 28 października 1965 r. 
EV          Jan Paweł II: Encyklika Evangelium Vitae z 25 marca 1995 r 
FC          Jan Paweł II: Adhortacja Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r. 
GUS        Główny Urząd Statystyczny 
KDK    II Sobór Watykański: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudiumet spes z 7 grudnia 1965 r. 
KKK    Katechizm Kościoła Katolickiego 
LdR      Jan Paweł II: List do rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1996 r. 
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PLURALIZM WARTOŚCI A WYCHOWANIE 
 
 
Truizmem jest teza głosząca, iż kultura każdego społeczeństwa ma, w mniejszym 

czy szerszym zakresie, charakter pluralistyczny. Zdaniem Stefana Czarnowskiego świat 
ludzki nie stanowi ani jednorodności, ani całości, nie ma charakteru powszechnego, lecz 
partykularny, nie jest jednorodny, lecz heterogeniczny, nie jest monistyczny, lecz 
pluralistyczny (Czarnowski, 1956, s. 197). To stwierdzenie sprzed prawie 100 lat 
otrzymuje dziś szczególną nośność teoretyczną i praktyczną - gdy zauważymy, że 
pluralizm jest uznawany niemal powszechnie za podstawową zasady organizacyjną 
życia we współczesnym społeczeństwie. Na kształt życia współczesnego społeczeństwa 
składa się bowiem: wielość grup ludzkich, wielość struktur i instytucji, organizacji i 
stanowisk - a przynależność do nich wynika z indywidualnej decyzji. Co więcej; są to 
przeważnie grupy i struktury konkurencyjne - wyrastają czysto na odmiennym podłożu 
ideowym, ale też przenikające się, są też zupełnie niezależne od siebie, obojętne wobec 
siebie. 

Wchodząc głębiej w istotę tego złożenia, jesteśmy w stanie dostrzec 
wielowymiarowość tej wielości, pozwalającą na przymiotnikowe wzbogacenie 
stosowanego w odniesieniu do niej pojęcia pluralizm. I tak; wielość grup społecznych 
będziemy skłonni określać mianem pluralizmu społecznego; wielość wyznań i religii 
członków danej społeczności - pluralizm religijny; różnorodność w orientacji na 
wartości - pluralizm aksjologiczny; wielość stylów i filozofii życia - pluralizm kulturowy; 
różnorodność sił kształtujących formy życia gospodarczego i społeczno-politycznego - 
pluralizm polityczny. 

Cechą podstawową społeczeństwa określanego jako pluralistyczne jest uznanie 
tej rozmaitości, jej prawno-moralne przyzwolenie, oznacza zarazem równouprawnienie 
poszczególnych „inności” (Adamski, 1999). Spotykamy się nawet ze stanowiskiem 
głoszącym, że ów pluralizm wieloprzymiotnikowy winien być brany pod uwagę jako 
wyznacznik ładu społeczno-moralnego1. 

 
1. Zakres pojęcia „pluralizm” 
 
Dla uporządkowania naszego myślenia o pluralizmie, warto zauważyć, że można 

je odnosić do co najmniej trzech odmiennych sytuacji: 
1) Mówimy mianowicie o pluralizmie wówczas, gdy w obrębie jednej, społecznej 

czy kulturowej całości, wewnątrz pewnej społeczności zachodzi zjawisko zróżnicowania 

                                                
1 Na polskim gruncie pogłębioną analizę tego zagadnienia przeprowadza J. Mariański. Studium to było 
pomocne w przygotowaniu tego referatu. Zob. J. Mariański, Religia i Kościół między tradycją i 
ponowoczesnością. Studium socjologiczne, Kraków 1997. 
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i heterogeniczności (Pucek, 1988, s. 40). Myślimy wówczas o pewnym aspekcie 
rzeczywistości społeczno-kulturowej jawiącej się zarówno w mikro - i przede wszystkim 
makroskali tej rzeczywistości, karny zatem do czynienia z pluralizmem, gdy W obrębie 
danej zbiorowości występuje rozmaitość typów, czy też cech stanowiących ją członków: 
niejednorodność ich poglądów, dążeń i wartości. 

2) Pojęcie pluralizmu - rozumianego zwłaszcza z psychologicznego, 
pedagogicznego czy moralnego punktu widzenia - obejmuje pewnego rodzaju postawę 
charakteryzującą się otwartością, czy nawet życzliwością na wszelką różnorodność i 
inność. Owa inność jawi się w sferze myślenia, wierzenia, zachowania jednostek w 
grupie, czy też grup w ramach szerszych zbiorowości. W swym praktycznym wydaniu 
oznaczać ona będzie tolerowanie tej inności - jej znoszenie cierpliwe, a nawet gotowość 
do jej zaakceptowania, to znaczy: uznania jej za równoważną, równouprawnioną ze 
społecznie, kulturowo czy religijnie przyjętymi w tej zbiorowości formami myślenia, 
wartościowania i zachowania. 

3) Może wreszcie wchodzić w grę trzeci rodzaj pluralizmu, to znaczy pluralizm 
form zewnętrznych przy jednorodności ich wewnętrznych znaczeń. Idzie to o jedność 
wewnętrzną treści przy różnorodności form ich przeżywania, manifestowania; jedność 
zasady moralności leżącej u podstaw zróżnicowanych kulturowo form zachowania. 

Nietrudno wobec powyższego odpowiedzieć na pytanie: gdzie jest obecny 
pluralizm? 

Najbardziej widoczny jest w takich zbiorowościach, jak: naród, państwo, różnego 
rodzaju i zakresu zrzeszenia i organizacje, związki i stowarzyszenia. Przenika też 
zbiorowości religijne, a wśród nich sam Kościół. W tym ostatnim przypadku ma on 
jednak odmienne - aniżeli w odniesieniu do dwóch poprzednich - oblicze. Jest to właśnie 
ów trzeci typ pluralizmu form zewnętrznych przy jednorodności - tożsamości ich 
wewnętrznych znaczeń. Pluralizm ów wynika z „wymiarów” Kościoła: jego 
ponadkulturowości, ponanarodowości i ponadpaństwowości. Jest przy tym znamienne, 
że to, co w odniesieniu do poszczególnych kultur, narodów, państw, związków i 
organizacji stanowi czynnik różnicujący wewnętrznie i zewnętrznie - terytorium, 
władza, prawo, ideologia, sytuacja gospodarcza itp.- w przypadku Kościoła jest 
nieobecne. Dzięki temu zachowuje-on zawsze (przynajmniej Kościół katolicki) swą 
tożsamość. Mówimy zawsze o jednym i tym samym Kościele: bogatym w formy 
kulturowe, obrządki, ryty - pozwalające na różny zewnętrznie sposób przeżywać i 
wyrażać te same treści wiary. Gdy mianowicie - niezależnie od tej różnorodności - 
zostaje zachowana jednolitość w głoszonych prawdach wiary i moralności. Gdy w grę 
wchodzi odejście od tej jednolitości prawd wiary i moralności, to mamy już do czynienia 
z różnymi Kościołami - i ich tożsamościami. 

 
2. Społeczeństwo pluralistyczne - społeczeństwem wyboru 
 
W analizie socjologicznej społeczeństwo pluralistyczne -ze względu na jego 

liberalny charakter - bywa określane mianem społeczeństwa wyboru, w 
przeciwieństwie do społeczeństwa tradycyjnego, nazywanego społeczeństwem losu. 
Było to społeczeństwo wyrastające z tradycji, osadzone na niezmiennych wartościach 
moralnych, w wielu aspektach homogeniczne. Społeczeństwo pluralistyczne natomiast 
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przedstawia swym członkom szerokie możliwości wyborów, których, wachlarz 
ustawicznie się poszerza. Podsycane są też głoszoną ideą zmiany w każdej niemalże 
sferze życia - włącznie z religią i moralnością. Oferty zmiany charakteryzowane są jako 
wzbogacające i wyzwalające - a nierzadko odczuwane są jako „obciążenie” niemal nie do 
zniesienia (Cialdini, 1994). Cechą znamienną tych wyborów jest to, że są zewnętrznym 
wyrazem idei indywidualistycznych, dokonują się według indywidualnych opcji i są 
wolne od instytucjonalnych nacisków, tradycji i moralności zasadzającej się na religii. 

Z wychowawczego i moralnego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje 
to, że wśród różnych czynników na naczelne miejsce w dokonywaniu wyborów wysuwa 
się indywidualizm. Stanowi on wyraz a zarazem jest konsekwencją pluralizmu. 
Charakteryzuje się tym, że ludzie na własną rękę usiłują określać swe preferencje 
życiowe i do nich dostosowywać normy moralne. Tu sam pojedynczy człowiek - a nie 
znajdujące się poza nim, czy ponad nim, siły zewnętrzne - niezależnie od tego, czy to są 
normy prawne, religijne, nacisk opinii środowiska rodzinnego czy oddziaływania szkoły 
- staje się ostateczną instancją legitymizującą jego życiowe wybory i stosowane środki 
ich realizacji. Przyzwolenie społeczne na indywidualny - wolny wybór norm i środków 
realizacji dążeń życiowych jest rozumiane niejako „konieczność” społeczeństwa 
pluralistycznego. Tą drogą rozpada się zintegrowany system społeczno-moralny: 
orientacja na wartości uniwersalne (uznawane do niedawna przez całe społeczeństwo) 
wypiera nastawienie na wartości definiowane indywidualistycznie i sytuacyjnie. 

Ów pluralizm wartości jako regulator życia jednostkowego i społecznego - 
owocujący w indywidualnych, wolnych wyborach - wynika głównie z zakwestionowania 
tezy o istnieniu jednej, obiektywnej prawdy (Adamski, 1999). Zgodnie bowiem z 
pluralistycznym sposobem myślenia uznanie jednej obiektywnej prawdy oznaczałoby 
hołdowanie przymusowi i represywności - to znaczy totalitaryzmowi (Lisicki, 1995, nr 
6). 

 
3. Konsekwencje wychowawcze pluralizmu aksjologicznego 
 
Niebagatelne są konsekwencje wychowawcze tak ukształtowanego pluralizmu. 

Rozbicie jednolitego systemu wartości i norm jednostkowych i społecznych oznacza to, 
że społeczeństwo przestaje być „całością moralną” rządzącą się wspólnie 
obowiązującymi normami. Dzieje się tak dlatego, że pluralizm strukturalno-
aksjologiczny występujący w mikroskali (indywidualne wybory) łatwo przesuwa się na 
płaszczyznę makrospołeczną (Schmidtchen, 1994). Z bogatego „rynku wartości” coraz 
szersze rzesze coraz chętniej biorą to, co łatwe, atrakcyjne, a zwłaszcza nie wymagające 
wyrzeczeń. 

W dalszej kolejności i konsekwencji w oczywisty sposób prowadzi to do 
wytworzenia się próżni aksjologicznej, której cechą znamienną jest to, że dla 
poszczególnego, konkretnego człowieka nic nie jest oczywiste: nie ma bowiem 
jednolitego punktu odniesienia. Każda sytuacja - i to zarówno w swym wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym - może być oceniana, wartościowana z różnej 
perspektywy. A stąd - jak wiadomo - prowadzi droga do nieuniknionego relatywizmu 
moralnego: dla koherencyjnego systemu wartości i norm, któryby scalał społeczeństwo i 
wyznaczał sposoby działania nie ma tu już miejsca. 
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Wzory ocen siebie i innych oraz wzory działań opierają się najchętniej na 
„zasadzie przyjemności” oraz wolności wyborów miedzy przyjemnościami płynącymi z 
używania. Przyjemność daje konsumpcja - i to konsumpcja wszystkiego. „Nie życie, lecz 
użycie staje się dominującym stylem myślenia i działania. Życie jest traktowane jako 
rodzaj zabawy: rodzi chęć korzystania z każdej nadarzającej się przyjemności. Badacze 
tego zagadnienia mówią nawet o „konsumpcji rozrywki i zabawy” jako kulturowym 
wzorze życia społeczeństwa aksjologicznego pluralizmu (Mariański, 1997, s. 85). 

Tymczasem, dla funkcjonowania zintegrowanego moralnie i kulturowo 
społeczeństwa - zarówno w makro-jak i mikroskali - niezbędne są ogólnie obowiązujące, 
zinstytucjonalizowane normy i wzory zachowań przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, a dotyczące szczególnie ważnych dla społeczeństwa sfer życia, które nie 
mogą być ujmowane w kategoriach zabawy, wchodzi tu niewątpliwie w grę: 
przekazywanie życia w ramach instytucji małżeństwa i rodziny, samorealizowanie się 
seksualne jako mężczyzna i kobieta, poszanowanie życia od chwili jego poczęcia aż do 
chwili śmierci, socjalizacja w ramach instytucji kształcenia i wychowania, życie w 
społeczeństwie zorganizowanym i ustrukturyzowanym. Zinstytucjonalizowane normy i 
wzory zachowań nadają społeczny kształt życiu ludzkich zbiorowości, utrwalają jego 
struktury zewnętrzne oraz pełnią funkcję kontroli zachowań jednostkowych i 
zbiorowych - wyznaczając granice między zachowaniami pożądanymi i dewiacyjnymi 
oraz określając dopuszczalne alternatywne formy zachowań. 

Pozostaje wreszcie - gdy mowa o wychowaniu dla społeczeństwa 
pluralistycznego - wspomniany wyżej problem „wielości prawdy”. Sądzę, że 
bezdyskusyjnie należałoby się zgodzić co do tego, że niezależnie od wysuwanych w tym 
zakresie roszczeń i głoszenia wielu „prawd” przez różne opcje filozoficzno-
światopoglądowe, aksjologiczne i polityczne, bynajmniej nie może wchodzić w grę 
konieczność rezygnacji z absolutnej prawdy. Z tego, że ludzie wyznają różne hierarchie 
wartości i uznają różne „prawdy” nie wynika, że wartości mają względny charakter; z 
tego, że liczni hołdują wzorom zachowań niezgodnym z uświęconymi tradycją 
społeczno-moralną standardami nie wynika, że należy to uznać za normalne i kulturowo 
zaakceptować - może to być jedynie w dopuszczalnych granicach tolerowane. Tak, jak 
oczywiste jest, że pluralizm kulturowy wymaga uznania wielości opinii, stanowisk 
mieszczących się w określonych granicach zachowań, tak też oczywiste jest, że nie 
wszystkie stanowiska są jednakowo prawomocne, i że człowiek może poznać Prawdę 
Absolutną - zbliżać się da niej. W przeciwnym bowiem przypadku zamazywały by się 
granice między dobrem a złem, prawdą i kłamstwem. Uznanie pluralizmu za istotną 
cechę współczesnego społeczeństwa i kultury nie musi automatycznie oznaczać 
aprobaty dla wszystkich zachowań i wzajemnie wykluczających się poglądów: nie 
można jednocześnie aprobować dobra i zła, moralności i niemoralności, prawdy i fałszu. 
Nie ma potrzeby dowodzenia, że istnieje prawda i kłamstwo, wartości i antywartości, 
normy niekwestionowane, i że to one tkwią w każdej zdrowej kulturze, a wierność im 
stanowi o autentycznie ludzkim wymiarze kultury i zdrowym moralnie społeczeństwie. 

A zatem, jak każde zdrowe społeczeństwo, tak też społeczeństwo pluralistyczne 
nie może być pozbawione fundamentu nienaruszalnych wartości - wartości 
uniwersalnych. One stanowią konieczny warunek rozwoju osoby ludzkiej i prawdziwie 
ludzkiej kultury. Pluralizm może być bowiem wyrazem i podstawą bogactwa i zdrowia 
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danej kultury, ale może też być źródłem dezintegracji kultury, jej rozpadu, zatraty jej 
tożsamości. 

 
4. Wyzwanie dla wychowania 
 
Z tego, co powiedziano wynika, że nowa rzeczywistość społeczno-kulturowa jaką 

tworzymy, charakteryzowana mianem pluralistycznej, nie może być pozbawiona 
fundamentu wartości nienaruszalnych; w przeciwnym razie demokracja przekształci się 
w dyktaturę - podstawową regułą życia społecznego i źródłem moralności będzie dyktat 
mocniejszych nad słabszymi, przemocy nad prawem, a pluralizm przekształci się w 
anarchiom. Przekonany jestem, że polska - i nie tylko polska - edukacja stoi przed 
niekwestionowaną potrzebą budowania zdrowego programu wychowania do 
pluralizmu społeczno-kulturowego, to znaczy programu opartego na akcentowanych, tu 
wartościach humanistycznych i chrześcijańskich - na których została zbudowana 
cywilizacja i kultura europejska. Należą do nich - jak wiadomo - prawda o człowieku i 
jego miejscu w świecie i społeczeństwie, wolność i odpowiedzialność, prawo do „bycia 
sobą”- zakładające „bycie z innymi” a nie „obok drugich”, tolerancja-określona granicami 
uprawnień drugiego człowieka i wymogów integracji całej społeczności. 

Wychowanie to musi być prowadzone - realizowane na dwóch płaszczyznach:  
- na płaszczyźnie kształtowania postaw; sięgając do duchowego wnętrza 

człowieka i uświęconych norm społeczno-moralnych; 
- na płaszczyźnie struktur; dla uzdrawiania organizmu społecznego 

zdeprawowanego w minionym okresie i deformowanego współcześnie pod 
wpływem ideologii opacznie pojmowanego pluralizmu społeczno-
kulturowego i aksjologicznego (Adamski, 1999). 

Ów pierwszy poziom wyznacza stojące przed edukacją - na szeroką skalę 
zaniedbywane, a przypomniane przez Papieża w czerwcu 1997 roku w Skoczowie - 
zadanie wychowania sumienia. Dokonuje się ono dzięki wychowującym moralnie 
treściom każdego nauczanego przedmiotu i osobistemu świadectwu nauczyciela. 
Wychowanie sumienia nie może być wciąż traktowane jako zadanie należące do rodziny 
i katechizacji, przezwyciężanie moralnego relatywizmu, osadzonego na subiektywnej 
opcji i wyłączającego niezmienne prawa moralne i wzory zachowań, jest możliwe tylko 
poprzez wychowanie prawego sumienia. Wychowanie natomiast prawego sumienia 
niezbędnie zakłada „odzyskanie powszechnej świadomości prymatu wartości 
moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej”. 

To właśnie prymat wartości moralnych, jako wartości osoby ludzkiej, stanowi 
niekwestionowany warunek budowy zdrowych moralnie struktur ekonomiczno-
ustrojowych i edukacyjnych społeczeństwa pluralistycznego. W praktyce oznacza to nic 
innego jak przywracanie ustawiczne należnej rangi wartościom leżącym u podstaw 
kultury europejskiej, której kształt wyznaczało chrześcijaństwo jako idea i religia życia. 
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ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW A NADZIEJA NA SUKCES  
I KOMPETENCJE SPOŁECZNE U ICH DZIECI 

 
 
Proces przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie zaczyna się w rodzinie. 

Rozpoczyna się on od początku istnienia człowieka i zachodzi w sferze biologiczno-
popędowej, psychiczno-uczuciowej, społeczno-kulturowej i świadomościowo-moralnej. 
To w rodzinie dokonuje się proces zaspokajania potrzeb, przekazywania dzieciom 
podstawowych wartości, norm, wzorów zachowań, obyczajów kulturowych oraz 
wprowadzanie ich w życie społeczne. A więc w rodzinie ma miejsce najważniejszy 
proces socjalizacji. Efektem socjalizacji jest uspołecznienie, które wyraża się w  
postawach człowieka w stosunku do siebie i do innych, w stosunku do otoczenia, do 
rodziny, do narodu, ojczyzny, do świata. Dzięki uspołecznieniu dziecko wrasta w 
społeczeństwo, pełni w nim odpowiednie role i staje się pełnoprawnym i 
pełnowartościowym jego członkiem.  

Skoro zakłada się, ze rodzina ma tak wielkie znaczenie w rozwoju osobowym 
człowieka, warto, przeprowadzać badania pozwalające na weryfikację tych założeń. 
Celem tego artykułu jest próba poszukiwania zależności pomiędzy postawami 
wychowawczymi rodziców a nadzieją na sukces oraz kompetencjami społecznymi ich 
dorastających dzieci. 

 
 
I. Teoretyczne wprowadzenie do badań 
 
1. Wychowawcze oddziaływania rodziców 
 
Oddziaływania wychowawcze rodziców obejmują wiele sfer m.in. wpływają one 

na rozwój funkcji poznawczych dziecka, osiągnięcia szkolne, dojrzałość emocjonalną  
i społeczną, formowanie się obrazu samego siebie, stosunek do siebie i innych ludzi, a w 
dorosłym życiu również pełnienie roli matki czy ojca wobec własnych dzieci. Szczególna 
podatność jednostki na oddziaływanie środowiska rodzinnego wynika stąd, że rodzina 
jest dla dziecka pierwszą grupą społeczną, z którą się styka i pierwszym stałym 
środowiskiem wychowawczym oddziaływującym w najbardziej plastycznym okresie 
życia człowieka. Wpływ ten jednak trwa przez wiele lat, mimo zmian zachodzących w 
rodzinie, mimo przechodzenia przez różne fazy rozwoju rodziny i pomimo rozwoju 
poszczególnych jej członków (por. np. Baumrind, Baumrind, 1989; Buunk et al., 2005; 
Cheng and Lam, 2007, Faber, Mazlish 2003, Hetherington, 2000; Maccoby and Martin, 
1983; Santrock, 1996a i b). 
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Oddziaływania wychowawcze rodziców znajdują swój wyraz szczególnie w 
postawach wobec dziecka. 

Kształtowanie się postaw rodzicielskich jest procesem bardzo długim, 
obejmującym wiele lat życia człowieka (Acock, Yang 1984). W literaturze wymienia się 
wiele czynników mających wpływ na kształtowanie się postaw rodzicielskich. 
Do czynników tych należą: przeszłość rodziców i ich doświadczenia życiowe 
(szczególnie postawy wychowawcze w ich rodzinach macierzystych, a także struktura i 
wielkość rodziny macierzystej), osobowość rodziców (szczególnie sfera emocjonalna, 
obraz własnej osoby i system wartości), płeć rodzica, wykształcenie rodziców, rodzaj 
pracy wykonywanej przez rodziców (jako potencjalne źródło stresu lub satysfakcji), 
jakość związku małżeńskiego i wzajemne relacje małżonków, emocjonalny klimat 
rodziny, stosunek rodziców do pełnionej roli rodzicielskiej, charakter motywów 
posiadania dzieci lub brak takich motywów, oczekiwania rodziców względem cech 
dziecka, przebieg ciąży i porodu, stan zdrowia dziecka, płeć dziecka, kolejność urodzeń 
dzieci w rodzinie, obserwacja zachowania się innych rodziców, społeczna sieć wsparcia 
udzielanego rodzinie (wsparcie emocjonalne, instrumentalne i informacyjne), obecność 
w bliskim otoczeniu rodziny osoby będącej dla rodziców autorytetem (np. babci) oraz 
czynniki kulturowe (por. np. Bacon, Ashmore 1986; Baumrind, 1971, 1973, 1980; 
Baumrind, Black, 1967; Becker, Krug, 1965;. Belschner-Donnelly, Smith, 1981;. Belsky, 
1984;. Block, 1965;. Bronfenbrenner, 1979; Brooks, 1981;. Coleman, Ganong, 1983; 
Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts, Fraleigh, 1987; Eagley, Chaiken, 1993;. Falender, 
Mehrabian, 1980; Gecas, 1986;. Goodnow, 1985, 1988; Grusec, Kucynski, 1980; Holden, 
Edwards, 1989; Holden, Ritchie, 1988; Karnes, Stevens, 1995; Maccoby, 1992; Maccoby, 
Martin, 1983; McGillicuddy-DeLisi, 1982, 1985; Miller, 1988; Miller, Manhal, Mee, 1991; 
Noller, Taylor, 1989; Patterson, Reid, 1984; Robinson, Mandleco, Olsen, Hart, 1995; 
Rohner, 1986;. Simmons, Beaman, Conger, Wei, 1992; Spoth, Redmond, Haggerty, Ward 
1995) 

W literaturze istnieje wiele definicji postawy rodzicielskiej. Często przyjmuje się, 
że „postawa rodzicielska jest nabytą strukturą poznawczo-uczuciowo-wolicjonalną, 
ukierunkowującą zachowanie się rodziców wobec dziecka” (Ziemska, 1979, s. 169). 
Postawy rodzicielskie wymagają przeświadczenia rodziców o ich niezastępowalności w 
wychowaniu własnych dzieci, czyli przekonania o ważności i wartości ich roli, jako 
matki i ojca (Ryś, 1992a, s. 157). 

Postawy rodzicielskie wywierają znaczny wpływ na dziecko (Gruses, 2006). To 
względnie trwałe nastawienie rodziców, przejawiające się w ich postępowaniu, 
wywołuje u dziecka reakcję w postaci określonego zachowania się, kształtując krok po 
kroku postawy dziecka, jego nastawienie do siebie, do innych, do otaczającej 
rzeczywistości.. W rodzinie zintegrowanej, z właściwie pełnionymi rolami 
rodzicielskimi, gdzie rodzice przejawiają postawy akceptacji i autonomii, dziecko czuje 
się bezpiecznie, jest pewne siebie, zachowuje się swobodnie, twórczo i aktywnie, a 
rozwój jego osobowości przebiega prawidłowo (por. np. Damon, Hart, 1991). Natomiast 
brak kontaktu uczuciowego, odtrącenie, nadmierne wymagania, brak konsekwencji w 
wychowaniu lub nadmierna koncentracja na dziecku mogą prowadzić do wystąpienia 
zaburzeń osobowości (por. np. Bowlby, 1973; Dutra, Bianchi, Siegel, Lyons-Ruth, 2009;. 
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Liotti, 1992; Lyons-Ruth, Bronfman, Parsons, 1999; Lyons-Ruth, Connell, Zoll, Stahl 
1997; Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson, Egeland, 1997). 

Nie tylko doświadczenia indywidualne determinują postawy rodzicielskie. Ryś 
(1992a, s. 156) podkreśla, że w miarę rozwoju osobowego rodziców istnieje szansa na 
zmianę, modyfikację, ubogacenie ich postaw wychowawczych. Wieź istniejąca pomiędzy 
małżonkami, pomimo różnic w ich doświadczeniach i wychowaniu, sprawia, że możliwe 
jest wypracowanie jednolitego wzoru postaw rodzicielskich, który jest istotnym 
warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka. 

Postawy rodzicielskie mogą się jednak różnić kierunkiem i siłą, co wyraża się w 
przejawianiu przez rodziców tendencji do pozytywnego lub negatywnego reagowania 
wobec dziecka. Z postawami pozytywnymi związane są pozytywne działania, 
charakteryzujące się dużą dynamiką, inwencją, zaangażowaniem na rzecz dobra dziecka. 
Najbardziej pożądane jest rozumne, konsekwentne i w miarę swobodne, lecz 
jednocześnie stanowcze postępowanie względem dziecka. Wtedy postawy rodzicielskie 
sprzyjać będą wykształceniu cech i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, 
szczególnie w pełnieniu ról społecznych, w tym rodzinnych. Należą do nich: 
samodzielność, niezależność, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność za 
własne czyny, konsekwencja, umiejętność współdziałania z otoczeniem oraz zdolność 
do tworzenia trwałych związków uczuciowych. Natomiast z postawami negatywnymi 
rodziców wiążą się reakcje negatywne wobec dziecka, które ujawniają się w formie 
różnego rodzaju agresji (ośmieszanie, złośliwe uwagi, częste stosowanie kar fizycznych), 
w formie unikania kontaktów z dzieckiem, zaniedbywania go lub w formie otaczania 
dziecka nadmierną opieką. Negatywne postawy wpływają niekorzystnie na proces 
socjalizacji dzieci i młodzieży, poprzez to, że oddziałują na powstawanie niewłaściwych 
cech osobowości, z punktu widzenia rozwoju społecznego (por. np. Falender, 
Mehrabian, 1980; Gecas, 1986.; Karnes, Stevens, 1995;. Robinson, Mandleco, Olsen, Hart, 
1995; Spoth, Redmond, Haggerty, Ward, 1995). 

Postawy rodzicielskie są zazwyczaj plastyczne i podlegają zmianom w miarę 
rozwoju dziecka. Przede wszystkim zmienia się stopień i jakość dawanej dziecku 
swobody oraz stopień i jakość kontroli sprawowanej nad dzieckiem. Jeśli rodzice nie 
dostosowują swoich zachowań do rozwoju dziecka, prowadzi to do sytuacji 
konfliktowych, zaburzeń w zachowaniu dziecka, a nawet wpływa to niekorzystnie na 
rozwój jego osobowości Efektem zmiany postaw rodzicielskich wraz z rozwojem dziecka 
powinno być przejście od postawy współdziałania do postawy obdarzania rozumną 
wolnością (Ryś, 1992a, s. 167). 

Rozwój jednostki nie jest zdeterminowany wyłącznie przez postawy rodzicielskie 
i doświadczenie wyniesione ze środowiska rodzinnego. Doświadczenia te określają 
pewne kierunki czy tendencje w kształtowaniu się osobowości dziecka, lecz nie 
tłumaczą w pełni jego zachowania. Rozwój dziecka zależy również od jego własnej 
indywidualności i pozarodzinnych wpływów środowiska. W miarę rozwoju dziecka i 
rozszerzania się jego kontaktów ze światem, oddziaływanie rodziny maleje, chociaż 
nadal jest istotne. 
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2. Nadzieja na sukces  
 
Nadzieja na sukces jest pozytywnym stanem motywacyjnym opartym na dwu 

rodzajach przekonań, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Pierwszym komponentem 
jest przekonanie o posiadaniu silnej woli. Jest to przeświadczenie o własnej 
skuteczności, możliwości realizacji powziętego planu i dojściu do zamierzonego celu. 
Drugim komponentem nadziei na sukces jest przekonanie o umiejętności znajdowania 
rozwiązań, a więc  spostrzegania siebie jako osoby zdolnej i zaradnej, która jest w stanie 
wymyślić jeden lub więcej skutecznych sposobów na realizację danego celu (Snyder, 
2002). 

Uwarunkowań nadziei na sukces należy szukać przede wszystkim we wczesnych 
okresach życia, jednak jej poziom może ulegać zmianie w ciągu całego życia w zależności 
od doświadczeń osoby (Cheavens, Gum, 2000). 

Snyder i współpracownicy (2002) podkreślają, że nadzieja jest poznawczym 
procesem motywacyjnym, a nie stanem emocjonalnym, chociaż emocje pełnią również 
ważną rolę, lecz są wtórne do procesów poznawczych. 

Snyder (2002) cytując badania Riegera z 1993 roku podaje, że osoby dorosłe 
charakteryzujące się wysokim poziomem nadziei na sukces oceniają swoje relacje 
z opiekunami w dzieciństwie jako bliskie. Ponadto, osoby te przyznają, że spędzały 
w dzieciństwie ze swoimi opiekunami dużo czasu. Natomiast osoby o niskim poziomie 
nadziei na sukces częściej doświadczały w przeszłości rozwodu rodziców lub utraty 
bliskiej osoby. O dużym znaczeniu relacji panujących w rodzinie w kształtowaniu 
nadziei na sukces świadczą badania McNeala z 1998 cytowane przez Snydera (tamże).  

Badano również jak style przywiązania w rodzinie wpływają na kształtowanie się 
nadziei na sukces. Osoby dorosłe dokonywały retrospektywnej oceny stylów 
przywiązania w ich rodzinach. Wyższym poziomem nadziei na sukces cechowały się 
osoby, które doświadczyły w dzieciństwie stylu opartego na autorytecie. Ustalono 
również, że osoby te czuły się bardziej bezpiecznie, rzadziej przeżywały lęki i stany 
obniżonego nastroju, odznaczały się wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej. 
Osoby, które doświadczały w dzieciństwie stylu autorytarnego i odrzucającego, 
cechowały się niższym poziomem nadziei na sukces. Częściej odczuwały one lęk i 
poczucie zagrożenia. Badacze podkreślają również rolę matki, która w okresie 
dzieciństwa i młodości odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu nadziei na sukces. Rola 
ojca jest tu ograniczona, a jego zachowanie oddziałuje głównie na bezpieczeństwo i 
wsparcie udzielane dzieciom (Shorey, Snyder, Yang, Lewin, 2003). 

Wyniki innych badań wykazały, że wyższy poziom nadziei na sukces idzie w 
parze z lepszym przystosowaniem społecznym w kontaktach z rodziną i przyjaciółmi, z 
większym zadowoleniem z relacji interpersonalnych oraz większym spostrzeganym 
wsparciem społecznym (Snyder, Cheavens, Sympson, 1997; Barnum, 1998; Kwon, 
2002). Istnieje również dodatnia korelacja między nadzieją na sukces a kompetencjami 
społecznymi (Snyder i inni 1997). 
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3. Kompetencje społeczne 
 
Kompetencje społeczne są predyktorem efektywnego funkcjonowania w życiu 

osobistym i zawodowym (Argyle, 1981, 1984). 
Argyle (1981) podkreśla znaczenie rodziców w rozwijaniu kompetencji 

społecznych dziecka. Rodzice przez swoje zachowanie mogą dostarczać modeli 
asertywności, uspołecznienia i współpracy, a także rozwijać empatię dziecka. Mogą 
wpływać na wzajemne stosunki wśród rodzeństwa i umożliwiać dzieciom kontakt z 
rówieśnikami. Jednak nie wszyscy rodzice potrafią wykorzystać tę szansę. Niski poziom 
kompetencji społecznych u młodych osób można wyjaśnić doświadczeniami z okresu 
dzieciństwa. Głównymi czynnikami są tu nieprzystosowanie społeczne rodziców, 
izolacja geograficzna, niewielki zakres doświadczeń z rówieśnikami. W późniejszym 
okresie życia zdolności młodego człowieka mogą rozwijać się w szkole i pracy w toku 
doświadczeń praktycznych, naśladowania innych i zdobywania specjalnych 
umiejętności. Mimo to, liczne osoby cierpią na braki w zakresie umiejętności 
społecznych. Dotyczy to szczególnie młodzieży, młodych osób dorosłych i większości 
osób chorych psychicznie. Zdaniem ludzie mogą poprawić poziom swoich kompetencji 
społecznych dzięki treningowi umiejętności społecznych. Trening ten stosuje się na 
szeroką skalę w terapii klinicznej, w wielu dziedzinach przygotowania zawodowego, a 
także wśród osób, które chciałyby nauczyć się zachowań asertywnych czy nabrać 
pewności siebie w kontaktach z innymi. 

Umiejętności społeczne wpływają na wydajność w pracy, a w ten sposób na 
satysfakcję z jej wykonywania (Argyle, 1981, 1984). Kształtowanie kompetencji 
społecznych powinno być podstawowym wyznacznikiem działalności wychowawczej, 
gdyż kompetencje te są niezbędne w radzeniu sobie w codziennym życiu. 

Według Argyle’a kompetencje społeczne są wzorcami zachowań społecznych, 
dzięki którym jednostki są skuteczne (kompetentne) w sytuacjach społecznych, to 
znaczy zdolne do wywierania pożądanego wpływu na innych (tamże).  

Goleman (1998) w swojej koncepcji inteligencji emocjonalnej zalicza 
kompetencje społeczne, obok kompetencji osobistych, do grupy kompetencji 
emocjonalnych. Kompetencje osobiste określają stopień w jakim ludzie radzą sobie z 
samym sobą, natomiast kompetencje społeczne determinują stopień w jakim ludzie 
radzą sobie w kontaktach z innymi. Do kompetencji społecznych zaliczył on empatię i 
umiejętności społeczne, w skład których wchodzą poszczególne umiejętności. 

Według Argyle’a (1984) radzenie sobie w różnego typu sytuacjach społecznych 
warunkują różnorodne specyficzne umiejętności. Można mówić o pewnym zbiorze 
umiejętności społecznych, dlatego autorzy ci mówią o kompetencjach społecznych w 
liczbie mnogiej. Kompetencje społeczne nie mają struktury hierarchicznej, a ewentualne 
związki między nimi wynikają z faktu, że na kompetencje te składają się pewne 
elementarne umiejętności, z których żadna w pojedynkę nie wystarcza do poradzenia 
sobie w złożonych sytuacjach społecznych. Do takich elementarnych umiejętności 
można zaliczyć umiejętność udzielania wzmocnień i wsparcia, komunikację werbalną i 
niewerbalną, empatię, korzystną autoprezentację, asertywność, umiejętność 
rozwiązywania problemów. 
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II. Metodologia przeprowadzonych badań 
 
1. Problem badań, hipotezy i pytania badawcze 
 
Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności między postawami 

wychowawczymi rodziców a nadzieją na sukces oraz poziomem kompetencji 
społecznych u ich dorastających dzieci. Na podstawie literatury i dotychczasowych 
badań dotyczących zagadnień postaw rodzicielskich, nadziei na sukces oraz kompetencji 
społecznych postawiono hipotezę zakładającą tego typu zależność między postawami 
rodziców a poziomem nadziei na sukces  i kompetencji społecznych u ich dzieci. Przyjęto 
więc, że im bardziej prawidłowe postawy rodziców, tym wyższy poziom nadziei na 
sukces i kompetencji społecznych  u dorastających dzieci.  

 
2. Charakterystyka metod zastosowanych w badaniach 
 
Do celów niniejszej pracy zastosowano trzy narzędzia: Skalę Postaw 

Rodzicielskich autorstwa Plopy, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych w 
opracowaniu Matczak oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces. 

 
2.1. Skala Postaw Rodzicielskich 
Metoda M. Plopa pozwala wyodrębnić sześć typów oddziaływań rodzicielskich: 

akceptacja, odrzucenie, autonomia, nadmierne wymaganie, niekonsekwencja i nadmierne 
ochranianie. Jednak w skład kwestionariusza wchodzi 5 skal, gdyż akceptacja i 
odrzucenie to dwa przeciwne wymiary tej samej skali (Plopa, 2005, 2006).  

Wysoki wynik w skali akceptacji-odrzucenia wskazuje na postawę akceptującą, 
rodzic stara się, dziecko czuło się bezpieczne i kochane. Natomiast niski wynik w skali 
akceptacji-odrzucenia świadczy o postawie odrzucenia. Rodzica cechuje chłód, dystans, 
brak wrażliwości na potrzeby i problemy dziecka. Postawa autonomii oznacza, że rodzic 
wychowuje swoje dziecko ze świadomością, że w miarę rozwoju potrzebuje ono coraz 
więcej autonomii i możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, potrzebuje 
prywatności i prawa do własnych tajemnic. Postawa nadmiernie wymagająca świadczy o 
tym, że rodzic traktuje swoje dziecko bezwzględnie. Taki rodzic uważa siebie za 
niepodważalny autorytet we wszystkich sprawach, nie toleruje krytyki i sprzeciwu. 
Stosunek rodzica o postawie niekonsekwentnej do dziecka jest zmienny i zależy 
od chwilowego nastroju. Postawa nadmiernie ochraniająca jest związana z nadmierną 
troską i opieką nad dzieckiem (tamże). 

Skala Postaw Rodzicielskich została opracowana w wersji dla matek (SPR-M) 
oraz dla ojców (SPR-O). Narzędzie odznacza się wysoką rzetelnością. Współczynniki 
zgodności wewnętrznej (alha-Cronbacha) poszczególnych skal wynoszą: postawa 
akceptacji – 0,84, postawa wymagająca – 0,88, postawa autonomii – 0,75, postawa 
niekonsekwentna – 0,88, postawa ochraniająca – 0,81 (Plopa, 2005, s. 365; Plopa, 2006, 
s. 239). 

W ocenie trafności Skali Postaw Rodzicielskich oparto się na metodzie badania 
wewnętrznej struktury testu. Macierz interkorelacji wskazuje na grupowanie się skal w 
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dwie podstawowe wiązki. Pierwszą wiązkę stanowi skala akceptacji i skala autonomii, 
drugą zaś skala wymagania, niekonsekwencji i ochraniania. Układ ten świadczy o 
wysokiej trafności teoretycznej narzędzia (Plopa, 2005, s. 365; Plopa, 2006, s. 240). 

 
2.2. Kwestionariusz Nadziei na Sukces, M. Łaguny, J. Trzebińskiego, M. Zięby 
Kwestionariusz Nadziei na Sukces mierzy siłę przekonań o własnych 

zdolnościach do realizowania celów i osiągania sukcesu. Jest to ważny aspekt obrazu 
siebie, odgrywający istotną rolę w podejmowaniu decyzji, formułowaniu planu 
działania, a także w przypadku trudności lub niepowodzenia w realizacji planu (Łaguna, 
Trzebiński, Zięba, 2005, s. 31). 

Pierwotna wersja kwestionariusza, opublikowana przez Snydera i jego 
współpracowników w roku 1991, składała się z 45 twierdzeń. Została ona poddana 
badaniom i analizom statystycznym, w wyniku których do ostatecznej wersji skali 
weszło osiem twierdzeń diagnostycznych, które tworzą dwie podskale (Snyder, Harris, 
Anderson, Holleran, Irving, Sigmon, Yoshinobu, Gibb, Langelle, Harney, 1991). 
Kwestionariusz Nadziei na Sukces składa się z 12 twierdzeń, z których 4 pozycje 
odnoszą się do przekonań o silnej woli, 4 do przekonań o umiejętności znajdowania 
rozwiązań, a pozostałe 4 to pozycje buforowe.  

Narzędzie charakteryzuje się wysoką rzetelnością. W zastosowanej wersji 
kwestionariusza wskaźnik zgodności wewnętrznej ( -Cronbacha) dla wyniku ogólnego 
wyniósł 0,82, dla podskali umiejętność znajdowania rozwiązań – 0,72, a dla podskali 
silna wola – 0,74. Poszczególne pozycje narzędzia w satysfakcjonującym stopniu 
korelują z wynikiem ogólnym. Stwierdzono także satysfakcjonującą stabilność 
bezwzględną narzędzia. Korelacja między dwoma badaniami przeprowadzonymi w 
odstępie 2 miesięcy wyniosła 0,83 (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005, s. 21). 

Trafność oszacowano na podstawie analizy czynnikowej przeprowadzonej 
metodą głównych składowych z rotacją Oblimin na pozycjach diagnostycznych. W 
wyniku analiz uzyskano dwa czynniki. Pierwszy z nich odpowiada podskali przekonań o 
silnej woli, a drugi odpowiada podskali przekonań o umiejętności znajdowania 
rozwiązań. Struktura czynnikowa kwestionariusza jest więc zgodna z założeniami 
teoretycznymi (tamże, s. 22). 

 
2.3. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, A. Matczak 
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, opracowany przez Matczak, służy 

do oceny efektywności funkcjonowania człowieka w różnych typach sytuacji 
społecznych (Matczak, 2001a, s. 10).  

Przy tworzeniu pozycji diagnostycznych oparto się na propozycji klasyfikacji 
trudnych sytuacji społecznych zaproponowanej przez Argyle’a. W ten sposób, po 
częściowej modyfikacji tej klasyfikacji, Matczak (2001a, s. 11) wyodrębniła cztery typy 
sytuacji: 

 sytuacje intymne – oznaczające bliskie kontakty interpersonalne, połączone 
z ujawnianiem się partnerów (np. zwierzanie się z osobistych problemów); 

 sytuacje ekspozycji społecznej – związane z byciem obiektem uwagi i 
potencjalnej oceny ze strony wielu osób; 

 sytuacje formalne – wymagające dostosowania się do ściśle określonych reguł 
i przepisów; 
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 sytuacje wymagające asertywności – polegające na realizowaniu własnych celów 
i potrzeb przez wywieranie wpływu na innych lub opieranie się wpływom 
innych. 
Założono, że wymienionym wyżej czterem typom sytuacji odpowiadają cztery 

rodzaje kompetencji, które będą przedmiotem pomiaru tego narzędzia. Dobór pozycji 
do kwestionariusza został oceniony przez sędziów kompetentnych, a następnie 
zweryfikowany podczas kolejnych badań pilotażowych. W efekcie przeprowadzonych 
analiz powstała wersja o łącznej liczbie pozycji wynoszącej 90, z czego 60 to pozycje 
diagnostyczne, a 30 – niediagnostyczne. Jednocześnie wyniki badań wskazywały na 
istnienie w strukturze narzędzia nie czterech, pierwotnie założonych, lecz trzech skal 
społecznych. Są to: skala I (kompetencje warunkujące efektywność zachowań w 
sytuacjach intymnych, 15 pozycji), skala ES (kompetencje warunkujące efektywność 
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, 18 pozycji) oraz skala A (kompetencje 
warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności, 17 
pozycji). Wyniki badania można ujmować w formie wyniku łącznego oraz w postaci 
trzech wyników cząstkowych, mówiących o poszczególnego rodzaju kompetencjach 
(tamże, s. 11-13). 

Trafność czynnikową oszacowano w badaniach pilotażowych, stosując metodę 
głównych składowych z rotacją Varimax w odniesieniu do wszystkich 90 pozycji 
(diagnostycznych i niediagnostycznych). W wyniku analiz uzyskano dwa czynniki. 
Pierwszy z nich można interpretować jako czynnik społeczny, drugi zaś jako czynnik 
niespołeczny. Przeprowadzono też analizy czynnikowe z uwzględnieniem 60 pozycji, 
uznanych wstępnie za diagnostyczne. Wyodrębniono trzy czynniki, które dały się 
interpretować jako kompetencje związane z sytuacjami: intymnymi (czynnik I), 
ekspozycji społecznej (czynnik ES) i wymagającymi asertywności (czynnik A). Nie 
ujawniły się jako osobny czynnik kompetencje potrzebne w sytuacjach formalnych, a 
pozycje związane z tymi kompetencjami najliczniej weszły w skład czynnika ES. Wyniki 
analiz świadczą o trafności KKS jako narzędzia do pomiaru kompetencji społecznych 
(tamże, s. 18-21). 

 
3.  Charakterystyka badanych osób 
 
Celem weryfikacji hipotez oraz uzyskania odpowiedzi na postawione pytania 

przeprowadzono w Katedrze Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie badania 268 osób, w tym 123 dorosłych 
osób (64 matek i 61 ojców) i 143 ich dzieci w wieku 16-23 lata (średnia wieku, M=20,27; 
odchylenie standardowe, SD=2,64), 77 dziewcząt (53,8%) w wieku 16-23 lat (M=20,03; 
SD=2,70) i 66 chłopców (46,2%) w wieku 16-23 lat (M=20,56; SD=2,55) oraz ich 
rodziców, 64 matki w wieku 37-59 lat (M=47,25; SD=5,42) i 61 ojców w wieku 38-67 lat 
(M=49,20; SD=5,66)1. 

                                                
1 Obliczenia wykonała Elżbieta Kowalewska. 
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III.  Uzyskane wyniki badań 
 

1. Wychowawcze oddziaływania rodziców a nadzieja na sukces i 
kompetencje społeczne u ich dorastających dzieci 

 
W celu sprawdzenia czy istnieje zależność między postawami wychowawczymi 

matki i ojca a poziomem kompetencji społecznych i nadziei na sukces u młodzieży 
obliczono współczynniki korelacji między nasileniem postaw rodzicielskich a 
wskaźnikami nadziei na sukces i kompetencji społecznych u dorastających ich dzieci.  

 
Tabela 1. Postawy wychowawcze rodziców a nadzieja na sukces u ich dzieci 
 

Postawy 
rodzicielskie 

 Nadzieja na sukces 

Nadzieja 

na sukces 

Umiejętność 
znajdowania 

rozwiązań 
Silna wola 

 
 
M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,032 0,075 -0,022 
p 0,802 0,559 0,862 

Wymaganie 
 

r -0,178 -0,224 -0,067 
p 0,163 0,077 0,600 

Autonomia 
 

r 0,054 -0,012 0,101 
p 0,672 0,926 0,430 

Niekonsekwencja 
 

r -0,136 -0,268 0,047 
p 0,290 0,033 0,717 

Ochranianie 
 

r -0,148 -0,116 -0,128 
p 0,246 0,365 0,319 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r -0,064 -0,131 0,031 
p 0,657 0,358 0,828 

Wymaganie 
 

r 0,021 -0,063 0,102 
p 0,882 0,660 0,477 

Autonomia 
 

r -0,056 -0,051 -0,039 
p 0,698 0,721 0,784 

Niekonsekwencja 
 

r 0,003 -0,056 0,064 
p 0,984 0,696 0,656 

Ochranianie  
 

r 0,286 0,136 0,336 
p 0,042 0,341 0,016 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; p – dwustronna istotność statystyczna 
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Badania wskazują na  istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy postawą 
ochraniającą ze strony ojca a ogólnym poziomem nadziei na sukces i przekonaniem o 
silnej woli. Stwierdzono także istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy postawą 
niekonsekwencji ze strony matki a przekonaniem o umiejętności znajdowania 
rozwiązań. 
 
Tabela 2. Postawy wychowawcze rodziców a kompetencje społeczne ich dzieci  
 

Postawy rodzicielskie 

 Kompetencje Społeczne 

Kompetencje 

społeczne 
Intymność 

Ekspozycja 

społeczna 
Asertywność 

 
 
M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,172 0,255 0,091 0,131 
p 0,178 0,043 0,480 0,308 

Wymaganie 
 

r -0,048 -0,042 -0,025 -0,033 
p 0,707 0,742 0,844 0,795 

Autonomia 
 

r 0,190 0,147 0,146 0,178 
p 0,136 0,251 0,253 0,162 

Niekonsekwencja 
 

r 0,002 0,005 0,040 0,009 
p 0,987 0,969 0,758 0,947 

Ochranianie 
 

r 0,082 0,224 0,035 0,026 
p 0,524 0,078 0,783 0,840 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,364 0,313 0,295 0,436 
p 0,009 0,025 0,035 0,001 

Wymaganie 
 

r -0,092 -0,099 -0,033 -0,105 
p 0,522 0,489 0,816 0,462 

Autonomia 
 

r 0,165 0,140 0,151 0,224 
p 0,246 0,328 0,291 0,114 

Niekonsekwencja 
 

r -0,242 -0,172 -0,236 -0,163 
p 0,087 0,228 0,095 0,252 

Ochranianie  
 

r 0,231 0,150 0,245 0,262 
p 0,102 0,292 0,084 0,063 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; p – dwustronna istotność statystyczna 
 
Z tabeli nr 2 wynika, że istnieją istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy 

postawą akceptacji ze strony matki a poziomem radzenia sobie w sytuacjach intymnych 
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u dzieci oraz pomiędzy postawą akceptacji ze strony ojca a wszystkimi wskaźnikami 
kompetencji społecznych. 
 

2. Postawy rodziców a nadzieja na sukces i kompetencje społeczne córek  
i synów 
 
W celu sprawdzenia czy istnieje zależność między postawami wychowawczymi 

matki i ojca a nadzieją na sukces i poziomem kompetencji społecznych u córek i synów 
obliczono współczynniki korelacji między postawami rodzicielskimi a wskaźnikami 
nadziei na sukces oraz kompetencji społecznych u córek i synów. 

 
Tabela 3. Postawy wychowawcze rodziców a nadzieja na sukces u córek i synów 
 

Postawy rodzicielskie 
 Nadzieja na sukces 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 
M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,224 -0,243 0,23 
 

-0,25 
 

1,67 
 

0,099 
 p 0,154 0,288 

Wymaganie 
 

r -0,158 -0,264 -0,16 
 

-0,27 
 

0,39 
 

0,370 
 p 0,318 0,247 

Autonomia 
 

r 0,105 -0,067 0,11 
 

-0,07 
 

0,61 
 

0,332 
 p 0,507 0,774 

Niekonsekwencja 
 

r -0,204 0,009 -0,21 
 

0,01 
 

-0,76 
 

0,299 
 p 0,194 0,969 

Ochranianie 
 

r 0,012 -0,448 
0,01 -0,48 1,74 0,088 

p 0,939 0,042 
 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,242 -0,633 
0,25 -0,75 3,19 0,002 

p 0,183 0,004 

Wymaganie 
 

r -0,195 0,432 
-0,20 0,46 -2,12 0,042 

p 0,285 0,065 

Autonomia 
 

r 0,067 -0,416 
0,07 -0,44 1,64 0,104 

p 0,716 0,076 

Niekonsekwencja 
 

r -0,093 0,160 
-0,09 0,16 -0,82 0,285 

p 0,611 0,512 

Ochranianie  
 

r 0,249 0,356 
0,25 0,37 -0,38 0,371 

0,169 0,135 
r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera; 
 p – dwustronna istotność statystyczna 
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Z badań wynika, że istnieją istotne statystycznie ujemne korelacje pomiędzy 
nasileniem postawy ochraniającej ze strony matki i nasileniem postawy akceptującej ze 
strony ojca a poziomem nadziei na sukces u ich dzieci a oraz zbliżone do istotności 
statystycznej (p=0,06) dodatnie korelacje pomiędzy postawą wymagającą ze strony ojca 
a ogólnym poziomem nadziei na sukces u synów.  

 
Tabela 4. Postawy wychowawcze rodziców a przekonaniem o umiejętności znajdowania rozwiązań  

 Postawy 
rodzicielskie 

 Umiejętność znajdowania rozwiązań 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 

M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,142 -0,040 0,14 
 

-0,04 
 

0,64 
 

0,325 
 p 0,369 0,865 

Wymaganie 
 

r -0,179 -0,368 -0,18 
 

-0,39 
 

0,72 
 

0,309 
 p 0,256 0,101 

Autonomia 
 

r 0,050 -0,213 0,05 
 

-0,22 
 

0,94 
 

0,257 
 p 0,751 0,354 

Niekonsekwencja 
 

r -0,263 -0,289 -0,27 
 

-0,30 
 

0,10 
 

0,397 
 p 0,093 0,203 

Ochranianie 
 

r -0,076 -0,227 -0,08 
 

-0,23 
 

0,54 
 

0,344 
 p 0,632 0,323 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,032 -0,476 0,03 
 

-0,52 
 

1,77 
 

0,083 
 p 0,860 0,039 

Wymaganie 
 

r -0,287 0,414 -0,29 
 

0,44 
 

-2,36 
 

0,024 
 p 0,112 0,078 

Autonomia 
 

r 0,046 -0,353 0,05 
 

-0,37 
 

1,33 
 

0,164 
 p 0,802 0,139 

Niekonsekwencja 
 

r -0,208 0,248 -0,21 
 

0,25 
 

-1,49 
 

0,131 
 p 0,254 0,307 

Ochranianie 
 

r 0,037 0,300 0,04 
 

0,31 
 

-0,88 
 

0,272 
 0,840 0,212 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 
 

Badania wskazują na istotne statystycznie korelacje pomiędzy postawą 
wymagającą ze strony ojca a przekonaniem o umiejętności znajdowania rozwiązań u 
synów oraz zbliżone do istotności statystycznej korelacje pomiędzy postawą 
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akceptującą ze strony ojca a przekonaniem o umiejętności znajdowania rozwiązań u 
synów. W grupie córek nie stwierdzono tego typu zależności.  

 
Tabela 5. Postawy wychowawcze matek a przekonanie o silnej woli u ich dzieci 

 
Postawy rodzicielskie 

 Silna wola 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 

M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,229 -0,349 0,23 
 

-0,36 
 

2,09 
 

0,045 
 p 0,145 0,122 

Wymaganie 
 

r -0,078 -0,076 -0,08 
 

-0,08 
 

-0,01 
 

0,399 
 p 0,623 0,743 

Autonomia 
 

r 0,125 0,092 0,13 
 

0,09 
 

0,11 
 

0,396 
 p 0,431 0,690 

Niekonsekwencja 
 

r -0,069 0,284 -0,07 
 

0,29 
 

-1,27 
 

0,179 
 p 0,662 0,213 

Ochranianie 
 

r 0,100 -0,498 0,10 
 

-0,55 
 

2,27 
 

0,030 
 p 0,527 0,021 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,386 -0,565 0,41 
 

-0,64 
 

3,37 
 

0,001 
 p 0,029 0,012 

Wymaganie 
 

r -0,014 0,303 -0,01 
 

0,31 
 

-1,05 
 

0,229 
 p 0,939 0,207 

Autonomia 
 

r 0,065 -0,335 0,06 
 

-0,35 
 

1,33 
 

0,165 
 p 0,725 0,161 

Niekonsekwencja 
 

r 0,074 0,026 0,07 
 

0,03 
 

0,15 
 

0,394 
 p 0,687 0,916 

Ochranianie 
 

r 0,394 0,288 0,42 
 

0,30 
 

0,39 
 

0,370 
 0,026 0,232 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 

 
Dane zamieszczone w tabeli nr 5 wskazują na istotne statystycznie ujemne 

korelacje pomiędzy nasileniem postawy akceptującej ze strony ojca i postawy 
ochraniającej ze strony matki a przekonaniem o silnej woli u synów. W grupie córek 
korelacja pomiędzy postawą ochraniającą ze strony matki a przekonaniem o ich silnej 
woli jest nieistotna statystycznie. Natomiast korelacja pomiędzy postawą akceptacji ze 
strony ojca a przekonaniem o silnej woli córek jest dodatnia. Stwierdzono także istotną 
statystycznie dodatnią korelację pomiędzy postawą ochraniającą ze strony ojca a 
przekonaniem o silnej woli w grupie córek. 
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Tabela 6. Postawy wychowawcze rodziców a poziomem kompetencji społecznych u ich córek i synów 
 

Postawy rodzicielskie 
 Kompetencje społeczne 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 
M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,165 0,151 0,17 
 

0,15 
 

0,05 
 

0,398 
 p 0,296 0,512 

Wymaganie 
 

r -0,056 -0,001 -0,06 
 

0,00 
 

-0,19 
 

0,392 
 p 0,727 0,996 

Autonomia 
 

r 0,239 0,004 0,24 
 

0,00 
 

0,84 
 

0,280 
 p 0,127 0,986 

Niekonsekwencja 
 

r 0,063 -0,091 0,06 
 

-0,09 
 

0,54 
 

0,344 
 p 0,693 0,693 

Ochranianie 
 

r 0,063 0,037 0,06 
 

0,04 
 

0,09 
 

0,397 
 p 0,691 0,873 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,436 0,210 0,47 
 

0,21 
 

0,82 
 

0,286 
 p 0,013 0,387 

Wymaganie 
 

r -0,197 0,123 -0,20 
 

0,12 
 

-1,04 
 

0,233 
 p 0,281 0,616 

Autonomia 
 

r 0,202 0,107 0,20 
 

0,11 
 

0,31 
 

0,380 
 p 0,268 0,662 

Niekonsekwencja 
 

r -0,227 -0,246 -0,23 
 

-0,25 
 

0,06 
 

0,398 
 p 0,211 0,310 

Ochranianie  
 

r 0,171 0,306 0,17 
 

0,32 
 

-0,46 
 

0,359 
 0,348 0,203 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 

 
Zanotowano istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy postawa 

akceptacji ojca a poziomem kompetencji społecznych w grupie córek.  
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Tabela 7. Postawy wychowawcze rodziców a poziom radzenia sobie w sytuacjach intymnych u ich dzieci 
 

Postawy rodzicielskie 
 Intymność 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 
M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,241 0,252 0,25 
 

0,26 
 

-0,04 
 

0,399 
 p 0,124 0,270 

Wymaganie 
 

r -0,032 -0,044 -0,03 
 

-0,04 
 

0,04 
 

0,399 
 p 0,841 0,851 

Autonomia 
 

r 0,163 0,037 0,16 
 

0,04 
 

0,45 
 

0,361 
 p 0,302 0,875 

Niekonsekwencja 
 

r 0,115 -0,233 0,12 
 

-0,24 
 

1,24 
 

0,186 
 p 0,470 0,310 

Ochranianie 
 

r 0,193 0,207 0,20 
 

0,21 
 

-0,05 
 

0,398 
 p 0,220 0,367 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,365 0,203 0,38 
 

0,21 
 

0,57 
 

0,339 
 p 0,040 0,404 

Wymaganie 
 

r -0,086 -0,145 -0,09 
 

-0,15 
 

0,19 
 

0,392 
 p 0,640 0,553 

Autonomia 
 

r 0,192 0,054 0,19 
 

0,05 
 

0,45 
 

0,360 
 p 0,292 0,826 

Niekonsekwencja 
 

r -0,143 -0,182 -0,14 
 

-0,18 
 

0,13 
 

0,396 
 p 0,434 0,455 

Ochranianie  
 

r 0,135 0,108 0,14 
 

0,11 
 

0,09 
 

0,397 
 0,463 0,660 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 

 
Z badań wynika, że istnieje istotna statystycznie dodatnia korelację pomiędzy 

postawą akceptacji ze strony ojca a radzeniem sobie w sytuacjach intymnych w grupie 
dziewcząt.  
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Tabela 8. Postawy wychowawcze rodziców a poziom radzenia sobie w sytuacjach ekspozycji społecznej  
 

Postawy rodzicielskie 
 Ekspozycja społeczna 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 

M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,087 0,075 0,09 
 

0,08 
 

0,04 
 

0,399 
 p 0,586 0,745 

Wymaganie 
 

r -0,043 0,036 -0,04 
 

0,04 
 

-0,28 
 

0,384 
 p 0,785 0,877 

Autonomia 
 

r 0,208 -0,031 0,21 
 

-0,03 
 

0,85 
 

0,279 
 p 0,187 0,895 

Niekonsekwencja 
 

r 0,072 0,006 0,07 
 

0,01 
 

0,23 
 

0,388 
 p 0,649 0,978 

Ochranianie 
 

r 0,044 -0,028 0,04 
 

-0,03 
 

0,25 
 

0,386 
 p 0,782 0,905 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,339 0,216 0,35 
 

0,22 
 

0,43 
 

0,364 
 p 0,058 0,374 

Wymaganie 
 

r -0,167 0,208 -0,17 
 

0,21 
 

-1,22 
 

0,190 
 p 0,362 0,393 

Autonomia 
 

r 0,177 0,101 0,18 
 

0,10 
 

0,25 
 

0,387 
 p 0,331 0,679 

Niekonsekwencja 
 

r -0,241 -0,229 -0,25 
 

-0,23 
 

-0,04 
 

0,399 
 p 0,183 0,346 

Ochranianie 
 

r 0,155 0,390 0,16 
 

0,41 
 

-0,82 
 

0,285 
 0,397 0,099 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 

 
Z danych zamieszonych w tabeli 8 wynika, że nie stwierdzono korelacji istotnych 

statystycznie pomiędzy postawami rodzicielskimi a radzeniem sobie w sytuacjach 
ekspozycji społecznych, zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców. 
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Tabela 9. Postawy wychowawcze rodziców a radzenie sobie w sytuacjach wymagających asertywności  
 Postawy 

rodzicielskie 

 Asertywność 

Córki Synowie zr1 zr2 z p 

 
 

M 
A 
T 
K 
A 

Akceptacja 
 

r 0,144 0,092 0,14 
 

0,09 
 

0,18 
 

0,392 
 p 0,364 0,692 

Wymaganie 
 

r -0,066 0,106 -0,07 
 

0,11 
 

-0,61 
 

0,332 
 p 0,678 0,647 

Autonomia 
 

r 0,230 -0,042 0,23 
 

-0,04 
 

0,97 
 

0,249 
 p 0,142 0,856 

Niekonsekwencja 
 

r 0,038 -0,045 0,04 
 

-0,05 
 

0,29 
 

0,382 
 p 0,811 0,845 

Ochranianie 
 

r -0,021 0,089 -0,02 
 

0,09 
 

-0,39 
 

0,370 
 p 0,896 0,700 

 
O 
J 
C 
I 
E 
C 

Akceptacja 
 

r 0,537 0,179 0,60 
 

0,18 
 

1,34 
 

0,162 
 p 0,002 0,463 

Wymaganie 
 

r -0,186 0,095 -0,19 
 

0,10 
 

-0,91 
 

0,263 
 p 0,307 0,698 

Autonomia 
 

r 0,222 0,273 0,23 
 

0,28 
 

-0,18 
 

0,393 
 p 0,222 0,257 

Niekonsekwencja 
 

r -0,123 -0,245 -0,12 
 

-0,25 
 

0,41 
 

0,367 
 p 0,503 0,313 

Ochranianie 
 

r 0,285 0,203 0,29 
 

0,21 
 

0,28 
 

0,384 
 0,114 0,403 

r – wartość współczynnika korelacji r Pearsona; zr1, zr2, z – współczynniki transformacji Fishera;  
p – dwustronna istotność statystyczna 
 

Tabela 9 wskazuje na istotną korelację pomiędzy akceptacją ze strony ojca a 
radzeniem sobie w sytuacjach wymagających asertywności w grupie córek.  

 
3. Psychologiczna analiza i interpretacja wyników 
 
Rodzina oddziałuje na dziecko przez splot różnorodnych, zamierzonych i 

niezamierzonych czynników. Kompetencje społeczne i nadzieja na sukces są zmiennymi, 
których poziom może mieć duże znaczenie dla rozpoczynania dorosłego życia w 
społeczeństwie. Kompetencje społeczne są wskaźnikiem efektywnego funkcjonowania 
w życiu osobistym i zawodowym (Argyle, 1992, 1994). Z kolei nadzieja na sukces jest 
istotna w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, mimo pojawiających się barier 
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(Snyder, 2002). Wysoki poziom obu tych zmiennych może korzystnie wpływać na 
odniesienie sukcesu w wielu dziedzinach życia. Jak wskazują dotychczasowe wyniki 
badań uwarunkowań nadziei na sukces oraz kompetencji społecznych należy szukać 
m.in. w środowisku rodzinnym (Ladd, 1999; za: Argyle, 1997; Shorey, Snyder, Yang, 
Lewin, 2003). 

Przeprowadzone analizy wskazują na istnienie związku między określonymi 
wymiarami postaw wychowawczych rodziców a niektórymi aspektami kompetencji 
społecznych i nadziei na sukces. Z badań wynika, że pozytywne postawy rodziców, 
akceptacja matki i ojca,  warunkują wysoki poziom kompetencji społecznych. Z badań 
wynika, że istotne statystycznie dodatnie korelacje wystąpiły pomiędzy postawą 
akceptacji ze strony matki a poziomem radzenia sobie w sytuacjach intymnych oraz 
pomiędzy postawą akceptacji ze strony ojca a wszystkimi wskaźnikami kompetencji 
społecznych: efektywnością zachowań w sytuacjach intymnych, efektywnością 
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej, efektywnością zachowań w sytuacjach 
wymagających asertywności oraz ogólnym poziomem kompetencji społecznych. Wyniki 
przeprowadzonych badań wskazują na szczególne znaczenie postaw wychowawczych 
ojca w kształtowaniu się kompetencji społecznych u dzieci, przy czym z badań wynika, 
że postawy ojców mają więc większy związek z kształtowaniem poziomu kompetencji 
społecznych u dziewcząt niż u chłopców.  

W przypadku nadziei na sukces korelacje nie są tak jednoznaczne. Badania zdają 
się wskazywać na to, że nie  tylko pozytywne postawy rodziców wiążą się z wysokim 
poziomem nadziei na sukces i negatywne postawy rodziców warunkują niski poziom 
nadziei na sukces. Wyniki badań Riegera z 1993 roku cytowane przez Snydera (2002), 
wskazują, że istnieje związek między bliskimi relacjami z rodzicami w dzieciństwie a 
wysokim poziomem nadziei na sukces. Przeprowadzone badania wskazują na istnienie 
dodatniej korelacji pomiędzy postawą ochraniającą ze strony ojca a ogólnym poziomem 
nadziei na sukces i przekonaniem o silnej woli. Może to wskazywać na  fakt, że 
ochranianie ze strony ojca nie zawsze powoduje negatywne skutki, lecz może 
kształtować poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu rozwija się nadzieja na sukces u 
dziecka. 

Przeprowadzone badania wskazują na istotną statystycznie ujemną korelację 
pomiędzy akceptacją ze strony ojca a  nadzieją na sukces w grupie chłopców. Być może 
wynika to z faktu, że badani chłopcy w wieku 16-23 lat wchodzą w dorosłość. W tym 
wieku bardziej od zachowań akceptujących ojca liczy się potrzeba autonomii i 
niezależności. Badania wskazują także na zależności zbliżone do istotności statystycznej 
pomiędzy postawą wymagającą ze strony ojca a ogólnym poziomem nadziei na sukces i 
przekonaniem o umiejętności znajdowania rozwiązań w grupie chłopców. Wskazywać 
to może na fakt potrzeby wymagań ze strony ojca, które mobilizują synów do 
podejmowania określonych celów, a sukcesy w ich realizacji przyczyniają się do 
kształtowania nadziei na sukces. 

Warto podkreślić także wyniki badań dotyczące postawy ochraniającej matki i 
ojca oraz jej wpływ na kształtowanie się poziomu nadziei na sukces u dziewcząt i 
chłopców. Ochranianie matki wpływa niekorzystnie na ogólny poziom nadziei na sukces 
i przekonanie o silnej woli w grupie chłopców. Natomiast postawa akceptacji ze strony 
ojca koreluje istotnie statystycznie dodatnio z przekonaniem o silnej woli w grupie 
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dziewcząt. Można przypuszczać, że nadmierne ochranianie ze strony matki kształtuje u 
chłopców mniejszą wiarę we własne możliwości i  niższy poziom nadziei na sukces. W 
przypadku dziewcząt ochranianie ze strony ojca zdaje się kształtować poczucie 
bezpieczeństwa i pewność siebie, co pozytywnie wpływa na kształtowanie się 
wysokiego poziomu nadziei na sukces. Podobny wpływ na poziom nadziei na sukces u 
dziewcząt ma postawa akceptacji przejawiana przez ojca. 

Zależności pomiędzy oddziaływaniami wychowawczymi rodziców a dalszym 
radzeniem sobie w życiu ich dzieci wymagają jeszcze wielu analiz. Warto by podjąć 
badania dotyczące radzenia sobie w życiu w sytuacjach trudnych przez osoby 
wychowywane przez rodziców o różnych postawach wychowawczych, czy też poszukać 
innych zależności pomiędzy nadzieją na sukces a relacjami w rodzinie pochodzenia, 
takimi jak np. wzorce rodziców w tym zakresie, kompetencje społeczne rodziców, ich 
nadzieja na sukces. Tak więc w zakresie podjętego tematu istniej jeszcze wiele wątków, 
nad którymi warto się jeszcze pochylić. 
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OCHRONA PRZED SYNDROMEM „PUSTEGO GNIAZDA” 
ASPEKT PEDAGOGICZNY 

 
Przedmiotem antropologii pedagogicznej  
jest proces stawania się 
człowiekiem mądrym i dobrym (Jodłowska, 2010).  

 
 
Celem artykułu jest uzasadnienie humanistycznej wartości dojrzałości 

psychicznej (emocjonalnej, społecznej, intelektualnej) w prawidłowym funkcjonowaniu 
człowieka - w kulturowo uwarunkowanym procesie socjalizacji. Dojrzałość psychiczna 
stanowi ochronę przed syndromem „pustego gniazda” i umożliwia twórczą 
samorealizację w stadium generatywności oraz integralności (E. H. Erikson) - zarówno 
w ujęciu sokratycznym (ku sobie), jak i w ujęciu prometejskim (ku innym). Ład duchowy 
ma ogromny wpływ na jakość życia dorosłych i realizowanie zdrowego stylu życia, który 
stanowi determinantę wśród czynników warunkujących zdrowie. 

W niniejszym artykule zastosowano układ chronologiczny (część 2) oraz 
problemowy (rzeczowy). Problematykę ochrony przed syndromem „pustego gniazda” w 
aspekcie pedagogicznym wyjaśniono według następujących kryteriów: dorosłość, 
kulturowe uwarunkowania dojrzałości psychicznej (na celowo wybranych przykładach, 
głównie polskiego dziedzictwa kultury), dojrzała samorealizacja na przełomie XX/XXI 
wieku – w ujęciu sokratejskim i prometejskim, dojrzała samorealizacja w „opustoszałym 
gnieździe”. 

 
1. Dorosłość 
 
Problematykę dotyczącą dorosłości można rozważać, badać, wyjaśniać i rozumieć 

w różnorodnych aspektach – np. jako kategorię biologiczną, kulturową, prawną. W 
ujęciu Erika Eriksona – wybitnego humanisty, neopsychoanalityka - człowiek w procesie 
rozwoju poznawczego w poszczególnych stadiach socjalizacji, dzięki pokonywaniu 
naturalnych kryzysów (Witkowski, 1989, s. 162) dojrzewa psychicznie do troski o dobro 
innych (generatywność), następnie do stadium integralności – a więc dojrzałej refleksji 
wraz z subiektywną oceną swojego życia w bilansowaniu drogi życiowej. Według 
Eriksona tożsamość jest kategorią subiektywną jednostki - indywidualności i członka 
zbiorowości społecznej, a zdrowie psychiczne „…potrzebuje korzeni (…) człowiek (…) 
czuje się wykorzeniony, przede wszystkim wewnętrznie (…) warunki wykorzenienia, 
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porzucenia czy odizolowania dorosłego będą zawsze odbiciem tego, co zna już z własnej 
przeszłości…” (tamże, s. 163), i co może być również przyczyną – jak to Erikson ujął - 
świadomości zmarnowanych możliwości, rozpaczy i w związku z tym nawarstwiania się 
patologicznych objawów, utrudniających zdrową samorealizację w środowisku życia.  

Rozwój osobniczy jest uwarunkowany wieloma czynnikami, które można ująć 
następująco: cechy wrodzone (uwarunkowania genetyczne), czynniki środowiskowe 
(środowisko społeczno-przyrodnicze), działalność dydaktyczno-wychowawcza, 
aktywność własna. Trzeba podkreślić, że szczególne znaczenie w rozwoju osobniczym 
ma rodzina, która pełni funkcje osobowe oraz instytucjonalne1. Jeśli rodzina funkcjonuje 
prawidłowo stanowi najwartościowsze środowisko wychowawcze w procesie 
nabywania kompetencji kulturowych (kulturalizacja) i społecznych (socjalizacja) w 
poszczególnych stadiach kontinuum rozwojowego.  

 
2. Kulturowe uwarunkowania dojrzałości psychicznej 
 
Dojrzałość psychiczna jest pojęciem stosowanym w ujęciu relatywnym - w 

odniesieniu do poszczególnych przedziałów wiekowych dziecka oraz w ujęciu 
bezwzględnym – jako dojrzałość psychiczna osób dorosłych. Dojrzałość psychiczną 
tworzą: dojrzałość emocjonalna, społeczna, intelektualna. Jeśli proces socjalizacji 
przebiega prawidłowo człowiek dojrzały psychicznie ma świadomość swoich emocji 
oraz umie kontrolować przebieg procesów emocjonalnych, ma ukształtowane postawy 
intrapersonalne oraz interpersonalne, zwłaszcza szacunku, tolerancji i empatii wobec 
innych ludzi, ma także zdolność świadomego kierowania procesami orientacyjno-
poznawczymi, postawami intelektualnymi oraz egzystencjalnymi i społecznymi - co 
sprzyja harmonijnej samorealizacji w środowisku życia.  

Według Marii Ryś „…dojrzałość jest ujmowana na dwa sposoby – jako idealny 
wzorzec, który ma wskazywać dokąd i którędy zmierza rozwój, lub jako proces 
przemian…”(Ryś, 2011, s. 238 – 239), dojrzałego człowieka cechuje „…zaangażowanie w 
afirmację najpiękniejszych wartości…”(tamże, s. 250). Adam Solak podkreślił, że 
„…dojrzała osobowość - to nieprzecenianie siebie, lecz otwarcie się dla innych, przy 
równoczesnej świadomości, że każdy z nas ma do spełnienia na świecie inne i to 
niepowtarzalne zadanie…” (Solak, 2003, s. 207). Jak już w niniejszym artykule 
wspomniano rodzina ma szczególne miejsce wśród instytucji wychowania - w procesie 
nabywania dojrzałości psychicznej i gotowości do samowychowania, 
samokształtowania.  

Aby zrozumieć znaczenie ochrony przed tzw. syndromem „pustego gniazda” 
(światopogląd i zastosowanie praktyczne) trzeba nawiązać do kulturowych 
uwarunkowań osobowości podstawowej społeczeństwa polskiego, ponieważ 
zintegrowana konfiguracja wspólnych elementów osobowości, dostarcza jego członkom 
wspólnych znaczeń i wartości (Linton, 2007, s. 460). Ludzie, których łączy kultura mają 
wspólne wyobrażenia (Erikson, 2004, s. 15). Według teoretyka kultury Wilhelma 

                                                
1 Zob. funkcje rodziny, w: M. Winiarski, Znaczenie rodziny w wymiarze indywidualnym i społecznym, w:  
J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red. nauk.), Edukacja społeczna wobec problemów 
współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 379 – 
387. 



W TROSCE O RODZINĘ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 111 

Diltheya, aby zrozumieć istotę człowieczeństwa trzeba znać historię, kulturę1 oraz 
interpretować źródła historyczne, ponieważ dziedzictwo kultury stanowi antecedencję 
społecznych wyzwań i problemów teraźniejszości. Warto więc w tym miejscu 
przypomnieć, że w kulturze polskiej - już w cezurze średniowiecza (Adamski, 1984,  
s. 116–122) ranga rodziny była wysoka. Od swoich członków rodzina wymagała 
realizowania zadań, wynikających z ról społecznych osobowych: żony, męża, matki, ojca, 
córki, syna, siostry, brata - które służyły przetrwaniu rodziny. Model rodziny 
patriarchalnej kształtował się przez stulecia, ulegając procesom przeobrażeń 
społecznych.  

W dziedzictwie kultury polskiej jest dużo przykładów, odzwierciedlających 
oczekiwania społeczne wobec dorosłych. Egzemplifikację stanowi twórczość Mikołaja 
Reja z Nagłowic, który twierdził, że spośród czterech stanów: małżeńskiego, wdowiego, 
dziewiczego i wolnego (bezzakonnego) – najbardziej wskazane jest życie w stanie 
małżeńskim, pod warunkiem, że „…człek młody umie szukać ożenienia swego…”  
i „…ożenienie jest wdzięczne…” (Rej, 2003, t. 1, s. 122 i 126), gdy wyraża się dobrym 
pożyciem małżeńskim, ponieważ „…najprzedniejszą cnotą jest cnota sprawiedliwości…” 
oraz szacunek dla rodziców. Natomiast życie w stanie wolnym bezzakonnym może – 
zdaniem Reja – być przyczyną realizowania życia „…swawolnego…” (tamże, s. 129), a 
takie szlachcicowi poczciwemu nie przystoi, ponieważ „…swawolne życie swawolny 
żywot czyni (…) a zły przykład złego czyni…” (tamże, s. 136). Rej wyjaśnił, że w relacjach 
interpersonalnych najlepsza jest życzliwość, jako „…istne dobrodziejstwo co nas nic nie 
kosztuje i jest tak pożyteczna, jak uprawne pola i ogródki…”(tamże, s. 595).  

Według Reja, gdy człowiek poczciwy osiągnie wiek sędziwy ma postępować 
mądrze i być dobrym chrześcijaninem, ponieważ „…krześcijańska życzliwość każdego 
zdobić musi…” (tamże, s. 436), a w życiu szlachcica są dwa klejnoty: zbawienie i zdrowie. 
Aby na nie zapracować trzeba żyć pogodnie i uczciwie. Mikołaj Rej poszczególne etapy 
życia ludzkiego porównał do przyrodniczych pór roku. Młodość nazwał wiosną, a więc 
okresem ludzkiego „…zakwitania…”; latem – wiek średni; jesienią – wiek dojrzały, który 
jest podobny do zasobnej spiżarni, gdy człowiek oczekuje zimy i odpoczywa po pracy. 
Podkreślił, że taka konsekwencja transcendencji czasu spotyka wesołych i roztropnych, 
którzy „…prostą drogą chodzą…”. Na dojrzałą równowagę duchową według Reja nie 
zapracują ci, którzy prowadzą życie swawolne i nieuczciwe. Mikołaj Rej człowieka 
szlachetnego i dojrzałego porównał do pięknego drzewa „…na którym i ptacy się 
gnieżdżą, i pszczoły osiadają, i pod nim się rozliczne źwirzęta chłodzą, i na wiele rzeczy 
przygodzić się może…” (tamże, s. 503). Wyjaśnił, że mądrość (sapientia) jest darem 
niebios, jest trudno osiągalna i niezależna od fortuny oraz pochlebstw.  

Inny przykład twórczości staropolskiej, dotyczący polskiego wzoru w zakresie 
osobowych ról społecznych w rodzinie stanowi twórczość Łukasza Górnickiego, który w 
XVI wieku postulował interpersonalną homeostazę w koegzystencji z kobietami, pisząc, 
że chociaż „…białogłowa jest najniedoskonalsze źwirzę między źwirzęty, dostojności 
albo malej, albo żadnej przeciwko dostojności mężczyźńskiej…”. (Górnicki, 2004, t. 2,  
                                                
1 Kulturę rozumianą jako uporządkowany zbiór dóbr społeczności konkretyzujących się w określonym 
miejscu, przestrzeni, czasie. Por. B. Turlejska, Społeczno-kulturowy horyzont wiedzy pedagogicznej, w: S. 
Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2004, s. 157 – 163. 
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s. 314), to „…dała białymgłowom natura, iż nie mają tej siły, tej surowości w sobie którą 
mężczyźni (…) a dlatego one dziatki małe chowają, a podrosłe ojcowie ćwiczą (…) tak też 
mężczyzna nie jest bardziej człowiekiem niż białogłowa…” (tamże, s. 316–317). Erazm 
Gliczner radził: „…żeby ociec, chcąc mieć dzieci stateczne i u ludzi dobrze zawołane, nie 
pomału o nie się starał, aby z białą głową, cnotliwą stateczną, nie swawolną, ale poćciwą, 
małżeństwo zwiódł, a wedle niego z nią z rządu a stateczności płód wywiódł…” 
(Gliczner, 1876, s. 7) oraz swojemu synowi podobnie życzył, ponieważ „…żonę pojąć 
pokutę czynić…” (tamże, s. 129).  

Interesujący przykład stanowi także twórczość Adama Mickiewicza, który w 
poemacie o życiu szlacheckim Litwy pt. „Pan Tadeusz” ukazał polski obyczaj wzorów 
zachowania się, także w zakresie osobowych ról społecznych w małżeństwie. Wzór 
kultury polskiej w tym zakresie ukazuje następujący przykład: „…Jestem kobietą, rządy 
nie należą do mnie, wszakże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda, Co Pan urządzisz, 
na to całym sercem zgoda!...” (Mickiewicz, 1986, s. 346). Co ciekawe - filozof i działacz 
społeczny Karol Libelt wśród poświęcających się nauce niechętnie widział kobiety. Jego 
zdaniem wyjątek stanowią panny, które na wzór starożytnych Muz: Erato, Euterpe, 
Kaliope, Klio, Melpomeny, Polihymnii, Talii, Terpsychory, Uranii pozostaną dziewicami, 
nie wyjdą za mąż „…bo na cóż zawód robić mężowi, który zamiast żony, dostaje  
w pożycie autorkę, poświęcającą dni i noce piśmiennictwu; płodzącą dzieła i poemata,  
z których mężowi nie przyjdzie słodkie miano ojcostwa, szperającą w księgach  
i rękopisach, zamiast w gospodarstwie; zakładającą bibliotekę, zamiast spiżarni…” 
(Libelt, 1852, s. 3–19).  

Działacz oświatowy i redaktor pierwszego polskiego czasopisma pedagogicznego 
pt. „Nowa Szkoła” – Ewaryst Estkowski uznał relacje interpersonalne w rodzinie za 
podstawowe źródło wzorów społecznego zachowania się. „Kiedy w zagrodzie 
małżeństwo zgodne a miłe, to gospodarz z gospodynią dzielą między siebie wszystkie 
starania w domu a zagrodzie. (…) Co mąż zapracuje, to żona gospodarnością  
i oszczędnością pomnażać ma…” (Estkowski, 1861, s. 35). Anastazja Dzieduszycka 
skrytykowała kobiety, które podejmują pracę zawodową i zaniedbują – jej zdaniem 
wychowanie domowe (Dzieduszycka z Jełowickich, 1872, s. 120) swoich dzieci. Ten 
problem także analizował Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), który w dziełach  
pt. „Lalka”, „Emancypantki” ukazał problem „…usamodzielniania się…” kobiet na 
ziemiach polskich pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku.  

Jak wiadomo na rozwój kultury polskiej ma także wpływ społeczna myśl 
luminarzy Kościoła katolickiego. Problematyce relacji osobowych w rodzinie u schyłku 
XIX wieku uwagę poświęcił papież Leon XIII, podkreślając wartość naturalnego prawa 
do zawarcia małżeństwa i naturalnego prawa ojca do możliwości troszczenia się  
o utrzymanie swojej rodziny (Leon XIII, 1991, s. 10). Leon XIII skrytykował samowolne 
naruszanie prawa rodziców do opieki nad swoimi dziećmi (Leon XIII, 1891, s. 8–9). 
Trzeba zaznaczyć, że humaniści reprezentujący twórczą myśl pozytywizmu dostrzegli 
wartość zdrowych relacji interpersonalnych w rodzinie, zwłaszcza w odniesieniu do 
kobiet, w związku z obowiązkami, wynikającymi z roli społecznej matki. Ten problem 
pozostał aktualny w twórczości przełomu XIX i XX wieku. Przykład stanowi twórczość 
Cecylii Plater-Zyberkówny, która w swoich publikacjach poświęconych problematyce 
wychowania do dojrzałości psychicznej wyjaśniła, że dzięki odrodzonej moralnie 
rodzinie można odrodzić postawy moralne społeczeństwa polskiego, żyjącego  
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w warunkach niewoli narodowej pod zaborami. Zyberkówna podkreśliła, że postawy 
społeczne rodziców „…wyznaczają główny kierunek moralny…” i jeśli (zwłaszcza) matka 
stara się zaszczepić dziecku umiłowanie prawdy, co pokazuje osobistym przykładem 
codziennym, to „…ideał ma to do siebie, że raz dojrzany zostawia w duszy ślad 
niazatarty…” (Plater-Zyberkówna, 1908, s. 32).  

Cecylia Plater-Zyberkówna rozważając postawy interpersonalne w rodzinie 
zauważyła, że każde małżeństwo przechodzi trzy fazy pożycia: „…epokę samych 
zachwytów…” (gdy małżonkowie dostrzegają same zalety), następnie trudny okres, gdy 
wskutek wzajemnego spowszednienia małżonkowie dostrzegają same wady oraz trzeci 
etap, który są w stanie osiągnąć tylko dojrzali psychicznie małżonkowie, którzy umieją 
już sprostać swoim wadom i racjonalnie ocenić zalety współmałżonka. Ale nawet  
w najlepszych małżeństwach są bardzo trudne sytuacje, utrudniające harmonijną 
samorealizację, jeśli jednak według Zyberkówny oboje mają motywację (chcą) i potrafią 
je przezwyciężyć – związek umacnia się wzajemnym szacunkiem oraz wyzwalająco 
wpływa na potomstwo. Określając obowiązki, wynikające z pełnienia ról społecznych 
żony, męża, matki, ojca Zyberkówna podkreśliła, że prawidłowo funkcjonujaca rodzina 
jest wartościowym fundamentem społeczeństwa, zwłaszcza gdy rodzice tworzą ciepły 
klimat emocjonalno-wychowawczy i starają się zrozumieć swoje dzieci oraz pełnią – jak 
to ujęła – rolę społeczną doświadczonych przewodników życiowych, również dzięki 
pracy pro publico bono (Plater-Zyberkówna, 1897, s. 151–160). 

Problematykę wychowania w rodzinie rozważał również Jan Paweł II, który 
uogólnił, że rodzina jest inicjacją wszystkich ludzkich wspólnot i dlatego trzeba stwarzać 
warunki, aby w życiu społecznym mogło realizować się dojrzałe macierzyństwo  
i ojcostwo1. Jan Paweł II wyraził: „…rodzice niech widzą w dzieciach największy skarb, 
niech robią wszystko, by rodzina stała się Kościołem domowym, ochraniającym 
Małżeństwo, Miłość i Życie…”2. Wyjaśnił, że kryzys człowieczeństwa w XX wieku, to 
przede wszystkim kryzys rodziny, zwłaszcza nuklearnej, z którą zdaniem Jana Pawła II 
wiąże się genealogia każdego człowieka3 „…wychodzącego z rodziny, aby z kolei w 
nowej rodzinie urzeczywistniać swe życiowe powołanie…”. 

Na podstawie kilku celowo wybranych przykładów (kryterium chronologiczne) 
można uogólnić, że w kulturze polskiej rodzina, dzięki procesowi wychowania 
naturalnego ma szczególne znaczenie w procesie dojrzewania do pełnienia ról 
społecznych osobowych oraz instytucjonalnych. Nawet w okresie niewoli narodowej,  
w warunkach, gdy kultura polska stawiała opór w walce o przetrwanie - rodzina,  
a zwłaszcza matki nie tylko stały się ostoją biologicznego przetrwania narodu polskiego, 
lecz były aktywne na polu działalności patriotyczno-konspiracyjnej (Winiarz, 2000,  
s. 150 i nast.). Dzięki macierzyństwu kobiety uczestniczyły w ochranianiu dziedzictwa 
kultury narodowej i stały się wychowawczyniami narodu w zakresie wychowania 
umysłowego, moralnego, patriotycznego, religijnego, obywatelskiego, zwłaszcza gdy 

                                                
1 Dekalog. Przemówienia i homilie Jana Pawła II – IV pielgrzymka do Ojczyzny, Wydawnictwo Diecezjalne, 
Pelplin 1991, s. 100 – 116. 
2 J. G. Freie, Jan Paweł II pielgrzym fatimski. Dokumentacja faktograficzna (tłum. M. H. Siewierscy), 
Sanktuarium Fatimskie 1988, s. 10. 
3 Jan Paweł II, List do rodzin, list do dzieci, w: „L’ Osservatore Romano” – Watykan 1994, Edycja Świętego 
Pawła, Częstochowa 2004, s. 24, 64. 
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były dojrzałe psychicznie oraz przygotowane do odpowiedzialnego realizowania ról 
społecznych w małżeństwie.  

 
3. Dojrzała samorealizacja na przełomie XX/XXI wieku - w ujęciu 

sokratejskim i prometejskim 
 
W warunkach ogólnej tendencji kultury ponowoczesnej (Bauman, 2006, s. 37), 

gdy historyczne źródła nie prowadzą już do przeszłości, lecz do nowej/innej 
interpretacji przeszłości celem wychowania jest dojrzała samorealizacja, wyrażająca się 
w dążeniu do możliwie pełnego kształtowania potencjału rozwojowego osoby  
w środowisku społecznym i przyrodniczym - w aspekcie poznawczym, emocjonalnym  
i działaniowym (Dybiec, 2005, s. 22). Ponieważ ponowoczesne społeczeństwo 
przechodzi transformację z tożsamości „danej” na „zadaną” - szczególnego znaczenia 
nabiera edukacyjne wyzwanie „…społecznego stawania się…” oraz doskonalenia samego 
siebie, zarówno w ujęciu sokratejskim, jak i prometejskim.  

W ujęciu sokratejskim1 samorealizacja jest poznaniem i rozumieniem samego 
siebie, dzięki zabiegom intrapersonalnym (ku sobie) – świadomym i zaplanowanym, 
które służą kreowaniu ładu duchowego (Turos, 2007, s. 14). Jak słusznie podkreślił Jan 
Szczepański - każdy człowiek tworzy obraz samego siebie, a każda działalność zostawia 
ślad zarówno w zewnętrznej, jak i wewnętrznej sferze życia. Większość ludzi tworzy 
dodatnie wyobrażenie o sobie, które stanowi swoistą obronę przed wewnętrzną pustką, 
pozwala „…normalnie…” współżyć i współdziałać z bliźnimi (Szczepański, 1984, s. 45–
50).  

Natomiast w ujęciu prometejskim2 samorealizacja jest aktywnością człowieka, 
który sytuuje siebie jako cząstkę wspólnoty i ukierunkowuje swoją aktywność na 
środowisko w którym funkcjonuje (Kozielecki, 1980, s. 230). Przy czym w interakcjach 
społecznych wyodrębniono kilka obszarów: płaszczyznę komunikacji rzeczowej, 
płaszczyznę przeżyć osobistych oraz płaszczyznę stosunków międzyludzkich (Wójcik, 
2000, s. 9). Komunikacja rzeczowa dotyczy treści, informacji oraz ich uzasadnienia, 
płaszczyzna przeżyć osobistych – uczuć i wspomnień, natomiast płaszczyzna interakcji 
społecznych – postaw interpersonalnych.  

W myśl paradygmatu edukacji podmiotowej nie można interakcji ograniczać do 
treści (płaszczyzna rzeczowa), lecz należy również uwzględniać przeżycia osobiste oraz 
wartość twórczych interakcji społecznych (Lewowicki, 1997, s. 58). Tym bardziej, że jak 
słusznie podkreślił Józef Placha (2011, s. 171) narasta zjawisko zrywania więzi 
międzyludzkich i szczególnego znaczenia nabiera teza Jeana Vanier’a: „Do wspólnoty 
przychodzi się po to, żeby być szczęśliwym. Zostaje się w niej, żeby uszczęśliwiać innych. 
Egzemplifikację stanowi działalność wolontarystyczna3, która jest bezinteresowną pracą 

                                                
1 Sokrates (469 – 399 p.n.e.) interesował się filozofią człowieka, wiedzą etyczną (intelektualizm etyczny). 
Uznano go za twórcę metody dialogowej, składającej się z trzech części: protreptyki, elenktyki, maieutyki.  
2 Prometeusz – według mitologii greckiej jeden z tytanów, który bogom wykradł ogień i ofiarował go 
ludziom. Zeus za karę przykuł Prometeusza do skał Kaukazu, gdzie orzeł wyszarpywał mu odrastającą 
wątrobę.  
3 Wolontariusz (w formie przestarzałej „woluntariusz”) pochodzi od łacińskiego voluntarius – 
dobrowolny, chętny. Oznacza osobę, która wyraża zgodę na wykonywanie jakiejś czynności bez przymusu 
i wynagrodzenia. Zob. I. Bartusiak, Młodzieżowy wolontariat współczesną szkołą wychowania 
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społeczną na rzecz innych, zwłaszcza potrzebujących wsparcia społecznego, której nie 
można wymuszać w sytuacjach reifikacji społecznej (uprzedmiotowienie).  

Podmiotowa płaszczyzna osobowa oraz w zakresie stosunków interpersonalnych 
powinna służyć zdrowemu stylowi życia i afirmacji człowieczeństwa podczas np. 
pomocy chorym, ubogim, sierotom biologicznym lub społecznym. Moralny aspekt 
dojrzałej samorealizacji jest uwarunkowany autonomią wewnętrzną. Według Ireny 
Kurlak „jakość życia małżeńskiego rzutuje na inne sfery psychospołecznego 
funkcjonowania człowieka, m. in. na stosunek do siebie i innych ludzi, na właściwe 
pełnienie rozmaitych ról społecznych oraz na ogólne poczucie szczęścia i spełnienia” 
(Kurlak, 2010, s. 52 i nast). Psychologiczny klimat domu rodzinnego ma – według 
Barbary Kałdon (2010 s. 27) - „decydujący wpływ na kształtowanie dojrzałej miłości, 
ofiarności, poszanowania ludzkiej godności i innych uczuć oraz cech osobowościowych, 
które będą odgrywać znaczną rolę w życiu człowieka”.  

 
4. Dojrzała samorealizacja w „opustoszałym gnieździe” 
 
W nawiązaniu do publikacji Judith Holder pt. „Grumpy Old Holder” oraz porad 

psychologicznych (nawet e-psychologów w Internecie), wspierających zaakceptowanie 
nowej sytuacji, związanej z odnalezieniem się w „pustym gnieździe” trzeba podkreślić, 
że w życiu człowieka dorosłego podstawowymi sferami socjalizacji są: małżeństwo, 
rodzicielstwo, praca zawodowa oraz doskonalenie zawodowe, czas wolny, świadome 
dokonywanie zmian w osobistym rozwoju osobowości. Wymienione aktywności 
wywierają wpływ na jakość życia człowieka dorosłego i jego styl życia, który stanowi 
determinantę (53%) wśród czynników warunkujących zdrowie (Wolski, 2009, s. 7). 
Oczywiście nie chodzi o pogoń za zdrowiem (która według Ivana Illicha staje się 
czynnikiem patogennym (za: Baumann, 2006, s. 123), lecz o indywidualną 
odpowiedzialność za jakość życia dorosłych w harmonii ze środowiskiem społeczno-
przyrodniczym.  

Jednym z najnowszych dążeń edukacyjnych w kulturze europejskiej jest edukacja 
ustawiczna przez całe życie, doskonalenie dorosłych w trosce o ich dobrostan. W tym 
celu od 1973 roku w Europie funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku, które założono 
we Francji1, w Belgii, Polsce, Szwajcarii, Hiszpanii, we Włoszech, Szwecji, następnie  
w wielu innych krajach na świecie. W Polsce działają następujące typy Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, powołane pod patronatem uczelni akademickich (lub działające  
w strukturze uczelni), powołane przez stowarzyszenia realizujące działalność 
popularno-naukową oraz działające przy domach kultury, bibliotekach, ośrodkach 
pomocy społecznej i domach dziennego pobytu.  

Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczestniczą w wykładach 
audytoryjnych, podczas których realizowane są treści w zakresie m. in. kultury i sztuki, 

                                                                                                                                                   
społecznego, w: J. Kojkoł, P. J. Przybysz (red. nauk.), Edukacja wobec wartości, Wydawnictwo Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia 2002, s. 388. 
1 Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku założył Pierre Vellas (gerontolog, profesor prawa, nauk 
ekonomicznych i społecznych) w 1973 roku przy Uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Por. M. Halicka, K. 
Czykier, Uniwersytet Trzeciego Wieku – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, w: „EDUKACJA Studia 
Badania Innowacje” 2009, nr 3 (107), s. 133. 
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językoznawstwa, literatury, prawa, zasad postępowania administracyjnego oraz wiedzy 
o kraju i świecie, z zakresu turystyki, ekonomii, polityki krajowej i zagranicznej, nauk 
przyrodniczych itp. Oprócz wykładów słuchacze mogą wybrać (według swoich 
zdolności, predyspozycji i zamiłowań) oraz uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, 
takich jak: lektoraty języków obcych, zajęcia ruchowe (np. gimnastyka 
ogólnorozwojowa, Nordic Walking, joga, basen, zajęcia ruchowo-taneczne (.Ogrodowicz, 
2007, s. 420), plastyczne, literackie, poetyckie1, komputerowe, warsztaty medyczne 
(zdrowe odżywianie, medycyna niekonwencjonalna), fotograficzne, koła miłośników 
(np. astronomii, brydża, rękodzieła artystycznego). W ramach Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku odbywają się także wycieczki oraz spotkania integracyjne, m. in. z okazji 
uroczystości związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi, aby 
„…drobne radości życia…”, takie jak uczestniczenie w w/w zajęciach2 służyły 
samorealizacji, autokreacji i w konsekwencji dobrostanowi duchowemu i społecznemu 
osób dorosłych. 

Na podstawie zaprezentowanych przykładów form samorealizacji w stadium 
generatywności, następnie integralności - można stwierdzić, że w życiu dorosłych czas 
wolny ma znaczenie kulturotwórcze i społeczne, zwłaszcza, że dotyczy bezinteresownej 
aktywności (J. Dumazedier: za: Tauber, 1998, s. 19) poznawczej, twórczej, fizycznej, 
kulturalno-rozrywkowej, społecznej - po zrealizowaniu obowiązków rodzinnych  
i zawodowych. Dzięki terapeutycznemu walorowi dobrowolnie realizowanej 
działalności osoby dorosłe regenerują siły witalne organizmu, czerpią radość z także 
wspomnianej już działalności wolontarystycznej na rzecz innych, a także  
z samokształcenia oraz sportu, turystyki, śpiewu, tańca, impresji dzieł sztuki w muzeach, 
teatrze, operze, podczas widowisk plenerowych itp. Teoretycy czasu wolnego 
podkreślają znaczenie dobrowolności podejmowanych form aktywności oraz różnic 
indywidualnych, wraz z tradycją kulturową danej społeczności w tym zakresie 
(Orzechowska, 1997, s. 139).  

Uzasadniając wartość zdrowej samorealizacji w procesie socjalizacji dorosłych 
trzeba przypomnieć, że choroba jest kategorią obiektywną, zdrowie – subiektywną, 
„zdrowie to samosterujący układ równowagi między procesami anabolizy i katabolizy w 
płaszczyźnie somatycznej, integracji i dezintegracji w płaszczyźnie psychicznej, syntonii 
i dystonii w płaszczyźnie społecznej. Ponadto wszystkie te płaszczyzny spięte są ze sobą 
nadrzędnym mechanizmem regulacyjnym” (Demel, 2008, s. 15). Natomiast wśród 
kategorii zdrowia wymieniono: fizyczne (somatyczne), psychiczne, społeczne, duchowe 
(Kirenko, 2008, s. 7).  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła, że zdrowie to subiektywnie 
odczuwany dobrostan – dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego 
(socjalnego), a nie tylko brak choroby. Miarą zdrowia psychicznego jest stopień 
integracji osobowości; miarą zdrowia społecznego – stopień syntonii, czyli 
współbrzmienia interakcji zachodzących między jednostką, a społeczeństwem.  
W społeczno-ekologicznym modelu zdrowia determinantę stanowi indywidualna 
                                                
1 B. Śniecikowska (red., wstęp, noty objaśniające), Między wersami (Próby literackie, tom 2). Antologia 
tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Publikacja 
została wydana z funduszu przeznaczonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności na realizację 
Programu „Dla siebie i innych”, Łódź 2007, s. 7 – 41. 
2 W. Kasprzak (opr.), Nasz uniwersytet. Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 4 i nast. 
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odpowiedzialność za styl życia w procesie rozwoju osobniczego (antropologiczny 
holizm emocjonalno-wolitywnej oraz intelektualno-sprawnościowej sfery osobowości) 
do wartości której społeczeństwo trzeba wychować w poszczególnych stadiach rozwoju 
poznawczego (za: Gaweł 2003, s. 12). 

Holistyczne1 ujęcie dotyczy całokształtu rozwiązań systemowych, począwszy od 
kręgu relacji wewnątrzrodzinnych i powiązania ich ze społecznością lokalną - aż po 
najszerszy krąg oddziaływań w całokształcie biosfery i kultury życia społecznego. 
Chodzi o holistyczne skierowanie energii dla wszelkiego dobra na podstawie założeń 
humanistycznej etyki (Pasterniak, 1997, s. 122). Holistyczna koncepcja człowieka 
(Skulicz, 2004, s. 71) jest wyjaśniana dzięki najnowszym osiągnięciom nauk 
humanistycznych i nauk przyrodniczych (pedagogika holistyczna - Szyszko-Bohusz, 
2002, s. 42). Jest bliska idei humanizmu ekologicznego, a więc ma związek  
z kształtowaniem dojrzałych postaw intelektualnych oraz moralnych w zakresie 
zdrowego pola życiowego, samokontroli, samorealizacji, poszukiwania sensu życia 
(Michnowski, 2006, s. 288) i podporządkowania ekonomicznego aspektu ludzkiej 
egzystencji - rozwojowi duchowemu, także w pokonywaniu barier poznawczych, 
psychologicznych, kulturowych, utrudniających dojrzałą samorealizację i ochronę przed 
syndromem „pustego gniazda”.  
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TROSKA KOŚCIOŁA O RODZINĘ 
 

 
„Kościół katolicki, świadom tego, że dobro człowieka, społeczeństwa i samego 
Kościoła związane jest z życiem rodziny, zawsze uważał, że jego posłannictwem 
jest głoszenie wszystkim wpisanego w naturę ludzką zamysłu Bożego, 
dotyczącego małżeństwa i rodziny, popieranie ich i obrona przed jakimikolwiek 
atakami” (Karta Praw Rodziny).  
 
Przy dzisiejszym chaosie pojęciowym trzeba przypominać sens najbardziej 

podstawowych słów i rzeczywistości życia ludzkiego. Tę potrzebę można zilustrować 
wymownym faktem. Gdy na wniosek Polski ONZ ogłosiła rok 1994 Rokiem Rodziny, 
powołana grupa ekspertów nie była w stanie przyjąć jednolitej definicji rodziny. 
Określony wpływ na to zjawisko miało silne loby kręgów homoseksualnych. To, czego 
nie potrafili lub nie chcieli zdefiniować uczeni, bez wahania powie każdy przedszkolak: 
„Rodzina, to tata, mama i ja”. Mówiąc o rodzinie mamy na myśli wspólnotę osób, opartą 
na więzach krwi czy adopcji, wspólnotę koncentrującą się wokół relacji rodziców  
i dzieci. Fundamentem tak pojętej rodziny jest trwały, uznany prawnie związek 
mężczyzny i kobiety. Dla chrześcijan ma on wymiar sakramentu, staje się communio 
personarum, osobową komunią miłości.  

Przez Kościół rozumiemy instytucję bosko-ludzką, założoną przez Jezusa 
Chrystusa, w celu prowadzenia ludzi do zbawienia. Tworzą go wszyscy ludzie 
ochrzczeni; każdy z nich jest odpowiedzialny za Kościół i realizację jego zbawczej misji 
zgodnie ze swoim powołaniem. Kościół ma ustrój hierarchiczny, w którym specyficzna 
posługa przypada Magisterium Ecclesiae. Z woli Boga, Stwórcy człowieka, małżeński 
związek mężczyzny i kobiety od początku dziejów ludzkich ma charakter sakralny, 
natomiast Chrystus podniósł go do godności sakramentu.  

Słowem „troska” określamy w niniejszej refleksji wszystkie przejawy i formy 
działania Kościoła katolickiego - zarówno w jego wymiarze powszechnym jak i w 
obrębie naszej Ojczyzny - dla dobra małżeństwa i rodziny. Troszczyć się o rodzinę 
znaczy przede wszystkim „kochać rodzinę” (FC, 86). Stawiając tę fundamentalną tezę, 
Jan Paweł II równocześnie tłumaczy, na czym polega i w jaki sposób realizuje się ta 
miłość do rodziny.  

„Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je 
popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, 
aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska 
sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny 
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chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest 
przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do 
posłannictwa powierzonego jej przez Boga” (FC, 86).  

Jest tu zawarta najgłębsza motywacja, a równocześnie konkretny program 
działania całego Kościoła Chrystusowego, zarówno świeckich jak i pasterzy, w obrębie 
wszystkich dziedzin życia ludzkiego: religijnego, społecznego, politycznego, 
kulturowego, ekonomicznego, indywidualnego i wspólnotowego. Trzeba przy tym 
dodać, że istotą posługi Kościoła jest urzeczywistnianie zbawczego dzieła Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego. Zbawienie człowieka ma się dokonywać przede wszystkim  
w rodzinie i poprzez rodzinę. 

 

I. Kościół powszechny w trosce o rodzinę 
 
1. Założenia fundamentalne 
 
Istotnym wyznacznikiem tej uniwersalnej troski Kościoła są słowa Jana Pawła II: 

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” oraz „Rodzina jest drogą Kościoła”. Ludzkość, 
jej istnienie i rozwój, pomyślność i pokój są w istotny sposób powiązane z rodziną, 
ukazaniem jej tożsamości, powołania, obrony jej praw i godności, jasnego określenia jej 
roli, zadań i obowiązków. Bez rodziny ludzkość nie mogłaby nie tylko normalnie 
funkcjonować, lecz wręcz istnieć. Rodzina jest podstawową komórką państwa i Kościoła. 
Przy czym chrześcijaństwo nie wymyśla czegoś nowego, nie zawłaszcza sobie rodziny, 
lecz apeluje do niej: „Rodzino, stań się tym, czym jesteś”.  

Kluczowym zdaniem pierwszej encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis jest 
niewątpliwie sformułowanie „człowiek jest drogą Kościoła”. Jeśli przyjmiemy 
oczywistość, że tenże człowiek swoje istnienie i rozwój zawdzięcza przede wszystkim 
rodzinie, to logicznym uzupełnieniem poprzedniej myśli staje się teza: „Rodzina jest 
drogą Kościoła”. To znaczy, że troska o człowieka realizuje się najpełniej przez obronę  
i promocję rodziny. Rodzina jest bowiem kolebką życia i szkołą pełnego 
człowieczeństwa. W tym duchu chrześcijaństwo określa rodzinę „Kościołem domowym”, 
uznaje jej pierwsze i podstawowe prawo w każdej dziedzinie życia, zarówno 
społecznego jak i religijnego. Dotyczy to zwłaszcza prawa i obowiązku wychowania 
dzieci.  

Troska Kościoła o rodzinę wyraża się głównie na dwóch płaszczyznach. Pierwszą 
z nich jest nieustanne przypominanie światu prawdy o rodzinie. Jan Paweł II określił to 
mianem głoszenia ewangelii rodziny, „dobrej nowiny” o rodzinie (por. FC, 86). Drugą 
płaszczyznę stanowią różnorodne formy działalności Kościoła - instytucjonalnej, 
charytatywnej, naukowej - z inicjatywy papieży, dykasterii rzymskich, czy też laikatu 
katolickiego w skali światowej.  

Nie sposób ująć całego ogromu tej różnorodnej troski Kościoła o rodzinę. 
Wskażemy tylko na niektórej jej przejawy i aspekty. Trzeba równocześnie dodać, że 
troska Kościoła obejmuje zarówno małżeństwo jak rodzinę. Te dwie rzeczywistości są ze 
sobą ściśle powiązane. Rodzina jest bowiem zbudowana na fundamencie małżeństwa 
jako stabilnego związku mężczyzny i kobiety, a małżeństwo znajduje swoje naturalne 
dopełnienie w rodzinie.  
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2. Powrót do początku 
 
Zrozumienie najgłębszego sensu małżeństwa i rodziny wymaga sięgnięcia 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.  

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. 

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 
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małżeństwa, prawdę o ‘początku’ i wyzwalając człowieka od twardości serca, 
uzdalnia go do urzeczywistnienia w pełni tej prawdy” (FC, 13). 

 
3. W nurcie II Soboru Watykańskiego 
 
Zasadniczy impuls do nowego, pogłębionego spojrzenia Kościoła katolickiego na 

małżeństwo i rodzinę zrodził się na II Soborze Watykańskim. W Konstytucji 
duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Sobór ukazał 
godność małżeństwa (zob. KDK, 47-52), wyraźnie odchodząc od ujęcia jurydycznego,  
a koncentrując się na aspekcie teologiczno-egzystencjalnym. Dowartościowano czynnik 
miłości, określając małżeństwo jako głęboką wspólnotę życia i miłości, ustanowioną  
i wyposażoną przez Stwórcę w prawa, powstałą na mocy przymierza małżeńskiego, 
zawiązanego przez nieodwołalną zgodę osobową małżonków (KDK, 48). Dokument 
soborowy pomijając tradycyjne rozróżnienie celów małżeństwa, omówił jego istotne 
aspekty: świętość, miłość, płodność i szacunek dla życia. 

Myśl soborową rozwinął i pogłębił w sposób niezwykły Jan Paweł II. Analizując 
bogactwo jego nauczania, można powiedzieć, że problematyka małżeństwa i rodziny 
zajmowała w nim centralne miejsce - do tego stopnia, że potomni nadali mu miano 
„papieża rodziny”. Nauczaniu towarzyszyło konkretne działanie. Ukazując światu 
zagrożenia płynące z „cywilizacji śmierci” jako antidotum budował nieustannie 
„cywilizację, kulturę życia”. Powrócimy jeszcze do dorobku tego papieża. 

Jego przyjaciel i następca, Benedykt XVI, wielokrotnie zabierał głos na temat 
rodziny, przypominał jej powołanie, godność i wartość, prawa i obowiązki, zwłaszcza  
w zakresie wychowania dziecka. Weźmy tylko dwa przykłady. W Liście do biskupów 
hiszpańskich z 19 maja 2005 r. w obliczu wielorakich zagrożeń przed jakimi stanęły 
rodziny i społeczeństwo tego kraju, Benedykt XVI wystąpił zdecydowanie w obronie 
małżeństwa i rodziny. Oto jego słowa: „Wspierana ojcowską troską Józefa, Maryja 
opiekowała się swym Synem. Jezus dojrzewał w domu nazaretańskim, w rodzinie 
bogatej w wartości ludzkie i przenikniętej Bożym misterium, która wciąż jest wzorem 
dla wszystkich rodzin. Bowiem w życiu domowym rodzina realizuje swoje życiowe 
powołanie ludzkie i chrześcijańskie, wspólnie przeżywając radości i oczekiwania  
w atmosferze wzajemnego zrozumienia i gotowości do pomocy. Dlatego też istota 
ludzka, która rodzi się, wzrasta i wychowuje w rodzinie, jest zdolna wejść bez wahania 
na drogę dobra, nie dopuszczając, by kierowały nią mody lub ideologie alienujące 
człowieka”1. Rok później, w przemówieniu z okazji 25-lecia Papieskiej Rady Rodziny 
Benedykt XVI powiedział do jej członków, że „rodzina oparta na małżeństwie stanowi 
«dziedzictwo ludzkości», podstawową instytucję społeczną; jest żywotną komórką  
i filarem społeczeństwa, co dotyczy wierzących i niewierzących (…). Jest ona 
rzeczywistością, z którą muszą się liczyć wszystkie państwa (…). W dzisiejszym świecie, 
gdzie szerzą się pewne dwuznaczne koncepcje człowieka, wolności i miłości ludzkiej, nie 
możemy ustawać w przypominaniu prawdy o instytucji rodziny (…). Jedność i trwałość 
rodziny pomaga społeczeństwu oddychać autentycznymi wartościami ludzkimi i 
otworzyć się na Ewangelię”2 
                                                
1 Wzięte z serwisu www.opoka.org.pl 
2 Benedykt XVI, Nieustannie przypominać prawdę o rodzinie. Przemówienie z okazji 25-lecia Papieskiej Rady 
Rodziny (13.05.2006), „Sprawy Rodziny”, 2006 nr 75, s. 13. 
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4. Familiaris consortio (1981) 
 
Adhortacja Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 

współczesnym Familiaris consortio jest pokłosiem Synodu Biskupów z roku 1980. 
Stanowi ona najnowszą i najpełniejszą syntezę doktrynalno-pastoralną nauki Kościoła 
katolickiego na temat małżeństwa i rodziny.  

Synteza doktrynalna nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny została po 
mistrzowsku wkomponowana przez papieża w typowo pastoralny układ adhortacji 
Familiaris consortio, według słynnego adagium Cardijna: voir - juger - agir (dostrzec - 
ocenić - działać). Są to trzy podstawowe elementy każdej refleksji pastoralnej. Po 
pierwsze, „rzeczywistość ziemska” i jej uwarunkowania; w Familiaris consortio jest to 
część I: Blaski i cienie rodziny w dobie obecnej. Po drugie, światło Objawienia Bożego w 
stosunku do omawianej rzeczywistości; w adhortacji jest to część II: Zamysł Boży 
względem małżeństwa i rodziny. To głównie w tej części zawiera się skondensowana 
synteza teologii małżeństwa i rodziny. Po trzecie, duszpasterskie zadania Kościoła 
dotyczące danej rzeczywistości. Chodzi o odpowiedź na pytanie, co ma czynić Kościół „tu 
i teraz”, by człowiek i wspólnoty w których żyje mogli realizować specyficzne, 
otrzymane od Boga, powołanie. W Familiaris consortio jest to część III: Zadania rodziny 
chrześcijańskiej oraz część IV: Duszpasterstwo rodzin. Warto zaznaczyć, że część III 
kładzie nacisk na rodzinę jako podmiot misji ewangelizacyjnej Kościoła; część IV ujmuje 
rodzinę głównie jako przedmiot szczególnej troski ze strony instytucji i struktur 
kościelnych.  

Centralnym aspektem teologii małżeństwa i rodziny w adhortacji Familiaris 
consortio stało się określenie, wręcz definicja małżeństwa jako communio personarum - 
komunia osób, czy też osobowa komunia miłości. Słowo „komunia” celowo nasuwa myśl 
o Eucharystii. Związek między mężczyzną a kobietą w małżeństwie powinien 
kształtować się na wzór jedności między człowiekiem i Chrystusem, którego przyjmuje 
w Komunii św. W obu wypadkach istotą tej komunii jest miłość. Komunia małżeńska 
wypływa z woli Boga Stwórcy: „stają się dwoje jednym ciałem” (por. Rdz 2,24). „Ma 
swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety, i jest wzmacniana 
przez osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia, tego, co mają, i tego 
czym są. Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej” (FC, 19). 
W Chrystusie nabiera ona charakteru sakramentalnego. Z natury swojej komunia 
małżeńska wyklucza poligamię, ma charakter wyłączny i nierozerwalny. Dla jej 
zachowania i pogłębienia małżonkom potrzebny jest duch ofiary, umiejętność akceptacji 
drugiego takim, jakim jest, gotowość do przebaczania i pojednania. 

Jeszcze jedna uwaga: cała adhortacja Familiaris consortio jest nasycona 
bogactwem refleksji wybitnego etyka i działania wspaniałego pasterza Kościoła 
krakowskiego, jakim był kard. Karol Wojtyła, jeden z pionierów duszpasterstwa rodzin 
w Polsce.  
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5. Karta Praw Rodziny 
 
Już w adhortacji Familiaris consortio (nr 46) Jan Paweł II wezwał do stworzenia 

Karty Praw Rodziny. Stolica Apostolska ogłosiła Kartę Praw Rodziny w 1983 r. Adresuje 
ją do wszystkich ludzi, instytucji i władz zainteresowanych misją rodziny we 
współczesnym świecie. Jest to pierwszy i jedyny tego rodzaju dokument w skali 
globalnej. Szkoda, że we wpływowych mediach przeminął on prawie bez echa. W Polsce 
włożono wiele wysiłku w promocję tego dokumentu1.  

We wprowadzeniu do Karty Praw Rodziny zaznaczono, że nie stanowi ona 
wykładu teologicznego o charakterze dogmatycznym czy moralnym, chociaż jej treść 
oddaje myśl Kościoła w kwestii małżeństwa i rodziny. Nie chodzi także o kodeks 
postępowania, czy deklarację teoretycznych zasad. Istotne założenie Karty sprowadza 
się do przedstawienia „wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom 
ujęcia - na tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe - podstawowych 
praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina”2. 
Pragnieniem Kościoła było dostarczenie swoistego modelu i punktu odniesienia w 
zakresie prawa rodzinnego i polityki rodzinnej oraz wskazanie możliwych kierunków 
działania dla dobra rodziny. Karta przypomina, że rodzina jest podstawową komórką 
społeczeństwa, zapewniającą mu możliwość egzystencji i rozwoju. Podstawowe  
i niezbywalne prawa rodziny są warunkiem pomyślności państwa i ładu 
międzynarodowego.  

Rodzinom ta Karta ma pomóc w kształtowaniu świadomości, że ich rola w życiu 
poszczególnych osób i całych społeczeństw jest niezastąpiona. Wszystkich członków 
Kościoła i instytucje kościelne Karta zachęca, „aby z całą mocą dali świadectwo 
chrześcijańskiemu przekonaniu, że nic nie jest w stanie zastąpić rodziny w wypełnianiu 
jej misji oraz by starali się zapewnić rodzinom i rodzicom niezbędne oparcie oraz pomoc 
w wypełnianiu zadań, które Bóg im powierzył”3. 

 
6. Papieska Rada Rodziny 
 
Papież Paweł VI świadomy odpowiedzialności Kościoła za rodzinę powołał do 

istnienia w 1973 r. nową instytucję w obrębie Pontificium Consilium pro Laicis, 
mianowicie Papieski Komitet ds. Rodziny. Jego następca, Jan Paweł II podjął decyzję, by 
tę strukturę kościelną wyodrębnić i nadać jej większą rangę. Ważny wkład  
w przekształcenie tej dykasterii rzymskiej ma niewątpliwie ks. abp Kazimierz 
Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną ATK-UKSW w Łomiankach. Miałem 
to szczęście i zaszczyt towarzyszyć ks. Arcybiskupowi na pewnym etapie tych wysiłków.  

Papieską Radę Rodziny4 powołał do życia Jan Paweł II na mocy motu proprio 
„Familia a Deo Instituta” z 9 maja 1981 r. Rada zajmuje się wspieraniem duszpasterstwa 
i apostolatu rodzin w świetle nauki katolickiej. Jednym z ważnych celów działalności 
Rady jest popieranie i rozwijanie świadomego rodzicielstwa, opartego na naturalnych 
                                                
1 Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny ukazał się polski tekst w estetycznej i praktycznej 
formie (Warszawa 2001). 
2 Cyt. powyżej wydanie, s. 6. 
3 Tamże, s. 8. 
4 Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej Stolicy Apostolskiej: 
http://www.vatican.va/phome_fr.htm. 
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sposobach regulowania płodności. Członkami tej dykasterii są świeccy, mężczyźni  
i kobiety, w większości małżeństwa, z całego świata. Rada korzysta też ze wsparcia 
konsultantów reprezentujących różne specjalności naukowe, związane z rodziną  
i obroną życia. Znacznym wsparciem dla Papieskiej Rady Rodziny jest Papieska 
Akademia ProVita1. Zajmuje się ona, jak sama nazwa wskazuje, obroną i promocją życia 
ludzkiego. Została ustanowiona przez Jana Pawła II motu proprio „Vitae misterium” z 11 
lutego1994 r. Wydała szereg cennych dokumentów, także na temat bioetyki. Dużą rolę 
odgrywa w niej bp Elio Sgreccia, który był wielokrotne w Polsce.  

 
Powyższe refleksje ujęte w odrębne punkty nie wyczerpują działania papieży  

i dykasterii rzymskich na rzecz rodziny. Warto choćby wymienić kilka innych dzieł 
Kościoła katolickiego. Papieski Instytut Jana Pawła II studiów nad małżeństwem  
i rodziną został założony w 1981 przez Jana Pawła II. Jego cel: zaproponować całemu 
Kościołowi wkład refleksji naukowej o charakterze filozoficznym, teologicznym  
i pastoralnym nad prawdą dotyczącą osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny, korzystając 
ze wsparcia różnych nauk.  

Światowe Spotkanie Rodzin zwołuje papież co trzy lata w celu modlitwy, dialogu, 
współuczestnictwa i przyjęcia misji rodziny chrześcijańskiej jako domowego Kościoła  
i podstawy w nowej ewangelizacji. Największe dotąd w Manilii na Filipinach 
zgromadziło niebywałą ilość około 5 milionów uczestników. Ostatnie odbyło się  
w Walencji w lipcu 2006 r. z udziałem Benedykta XVI.  

Stolica Apostolska angażuje się także w Międzynarodowych Kongresach Rodziny 
(już drugi ma się odbyć w tym roku w Polsce); jej przedstawiciele zabierają 
zdecydowany głos na Światowych Kongresach Ludnościowych (obrona rodziny, jej praw 
i obowiązków, obrona godności i wartości życia ludzkiego, obrona godności kobiety). 

 

II. Kościół katolicki w Polsce w trosce o rodzinę 
 
1. Blaski i cienie rodziny polskiej 
 
Siła polskiego społeczeństwa w ciągu jego trudnej historii opierała się na licznej, 

zwartej i silnej rodzinie. Dlatego zaborcy oraz dyktatura komunistyczna w Polsce po II 
Wojnie Światowej w różny sposób uderzali w rodzinę, starali się ją osłabić, ograniczyć 
jej wpływy, zwłaszcza w zakresie wychowania młodego pokolenia. W naszych czasach 
poniżono godność kobiety, ośmieszono macierzyństwo, osłabiono autorytet ojca w 
rodzinie. Doszliśmy do ujemnego przyrostu naturalnego po raz pierwszy w dziejach 
Polski, wzrosła ilość rozwodów, opóźnia się niebezpiecznie granica zawierania związku 
małżeńskiego, powiększa grono osób żyjących samotnie czy też w kohabitacji, wzrasta 
ilość matek wychowujących samotnie swoje dzieci. Do tego dochodzi ujawniane przez 
media zjawisko nieludzkiego traktowania dzieci przez zwyrodniałych rodziców.  

                                                
1 Obszerna informacja na ten temat: Wanda Półtawska: Papieska Akademia Pro Vita – zadania w Kościele  
i w świecie, http://www.isr.org.pl/wydaw/xxv/polt_i.htm.  
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Nie wolno jednak zostać przy tym ponurym obrazie. Rodzina polska w znacznej 
większości spełnia swoje zadania, mimo trudności związanych z przemianami  
w najnowszych dziejach Polski: przemian politycznych, gospodarczych, społecznych, 
mentalnościowych. Konflikt pokoleń nie jest tak ostry jak na Zachodzie. Liczne badania 
wskazują, że dla młodego polskiego pokolenia udane małżeństwo i szczęśliwa rodzina 
stoją na czele wszystkich wymienianych wartości życiowych. Przytłaczająca większość 
Polaków wierzy w Boga i ma związek z Kościołem. Wysoki procent regularnie 
praktykuje. 

Kościół katolicki w Polsce jest silnie związany z rodziną. Broni jej praw, godności 
i powołania. Troszczy się o jej trwałość i pomyślność. Uznaje jej priorytet we wszystkich 
dziedzinach, także na płaszczyźnie życia religijnego. Wysiłki duszpasterskie zmierzają 
do tego, by rodzina stała się Kościołem domowym i aktywną komórką społeczeństwa. 
Wśród licznych przykładów troski Kościoła o rodzinę w Polsce można wymienić walkę  
o szacunek dla poczętego życia ludzkiego w obliczu liberalnej ustawy aborcyjnej z 1956 
r. (liczne memoriały Episkopatu do rządu PRL w tej sprawie) i szybki rozwój 
duszpasterstwa rodzin. W okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia cały rok pracy 
duszpasterskiej ubiegał pod hasłem „rodzina Bogiem silna”.  

Ideę przewodnią tych wieloletnich wysiłków Kościoła na rzecz rodziny możemy 
odnaleźć w Jasnogórskich Ślubów Narodu, napisanych przez Prymasa Tysiąclecia, kard. 
Stefana Wyszyńskiego, w Komańczy 16 maja 1956 r. Dotyczą one ściśle powiązanych ze 
sobą rzeczywistości: życia i rodziny; rodzina bowiem jest kolebką i szkołą życia 
ludzkiego.  

„Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma 
utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się 
życia.  

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie jak 
ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej 
śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.  

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za 
najcenniejszy dar narodu.  

Matko Chrystusowa i Domie złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności 
małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim 
życie Polaków było bezpieczne.  

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, 
bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości 
ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych”1 

 
2. Duszpasterstwo rodzin 
 
Początki duszpasterstwa rodzin w Polsce, w okresie dyktatury komunistycznej, 

były nieoficjalne, „nielegalne” w sensie ówczesnego prawa i dlatego trudne do 
uchwycenia w opisie historycznym. Określone fakty i osoby tworzyły zręby 

                                                
1 Źródło tekstu: S. Wyszyński, Dzieła zebrane, lata 1953-1956, t. 2, Warszawa 1995, s. 9-12. 
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duszpasterstwa rodzin w Polsce1 przy pełnym poparciu kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Duszpasterstwo rodzin wywodzi się z duszpasterstwa służby zdrowia. Początkowo 
chodziło o reakcję Kościoła katolickiego w Polsce na liberalną ustawę z 1956 r. 
dopuszczającą przerywanie ciąży praktycznie bez ograniczeń. Prymas S. Wyszyński  
z Episkopatem Polski występował zdecydowanie w obronie życia nienarodzonych, 
kierując memoriały do rządu PRL. Kładł także nacisk na uwrażliwienie sumień lekarzy, 
pielęgniarek, położnych w tym zakresie, rozwijając równocześnie pracę duszpasterską 
w tych środowiskach. Pierwszym Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia został ks. 
Kazimierz Majdański. Doświadczenie pokazało, że nie wystarczy walczyć z aborcją, 
trzeba tak ukształtować małżonków, by do niej nie dochodziło. Pierwszym zadaniem 
duszpasterstwa rodzin stało się nauczanie naturalnych metod regulacji poczęć, zgodnie 
z etyką katolicką. W tym celu, mimo ogromnych trudności, a także prześladowania ze 
strony władzy, zaczęto zakładać katolickie poradnie życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Szybki rozwój poradnictwa rodzinnego spowodował, że w 1964 r. wyodrębniono je  
z duszpasterstwa służby zdrowia, powierzając opiekę nad nimi nowopowołanym 
diecezjalnym duszpasterzom rodzin. Dla koordynacji ich zadań utworzono najpierw 
Podkomisję, a następnie Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rodzin (1965-
1966). Jej pierwszym przewodniczącym został bp Wilhelm Pluta, wiceprzewodniczącym 
bp Kazimierz Majdański, a sekretarzem ks. Jerzy Buxakowski. Pierwszym Krajowym 
Duszpasterzem Rodzin został o. Leon Mońko SJ. Największą rolę w powstaniu 
duszpasterstwa rodzin w Polsce odegrała Teresa Strzembosz, która została pierwszą 
Krajową Instruktorką Duszpasterstwa Rodzin. W dziedzinie nauczania metod 
naturalnych zasłynęła dr Teresa Kramarek. W późniejszym okresie pojawiły się 
publikacje Włodzimierza Fijałkowskiego, Elżbiety Sujak, o. Karola Meissnera, Wandy 
Półtawskiej. Szczególny impuls dla rozwoju duszpasterstwa rodzin dał swoimi 
inicjatywami i publikacjami kard. Karol Wojtyła. W 1985 r. pojawił się Biuletyn Komisji 
Episkopatu Polski ds. Rodzin „Sprawy Rodziny”, wydawany jako kwartalnik 
duszpasterstwa rodzin.  

W 1996 r. Komisję przekształcono w Radę Episkopatu Polski ds. Rodzin. 
Strukturą centralną, podległą Radzie, jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, 
którego pracami kieruje dyrektor oraz Krajowy Doradca Życia Rodzinnego. Na terenie 
diecezji, z upoważnienia biskupa, za duszpasterstwo rodzin odpowiada kurialny 
Wydział Duszpasterstwa Rodzin, którym kieruje Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
(kapłan po odpowiednich studiach) we współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia 
Rodzinnego (osoba świecka, najlepiej po studiach teologii rodziny). Struktury kościelne: 
krajowe, diecezjalne, dekanalne i parafialne, stworzono po to, aby duszpasterstwu 
rodzin zapewnić skuteczność, systematyczność i planowość.  

Nazwa „duszpasterstwo rodzin” oznacza różnorodne formy pastoralnego 
działania Kościoła, dotyczące osób żyjących w małżeństwie i rodzinie lub 
przygotowujących się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Z dużą satysfakcją 
mogę powiedzieć, że w czasie moich studiów zagranicznych i zbierania materiału do 
pracy naukowej na temat rodziny w żadnym kraju nie spotkałem tak rozwiniętego i tak 
                                                
1 Cenne informacje na ten temat zawiera publikacja ks. Jerzego Buxakowskiego: Wprowadzenie do teologii 
duszpasterstwa rodzin, Bernardinum, Pelplin 1999, zwłaszcza rozdział VIII „Z historii pierwszych zmagań”, 
s. 343-365. 
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skutecznego duszpasterstwa rodzin jak w Polsce. Świadomość odpowiedzialności 
Kościoła za kondycję rodziny polskiej ze strony pasterzy spotkała się tu z niezwykłą 
ofiarnością i zaangażowaniem ze strony polskiego laikatu. 

Wysiłkom duszpasterskim towarzyszy refleksja naukowa na poziomie 
akademickim. Przykładem może być pierwszy w Polsce Instytut Studiów nad Rodziną  
w Łomiankach, założony przez ks. abpa K. Majdańskiego, należący obecnie do Wydziału 
Teologicznego UKSW. Ten pionierski Instytut przyczynił się do wprowadzenia nowego 
kierunku studiów: „nauki o rodzinie” i jako pierwszy go realizował dając Ojczyźnie 
wielotysięczny zastęp wykwalifikowanych absolwentów. Obecnie ten kierunek jest 
prowadzony na wielu uczelniach katolickich i państwowych. Szczególnie aktywny jest 
Instytut Nauk o Rodzinie KUL. 

Z radością przyjęliśmy długo oczekiwany, ważny dokument „Dyrektorium 
Duszpasterstwa Rodzin”, który normuje pracę Kościoła katolickiego w Polsce w tej 
dziedzinie1. Z bogactwa treści tego Dyrektorium przytoczę tylko jeden aspekt, jakże 
aktualny w obecnej rzeczywistości polskiej - to zagadnienie patriotyzmu w rodzinie, 
którego przez wieki uczył Kościół w naszej Ojczyźnie: „W każdej rodzinie powinno się 
rozwijać cnoty obywatelskie: otwarcie na drugiego człowieka, pokochanie go, zdolność 
przebaczania, solidność w życiu, rzetelność w pracy, troska o dobro wspólne itp., 
pielęgnować patriotyzm, poznawać własną historię, uczyć szacunku do innych narodów. 
W ten sposób będzie wychowywać się dojrzałych społecznie katolików, mądrych 
wyborców, a czasem przyszłych polityków, zdolnych do pracy na rzecz rodzin”2. 

Celem duszpasterstwa rodzin jest urzeczywistnianie zbawczego planu Boga, 
dotyczącego małżeństwa i rodziny, uczynienie z rodziny Kościoła domowego (św. Jan 
Chryzostom). Chodzi o wyrobienie świadomości w każdej rodzinie chrześcijańskiej, że 
jest ona wprost i bezpośrednio odpowiedzialna za relacje między małżonkami, za dzieci, 
za ich pełne wychowanie (także religijne), za przyszłość narodu i losy Kościoła. Rodzina, 
przedmiot troski ze strony instytucji kościelnych, staje się aktywnym podmiotem 
zbawczej misji Kościoła, urzeczywistnia Kościół w teraźniejszości we właściwy sobie 
sposób. 

Wśród wielu zadań, jakie duszpasterstwo rodzin realizuje w Polsce od prawie 50 
lat należy wymienić: nauczanie naturalnych metod planowania rodziny, obrona życia 
dziecka poczętego, wychowanie prorodzinne dzieci i młodzieży, wprowadzenie 
obowiązkowego, powszechnego przygotowania narzeczonych do małżeństwa  
i założenia rodziny, rozwój poradni życia rodzinnego, stworzenie domów samotnej 
matki oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych3. Do tego dochodzi pomoc materialna i 
duchowa rodzinom w trudnej sytuacji, zwłaszcza dotkniętych bezrobociem4.  

                                                
1 Dokument ten został przygotowany przez Komisję (obecnie Radę) Episkopatu ds. Rodziny i przyjęty 
podczas 322 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 1 maja 2003 r.  
2 Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Warszawa 2003, s. 61. 
3 Szerzej na ten temat: B. Mierzwiński: Duszpasterstwo rodzin [współautorzy: ks. Józef Wilk, ks. Robert 
Bieleń], (w:) Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa, ks. R. Kamiński (red.). Lublin 2002 
s. 403 – 442; Rodzin duszpasterstwo, (w:) Leksykon Teologii Pastoralnej, KUL, Lublin 2006, s. 737-743. 
4 B. Mierzwiński: Kościół wobec problemu bezrobocia, Apostolicum, Warszawa 2004. 
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Zakończenie 
 
Troska Kościoła o rodzinę, która sprowadza się do tego, by głosić prawdę  

o rodzinie, kochać rodzinę, pomóc jej, by stała się tym, czym jest w swej istocie, nie jest 
wyrazem jakieś ideologii czy koniunkturalizmu. Nie jest narzucaniem światopoglądu 
katolickiego. Stanowi istotny element misji Kościoła wobec świata, wobec ludzkości, 
wobec każdego człowieka włączonego w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa.  

Jeden z najwybitniejszych papieży naszej epoki, nasz wieli rodak, Jan Paweł II, w 
swej pierwszej encyklice Redemptor hominis, przypomniał chrześcijanom i światu, że to 
człowiek jest drogą Kościoła. Tenże człowiek, powołany do istnienia przez Stwórcę, 
odkupiony przez Jezusa Chrystusa, swój początek i rozwój, kształt, wartość i realizację 
swojego człowieczeństwa zawdzięcza swojej rodzinie. Dlatego przyszłość ludzkości idzie 
przez rodzinę, a rodzina jest i pozostanie drogą Kościoła Chrystusowego, 
odpowiedzialnego za ludzkość i jej pomyślną przyszłość (por. FC, 86).  

Z tej fundamentalnej zasady wypływa apel Jana Pawła II: „Do zadań chrześcijan 
należy także głoszenie z radością i przekonaniem „dobrej nowiny” o rodzinie — rodzinie, 
która odczuwa wielką potrzebę słuchania wciąż od nowa i rozumienia coraz głębiej słów 
autentycznych, objawiających jej własną tożsamość, jej wewnętrzne bogactwa, wagę jej 
posłannictwa w państwie ludzkim i w Państwie Bożym” (FC, 86). Oby te słowa stały się 
inspiracją dla naszego życia i apostolstwa.  

 
 

Wykaz skrótów 
 

CA        Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus z 1 maja 1991 r. 
DA       II Sobór Watykański. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem z 18  

listopada 1965 r. 
DFK    II Sobór Watykański. Dekret o formacji kapłanów Optatam totus z 28 października 1965 r. 
DP    Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych    problemów 

bioetycznych, z 12 grudnia 2008 
DV      Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego 

i o godności jego przekazywania Donum Vita z 22 lutego 1987 r. 
DWCH II Sobór Watykański: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis 

z 28 października 1965 r. 
EV          Jan Paweł II: Encyklika Evangelium Vitae z 25 marca 1995 r 
FC          Jan Paweł II: Adhortacja Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r. 
KDK    II Sobór Watykański: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudiumet spes z 7 grudnia 1965 r. 
KKK    Katechizm Kościoła Katolickiego 
LdR      Jan Paweł II: List do rodzin Gratissimam sane z 2 lutego 1996 r. 
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Abstracts: 
 
Integral dimension of human sexology in Spice Model by professor Thomas Hilgers– Irena 
Grochowska 
The aim of a short reflection regarding human sexuality is to make the reader realise that 
immaturity in this area is a threat to the integral development of a human being and a serious 
disruption in reaching social maturity. 
The author begins from answering the question – Who is man? And what are his duties? She 
based her considerations regarding the depth of human sexuality on encyclical HumanaeVitae by 
Paul VI and on the science inspired by this encyclical developed by Professor Hilgers -
NaProTechnology. The author discusses SPICE model developed by Hilgers, which shows 
multidimensionality of human sexuality.  
 
Psychological consequences of premarital sexual intercourse - Weronika Juroszek 
In this article the author analyzes psychological consequences which can affect people who 
decide to have sexual intercourse before wedding. She stresses relations between the number of 
sexual partners and permanence of marriage. She emphasizes motivational aspect of sexuality in 
context of being ready to get married. She presents the problem of emotional ambivalence which 
is characteristic of people who decided to becmoe sexually active before wedding. The author 
stresses the rule of imprinting and the influence of sexual intercourse on relation's stability. 
 
Development of conjugal bond and love - Marta Bryk, Anna Gala, Bogusława Kamińska, 
Magdalena Plasota, Ewelina Sęk 
In the article the authors attempt to present development of marital love. The first part presents 
psychological recognition of marriage, love and relationships. The second part shows 
development of love and relationships at various stages of marriage. Attention is paid to such 
elements as falling in love, the transformation after childbirth, the period of raising adolescent 
children, the changes in relationships in long-lasting marriages. 
 
Emotional intelligence and marital relations – Maria Jankowska, Maria Ryś 
The main aim of this article is to analyze the condition and create the right way of correlation 
between emotional intelligence and happiness in marriage. We examined 450 people (225 
women and 225 men). We used the following research methods: The Questionnaire of Emotional 
Intelligence INTE written by N. N. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, C. 
J. Golden, L. Dornheim I, trasnlating by A. Ciechanowicz, A. Jaworowska, A. Matczak; The 
Questionnaire of Marital Happiness written by K. Pospieszyla; The Scale of Marital Relations 
written by M. Ryś. The results of this research prove that spouses who have higher level of 
emotional intelligence are happier and present normal type of relation. In mature marital 
relationship it is more important for women to be able to use emotions to think and act, whereas 
for men to be able to recognize emotions.  
 
Children in family- Paweł Kwas 
It is a pastoral article. The issue of children in the family is presented first from the perspective 
of Church teaching. The author analyzes such factors as parenting as a gift, child as a key 
challenge of relationship, the obligation of children education and the importance of family as an 
intimate communion. In other parts the analysis of attitudes relating to the rules presented in 
the Church's teaching is presented. The analyses are based on Polish statistics. The pastoral 
postulates include suggestions for actions which should be taken to put rules into practice. 
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Pluralism of values and education - Franciszek Adamski 
The article analyzes the problem of values in education in a pluralistic society. The author draws 
attention to the broader scope of the term "pluralism", which can involve the phenomenon of 
diversity and heterogeneity, but also the attitude of openness, characterized by the diversity of 
the external behavior with the homogeneity of internal meanings. In other parts there are 
presented characteristics of the pluralistic society known as a public choice and educational 
consequences of axiological pluralism. The author emphasizes the need to build a program of 
education based on values. 
 
Educational influence of parents and hope for success and social competences of their 
children - Maria Ryś 
This article is written in order to define the relationship between parents' educational attitudes 
and hopes for success and social competences of their adolescent children. On the basis of 
literature and research on the issues of parental attitudes, hopes for success and social 
competence, it has been hypothesized that the more adequate attitude of parents, the higher 
level of hope for success and social competence in adolescent children. 268 persons were tested, 
including 123 adults (64 mothers and 61 fathers) and 143 of their children, aged 16-23 years. 
The study involved the Parental Attitude Scale developed by Plopa, the Questionnaire of Social 
Competence developed by Matczak and The Hope for Success Questionnaire. The analysis shows 
a relationship between specific dimensions of parental attitudes and some aspects of social 
competence and hope for success. Research shows that positive attitudes of parents and 
acceptance of mother and fatherdetermine high level of social competence, whereas the 
relationship between parental attitudes and hope for the success of children is much more 
complex.  
 
Protection from the "empty nest" syndrome - pedagogical aspect - Edyta Wolter 
This article aims to justify the humanist values of moral maturity in the context of protection 
from the "empty nest" syndrome. This matter has been taken in pedagogical terms and is 
analyzed according to such criteria as maturity, emotional maturity, cultural conditions (for 
selected examples) and mature self-realization. The issue of mature self-realization in the 
"empty t nest” has been also analyzed. 
 
Concern of the Church about family - Bronisław Mierzwiński 
The article contains reflections on the forms of action of the Catholic Church for the good of 
marriage and family. The author first presents some fundamental assumptions. He refers to 
Scripture and shows the biblical beginning of man, thus creating man and woman. Then cites the 
Second Vatican Council, Pope John Paul II and Benedict XVI. He presents Exhortation Familiaris 
Consortio, the Charter of Rights of the Family and the Pontifical Council for the Family. In other 
parts there are presented the actions of the Catholic Church in Poland, which are a manifestation 
of concern about marriage and family. 
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WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 
Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 
zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 
przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu  poszczególnych autorów w powstanie publikacji  
(z podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 
autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
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